DiVeLOpp - DEL 1
Didaktisk Verktøy for å Lage Oppgaver
Vi vil snakke om kunnskaper og læringsaktiviteter i fire ganger. Vi begynner med å identifisere
kunnskaper. Deretter ser vi på læringsaktiviteter. Vi vil vurdere oppgaver. Og til slutt skal du endre og
lage oppgaver.
Målet er at dere vil være in stand til å lage utfordrende oppgaver slik at elevene opplever at matematikk
er gøy, at alle kan være med i (samme) aktivitenene, at elevene utvikler matematisk tenkning, og at vi
dermed oppnår høyre læringsutbytte.
Selv om det handler om didaktikk bruker vi hele tiden eksempler fra matematikkfaget. For å støtte
tankegangen bruker vi et didaktisk verktøy for å endre og lage oppgaver. Denne kalles DiVeLOppDidaktisk Verktøy for å Lage Oppgaver. DiVeLOpp bruker en pyramide, et skjema, og retningslinjer.
Verktøyet er basert på ulike teorier og ideer fra ulike forskere. Se på bibliografien.
Vi identifiserer fire kunnskaper eller fire nivåer av kunnskap. (Det finnes teorier som fordeler høyeste
nivået i tre men vi tar disse tre i et nivå nemlig higher-order kunnskap.)





Higher-order kunnskap
Begrepsmessiger kunnskap
Prosedyre kunnskap
Faktakunnskap

Men hvorfor trenger vi et didaktisk verktøy og hvorfor skulle vi endre eller lage oppgaver?
Hva er problemene?
1. Vi underviser matematikk. Elevene får masse oppgaver hver dag. Likevel oppnår de ikke hva vi
som lærere forventer nemlig: Retention. Retention betyr at man husker hva man har lært over
lengre tid. At elevene har ikke glemt alt etter sommerferien og når elevene vet fortsatt etter et
år hva de har lært og hvor de må bruke kunnskapene (prosedyrer osv.).
For å oppnå retention trenger elevene til å jobbe med fagstoffet i minst ett år og på minst tre
nivåer av kunnskaper. Som du ser i pyramiden de første tre: faktakunnskap, prosedyrekunnskap
og begrepsmessig kunnskap.
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2. Vi underviser matematikk i 10-12 år. Likevel anvender folk ofte ikke å anvende matematiske
kunnskaper og ferdigheter i sitt daglige liv og i jobben sin. Det betyr at det mangler Transfer.
Transfer er når man overfører kunnskaper til sitiasjoner utenfor matematikktimene og utenfor
skolen.
For å oppnå Transfer er det ikke nok at elevene jobber på de første tre nivåer. Elevene trenger
praksis med matematikk på høyeste kunnskapsnivået selv om de er på barneskolen.
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Hva inneholder de ulike kunnskaper?
Faktakunnskap
Faktakunnskap er det å vite om definisjoner, å kjenne betydning av symboler, vite de reglene og fakta,
formler osv.
Hvis elevene svarer på Hva er …. eller Hva betyr ….da er det faktakunnskap. Rote læring eller pugging er
faktakunnskap for eksempel å resitere gangetabellen.
Prosedyrekunnskap
Det handler om ferdigheter til å bruke algoritmer, formler, prosedyrer, regler. Rekkefølgen i en algoritme
er ofte viktig. Elevene bør vite hvordan man bruker algoritmer, og prosedyrer, og det inneholder
forståelse av hva man gjør.
Begrepsmessig kunnskap
Begrepsmessig kunnskap handler om forståelse men det er ikke så lett å identifisere og se forståelse
fordi det skjer i hjernene. Dyp forståelse blir fremhevet og oppmuntret gjennom visualisering, gjennom
bruk av ulike strategier, bruk av ulike representasjoner, gjennom kontekster, og når elevene viser
fleksibilitet med matematiske kunnskap. Vi vil snart se at du kan identifisere oppgaver som hjelper
elevene med å få forståelse.
Higher-order klunnskap
Higher-order kunnskap inneholder problemløsningsferdigheter av komplekse problemer. Det handler om
kreativitet, evaluering, argumentering, å konstruere noe nytt (som læreren har ikke undervist),
utforsking (uten for mye stillås), analyse av data, å bruke forutsetninger, estimering, samarbeid osv. Vi
bør ikke vente med higher-order kunnskap til elevene er på videregående skole, motsatt.
Vi vil tar dere gjennom identifiseringsprosessen med et enkelt eksempel og bruker et skjema.
Kunnskaper
Higher-order
kunnskap

Problemløsning, kreativitet, argumentering osv.
Hvorfor...., hvis ....

