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Misoppfatninger - Feil

•Misoppfatning: 
• Et begrep er sjelden fullstendig utviklet ved at en har gjort erfaringer på et 

avgrenset felt. Vi kaller ufullstendige tanker knyttet til et begrep for misoppfatninger.

• Misoppfatninger er ikke tilfeldige. Bak dem ligger det en bestemt tenkning – en ide –
som en bruker konsekvent.

•Feil
• kan komme mer eller mindre tilfeldig, fordi en ikke er oppmerksom nok eller ikke 

leser oppgaven godt nok osv.

(G. Brekke (1995). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk.



Hva må beherskes/bestemmes for å arbeide 
med funksjoner og grafisk framstilling?

•Forståelse av tallene og tallenes rekkefølge

•Skala på aksene? 

•Hvordan organisere aksene? Aksekors?

•Tolkning av situasjoner og grafisk framstilling



Illustrasjon av geologiske perioder



Geologiske perioder

http://www.nhm.uio.no/fakta/geologi/fossiler/faktablader/blad34.htm



NYHETER: Risiko – ras ved Åknes i Romsdal



Skala på aksen(e)?

•Må avstanden mellom tallene være konstant? 

•Må begge aksene ha samme enhet?

•Må begge aksene ha samme skala? 

Nei 

Men vanligvis følger skalaen et system.

Nei 

Nei 



Lineær og logaritmisk skala



Richters skala – jordskjelv





Plassering av aksen(e)?

•Hvordan plassere aksene?

•Hvilken av aksene skal vise den uavhengige variable og hvilken skal 
vise den avhengig variable? Kan vi velge hvilken akse som kan vise 
den uavhengig variable?



Et ganske vanlig koordinatsystemet



Hvordan tolkes grafer?



Fottur

G. Brekke (1995). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk



G. Brekke (1995). Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk



Tolkning av graf  og situasjon

To ulike beholdere skal fylles med vann.

Graf A viser høyden på vannet 

når en fyller vann på en vid beholder.

Hvordan ser grafen for høyden av vannet 

når en smalere beholder fylles?

Noen studenter tegna linje B.

Korrekt svar er linje C.

Clement (1987), viser til (Janvier 1978)
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Oppgave:

Figur 1 viser posisjon versus tid til objektene A og B som beveger seg langs samme meterstav.

a) Ved tidspunkt t=2, er farten til objekt A større enn, mindre enn eller lik farten til objekt B?

b) Har objektene A og B ved noe tidspunkt samme fart? Ved hvilket tidspunkt eventuelt skjer det?

(McDermott, Rosenquist, Van Zee (1986)



Sammenblanding av strekning og fart?

Ved tidspunkt t=2 sekund, er farten til objekt A større enn, mindre enn 
eller lik farten til objekt B?

Halvparten av studenter som ble spurt, 

svarte feil.

Clement (1987)



Hekkeløp

Grafen viser hendelsesforløpet når tre personer A, B og C springer 
400 meter hekk.

Tenk deg at du er kommentator. Beskriv hva som skjer så nøyaktig som 
mulig.

The Shell Centre for Mathematical Education Publications Ltd
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The nature of
«misconseptions» and «understanding»

error – misconseption – remediation – diagnosis and prescription

Kan man unngå at elever får misoppfatninger?

Teaching is not like administering a medical «threatment». M. Swan

Mental operations involved in understanding

Identification: we can bring theconcept to the foreground of attention; we can name and 

describe it;

Discrimination: we can see similarities and differences between this concept and others

Generalisation: we can see genral properties of the concept in particular cases of it

Synthesis: we can perceive unifying principle
Anna Sierpinska 1994

The only way to avoid the formation of entrenched misconceptions is through

discussion and interaction. A trouble shared, in mathematical discours, may become

a problem solved
M. Swan



INNFALLSVINKLER TIL GRAFISKE 
FRAMSTILLINGER

Janviertabellen

Fra Til Situasjon Tabell Graf Formel

Situasjon Måling Skisse Modellering

Tabell Tolke tabell Plotting Tilpasning

Graf Tolke graf Avlesing Tilpasning

Formel Gjenkjenning Utregning Skisse




