DiVeLOpp – DEL 2
Vi har snakket om ulike kunnskaper og dere har identifisert kunnskaper i en oppgave. I dag ser vi på
læringsaktiviteter som foregår.
Målet er at dere vil være in stand til å lage utfordrende oppgaver slik at elevene utvikler matematisk
tenkning, at de opplever at matematikk er gøy, at alle kan være med i (samme) aktivitenene. Du får en
oppgave etterpå.
Kunnskaper ble beskrevet som et substantiv. Nå snakker vi om læringsaktiviter. Så de blir beskrevet som
verber.
Igjen ser vi fire nivåer, denne gangen av læringsaktiviteter.

Remember - Å huske, reprodusere, resitere, gjentar, pugging.
Use – Å bruke: bruk av formler, prosedyrer, algoritmer og sjekklister, repetere. Å bruke i i like
situasjoner, gjør oppgaver etter et eksempel, gjør øvelser.
Apply - Anvende i nye situasjoner, og i kombinasjoner, problemløsninger, bruk av ulike representasjoner,
sammenligne, kategorisere. Anvende kunnskaper i kombinasjon med en annen kunnskap/ferdighet. Å
velge en strategi, velge et regneart som passer oppgaven, fleksibel bruk av matematikk uten at
løsningstrategien/algoritmen er gitt. Du anvender matematikk når du planlegger en ferie, når du
navigerer på havn, når du vurderer om du ha nok penger for å kjøpe varerne su vil ha. Selv om verben å
bruke og verben å anvende betyr omtrent de samme på norsk, ser du at apply/å anvende er noe annet
en å bruke/use.
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Integrate - Integrere, skape noe nytt, forklare, generalisere, evaluere, velge, kritisk tenkning,
argumentere, kreativitet, diskusjon, kategorisere, vurdere. Intergrere er ofte i situasjoner som er
tverrfaglig/flerfaglig, utenfor matematikktimene, eller utenfor skolen.

For å oppnå retention trenger elevene å ha jobbet på tre
nivåer av læringsaktiviteter. Å huske, bruke, anvende.
For å oppnå transfer, dybde læring /forståelse krever
elevene erfaring med alle fire nivåer av læring og
mestring. Det betyr at elevene trenger situasjoner hvor
de kan integrere kunnskaper. Allerede i barneskolen.

Når vi snakker om læringsaktiviteter (i stedenfor kunnskaper) er konteksten viktig. Konteksten
bestemmer på hvilket nivå elevene jobber. Det handler om alt fra hva elevene har gort i
matematikktimene før og hva du har undervist elevene, hvordan du har undervist, når og hvordan du
presenterer en aktivitet/oppgave, om aktiviteten er innenfor matematikktimen eller ikke, hva slags
veiledning du gir, hvor mye stillås du legger inn (eller ikke).
Et eksempel av en kontekst:






Hvilken trinn er elevene inn? 4. trinn
Hva har elevene lært før?
o Gangetabellen 1 .. 10.
Hvordan har de praktisert kunnskaper og ferdigheter?
o Resitering av gangetabellen
o Multiplikasjon som gjentatt addisjon
o Representasjon av multiplikasjon med en rektangel/rutenett
o .....
Hvor mye informasjon og hjelp får elevene av læreren? ....

Vi kan fylle ut alle celler i skjemaet. Men jeg vil gi bare noen eksempler for for å vise hvordan konteksten
påvirker nivået av læringsaktiviteter.
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Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Integrere

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap
Begrepsmessig
kunnskap
Prosedyrekunnskap
REPRODUKSJON
Faktakunnskap

Alt som er fakta og prosedyrekunnskap og hvor elevene bør huske og bruke hva de har lært før er
reproduksjon. Det trengs ikke forståelse. Med hensyn til konteksten handler det i de to oppgavene
nedenfor om læringsaktiviteter husk og bruk.

35 
72 
55 

Tegn et rutenett for oppgavene

3 10 

Det er litt uvanlig å bruke huske i sammenheng med Higher-order kunnskap, eller integrere i
sammenheng med faktakunnskap med det er ikke umulig. Tar for eksempel overslag før man beregner
noe. Overslag er en higher-order kunnskap: man bør vite når man kan bruke overslag, når man må bruke
overslag, og når man får ikke lov å bruke overslag. Samtidig bør man vite hvordan man må interpretere
resutatet av overslag. Derfor er å gjøre overslag en higher-order kunnskap. Elevene kan huske at de bør
bruke overslag.
Hvis man ser på gangetabellene og utforsker mønstre, da jobber vi med faktakunnskap (gangetanbellen)
men smatidig bruker vi læringsaktiviteten integrere. Se mønstre, forklare hva du ser, og hvorfor det er et
mønster, symmetri osv betyr at man integrerer ulike kunnskaper of ferdigheter.
Oppgaven nedenfor gir noen spørsmål og dermed blir spørsmålet allerede mindre utfordrende og lettere
enn når du spør "Let etter mønstre i gangetabellkvadraten".
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Ser på symmetri.
Ser på gangetabell av 2 (partall).
Ser på gangetabell av 5 og 10.
Ser på tall i gangetabellen av 9.