Begrepsmessig
kunnskap

Forståelse: Strategier, representasjoner, visualisering.
Når....

Prosedyrekunnskap Algoritmer, formler, prosedyrer, regler.
Hvordan gjør man ….
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Faktakunnskap

Definisjoner, fakta, symboler, regler.
Å vite hva er .....

Vi tar multiplikasjon 5  7
Hvilke kunnskaper finnes i oppgaven?
Hvilke faktakunnskap ligger inn?





Elevene bør vite om: Hva symbolet prikk betyr, Hva likhetstegn betyr.
Elevene bør vite hva multiplikasjon er.
Matematisk språk som 5 ganger 7 eller multipliser 7 med 5 er faktakunnsap.
Resitere gangetabellen er rote læring og derfor faktakunnskap.

Hvilke prosedyrekunnskap ligger i oppgaven 5  7 ?





Vite hvordan man kan skrive og beregne 5 x 7 på en annen måte enn med å resitere
gangetabellen.
Vite at 5  7  7  5
Vite at multiplikasjon er gjentatt addisjon.
Vite at man kan tegne et rutenett som en representasjon av multiplikasjon (og hvordan det
hjelper, og hva det støtter).
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Nå skal vi se på begrepsmessig kunnskap. Det blir mer variert. Begrepsmessig kunnskap foregår når vi
spør elevene til å finne fram ulike strategier som gir resultatet til en oppgave. Elevene bruker smarte
strategier basert på innsikt og forståelse. Vi har sett det i læringssamtaler om tall.
Et eksempel: elevene har lært alle gangetabellene fra 2 til 10. De blir presentert en ny oppgave, nemlig
5  70 Hvis elevene bruker kombinasjonen av 5  7 og multiplikasjon med 10 for å beregne oppgaven, da
ser vi begrepsmessig kunnskap.
Kontekster kan fremheve begrepsmessig kunnskap.
Oppgave:
Hvor mange epler kan du kjøpe for 200 kroner?

Hvis elevene løser oppgaven, ser og anvender multiplikasjon uten at de fortalt at de bør bruke det, da er
det begrepsmessig kunnskap. Elevene velger hvilken regneart passer oppgaven best.
Higher-order kunnskap
Her ser du en oppgave som krever higher-order kunnskap.
Oppgave:
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Passer elevene fra 6., 7. og 8. trinn i kinosalen?

Elevene bør vite hvilke informasjon og hvilke matematiske kunnskaper og strategier man kan bruke for å
løse problemet.
Det trengs: samling av informasjon, forutsetninger for eks. Hvor mange elever er i klassene? Er lærerne
inkludert? Er siste rad som vi ser den?. Gjenkjenning av regnearter: man kan bruke addisjon,
multiplikasjon, divisjon, subtraksjon. Man kan anvende estimering/overslag, visualisering på en mer
strukturert måte med et rutenett. Man kan sjekke resultatet ved en annen strategie.
Konteksten er autentisk og det er viktig at elevene får sjanse til koble matematikk til problemer i
dagliglivet. Hvis elevene løser problemet uten for mye stillås og veiledning av læreren, da bruker de
higher-order kunnskaper. "Ser" elevene multiplikasjon eller et rutenett (uten at du som lærer peker på
det), da ser vi transfer.
Oppgave:
Hvilke matematikk ser du i bildet?
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Elevene kan bli spurt om å lage spørsmål om flyet som de tror kan være interessant for flyselskapet eller
for kundene.
Elevene kan bruke kreativiteten sine. Det er mulig å bruke multiplikasjon for antall seter, men man kan
også se på beleggsprosent. Forhold mellom antall seter i business class og economy osv. Koble priser til
seter og beregne inntekten for flyselskapet. Estimering av hvor stort fyet må være osv.
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Skematisk kan vi skrive ulike kunnskaper som finnes i oppgavene i tabellen.
Kunnskaper
Higher-order
kunnskap

Bestemme hvilke informasjon man trenger til Forutsetninger.
Finne hvilke kunnskaper og strategier man kan bruke for å løse
‘problemet’.
Koble visualisering til matematikk. Bruk av ulike representasjoner. Kreativ
tenkning. Kombinasjon av ulike kunnskaper og ferdigheter.
Se matematikk i autentiske kontekster.

Begrepsmessig
kunnskap

Smarte strategier og kombinasjon av regnearter. Sjekke resultat med en
annen regneart. Elevene velger hvilken regneart passer situasjonen best.

Prosedyrekunnskap Vite hvordan man gjør beregninger som 5  7
Multiplikasjon er gjentatt addisjon.
Representasjon er rektangel/rutenett.
Faktakunnskap
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