Læringsaktiviteter Husk
Kunnskaper
Higher-order
kunnskap

Bruk

Anvende

Integrere

overslag

Begrepsmessig
kunnskap
Prosedyrekunnskap

Faktakunnskap

utforsk mønstre i
gangetabellene

Oppgaven 5  7  35 kan være å huske og faktakunnskap for en elev.
For en annen elev kan det være faktakunnskap hun bruker. Samme oppgaven kan være bruk av
prosedyrekunnskap når elevene anvender for eksempel gjentått addisjon.
Hvis du som lærer spør om ulike strategier for å komme til svaret på 5 ganger 7 , da kan det bli bruk av
bregrepsmessig kunnskap.
Hvis elevene får en ny oppgave som de har ikke gjort før som 12  7 , og elevene kommer med sine egne
strategier for eks. 10 ganger 7 plus 2 ganger 7. Eller (10  7)  7  7 . Da ser vi at elevene anvender
prosedyre kunnskap og begrepsmessig kunnskap.
Det betyr at læringsaktiviteten kan flytte oppover avhengig av konteksten.
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Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Integrere

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap
Begrepsmessig
kunnskap

ulike strategier for
å beregne 5 . 7

Prosedyrekunnskap

5 . 7=7+7+7+7+7

Faktakunnskap

5 . 7=35

Gangetabell av 7

Ved introduksjon av et rutenett som representasjon av multipliokasjon er det ofte bruk av
begrepsmessig kunnskap. Når elevene har gjort det flere ganger, og de blir spurt om å tegne et rutenett
med hver oppgave, da blir det bruk av en slags prosedyre eller strategi.
Hvis i framtiden elevene velger et rutenettet som en representasjon og strategi av og til, når det hjelper
dem i en oppgave uten at de blir spurt om å bruke rutenettet, da er det anvendelse av en strategi.
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Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Integrere

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap
Begrepsmessig
kunnskap

Rutenett som
representasjon av
multiplikasjon

Prosedyrekunnskap

Faktakunnskap

Når vi snakker om å anvende betyr det at læreren ikke nevner at elevene bør bruke visse prosedyrer,
regnearter (multiplikasjon/divisjon), eller fakta. Problemstillingen kommer helst i en autentisk kontekst.
For eksempel oppgaven:

Hvor mange epler kan du kjøpe for 200 kroner?

Elevene velger hvilke strategi og regnearter de vil anvende. Men hvis du som lærer sier at elevene bør
bruke multiplikasjon (eller divisjon), da blir læringsaktiviteten bruk istedenfor anvendelse.
Hvis det kommer flere slike oppgaver etter hverandre, da blir det en slags prosedyre elevene gjentar.
Hvis du som lærer oppfordrer elevene til å komme med flere ulike løsningsstrategier og presentere disse,
da blir det anvendelse av higher-order kunnskaper.
Vi ser igjen at konteksten bestemmer hvilken læringsaktivitet foregår.
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Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Integrere

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap
Begrepsmessig
kunnskap

Prosedyrekunnskap

Faktakunnskap

Når vi vil at elevene integrere kunnskapene sine bør problemstillinger og oppgaver kommer helst i andre
fag eller fra dagliglivet. Vi ser på en oppgave:

Elevene skal se en film i kinoen.
Passer elevene fra 6., 7. og 8. trinn i kinosalen?
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I utgangspunkt trenger oppgaven higher-order kunnskaper og læringsaktivitet integrere. Men hvis du
som lærer gir stillås og forteller hvilke informasjon elevene må samle og beregne, og for eks. at de må
tegne kinosalen skjematisk, da blir læringsaktiviteten anvendelse eller bruk.
Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap

Integrere

Utfør og planlag
projektet om
kinobesøk

Begrepsmessig
kunnskap
Prosedyrekunnskap

Faktakunnskap

Du vil se at oppgavene i lærebøkene ligger ofte på de laveste to kunnskapernivåer og læringsaktiviteter:
hukommelse og bruk av fakta og av prosedyrer. Vi vil vise deg hvordan du kan å endre og lage oppgaver
slik at de krever høyere kunnskapsnivåer og endre undervisningen din slik at flere læringsaktiviteter blir
brukt. Du som lærer har en nøkkelrolle har.
Læringsaktiviteter Husk

Bruk

Anvende

Integrere

Kunnskaper
Higher-order
kunnskap
Begrepsmessig
kunnskap
Prosedyrekunnskap

Faktakunnskap
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