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Ulike oppgavetyper – hvorfor og hvordan?
Redusere opplevd vanskegrad (cognitive load)

Mest mulig effektiv læring
I stedet for å skrive programmer fra bunn
•
•
•
•
•
•
•

Lese kode
Utvide kode
Substituere
Feilsøke i kode
Puslespill (Parsons problems)
Eksempeloppgaver med trinnvis løsning
PRIMM (sammensatte oppgaver)

Forskning på oppgavetyper
• PRIMM
• Ser lovende ut, også for elevene som strever faglig
• Legger stor vekt på diskusjon og det sosiale aspektet

(Sentance et al., 2019)

(Sentance et al., 2019)

• Puslespill
• Effektiv læring, føles ikke så vanskelig for elevene
• Feilkode gjør det vanskeligere for elevene
• Kan fokusere mye på syntaks («hvor skal det være semikolon?»)
(Ericson et al., 2017)

(Harms et al., 2016)

(Parsons & Haden, 2006)

• Eksempler med trinnvise løsninger (worked examples)
• Spesielt risikabelt for blokkbaserte språk

(Flø & Zambrana, in review)

• Skrive kode fra bunn – krevende for elevene
• Endre/justere/tilpasse ferdig kode – enklere enn å skrive kode fra
bunn
(Ericson et al., 2017)

(Ericson et al., 2017)

Programmeringsbegreper – forskningen sier:
• Det
er krevende for elevene å lære disse (Grover et al.,
2015)
• Dersom man observerer hva elevene får til å
lage av programmer/produkter – fare for å
overvurdere hvor mye programmering (og
fagstoff) elevene forstår (Flø & Zambrana, in review; Grover et al., 2015)
• Viktig at begrepene forklares og tas opp av
lærer
(explicit instruction) (Meerbaum-Salant et al., 2013; Flø &
Zambrana, in review)
• Hjelpe elever med å lage merkelapper for
kodesnutter virker positivt (hjelper elevene
med abstraksjon og generalisering) (Ericson et al., 2017)

Forskning om programmeringsundervisning:
• Undervisningsopplegg der elevene får
utforske fritt ser ut til å gi liten
kompetanse i forhold til tidsbruk. (Brennan &
Resnick, 2012; Kurland and Pea, 1985; Flø, in preparation)

• Tutorials/kompendier med gjennomgåtte
eksempler er ikke spesielt effektive. (Harms et al.,
2016)

• Antagelig er en moderat styrt utforskende
metode veldig god – slik som i andre
realfag. (Grover et al., 2015; Flø, in preparation)

Programmering av fysiske objekter
• Gir en positiv effekt på samarbeidslæring
og aktiv læring (Marshall, 2007)
• Stimulerer interessen for, og forståelsen
av, IKT-fag (Sentance et al., 2017)
• Økt interesse for, og bedrede holdninger
til, IKT-fag etter å bruke micro:bit (Austin et al., 2020)
• Bidrar til interesse og motivasjon for
programmering/realfag (Flø & Zambrana, in-review)

Hvordan jobbe utforskende i realfag og programmering
med passe mengde lærerstøtte/-styring?
• Nyere teknologi og mer tradisjonelt utstyr
• Trenger IKKE dyrt utstyr

• Lite teknologifokus – mye fagfokus
• Teknologien og programmeringen er redskaper
for å oppnå kompetansemål

• Hvordan jobber elevene?
•
•
•
•
•

Problemløsning
Jobber praktisk
Utvikle/lage noe fysisk
Prototyping – flere iterasjoner
Programmering

• Overordnet del av LK20

Skaperverkstedmetodikk
Skaperverkstedmetodikk (makerspace): Elevene designer og lager
fysiske gjenstander som kobler sammen realfag, programmering og
teknologi med praktiske løsninger.
• Modell av en ny «klimatilpasset» art
• Termos
Koblinger til ny læreplan
• Skapende
• Fagrelevante – koblet til konkrete kompetansemål
• Tverrfaglige – kan kobles til de tverrfaglige temaene og til
helt andre fag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Utforskende og problemløsende – hvor stor grad av frihet?
• Dybdelærende – læres begreper godt nok til å brukes i nye
sammenhenger?

Undervisningsopplegg

For å se og få flere eksempler
– ta kontakt med meg!
www.kunnskapsfilm.no

Men lærer elevene realfag?
Foreløpige funn…

Men lærer elevene realfag?
Det trenger jeg hjelp til å finne ut av…

Delta i forskningsprosjekt?
• Undervisning
• 4 undervisningsopplegg (ca 5 skoletimer hver)
• 2 versjoner (skaperverksted/Type 3-oppgaver)
•

Tilfeldig trekning om hvilken rekkefølge

• Tidspunkt
• Oppsummering-/dybdelæringsmulighet i
mai/juni
• Fordelt gjennom året, anbefales da gjerne etter
vurdering i temaet (med mulighet for
oppsamlende vurdering i slutten av året)

• Digital datainnsamling
• Pre-/posttester – fagtester i matematikk, naturfag og programmering + motivasjon (x 3)
• Spørreundersøkelse med en test i romlige evner (60 min) + kort spørreundersøkelse til lærer

Undervisningsoppleggene
• Kompetansemål
• Matematikk og naturfag
• Forskjellige opplegg for hvert trinn

• To varianter
• Skaperverksted
• Type 3-oppgaver

• Lærerveiledning
•
•
•
•

Løsningsforslag
Tips og triks
Kompetansemål
Trenger ikke være spesielt god i
programmering for å delta!

Fordeler ved deltagelse
• Får tilgang til undervisningsoppleggene med
løsningsforslag
• Skaperverkstedvarianten er publisert for u-trinn

• Eksamensrelevant

• Fint å bygge muntlig/praktisk eksamen rundt
• Type 3-øvingsoppgaver til skriftlig eksamen

• Økt kompetanse som er etterspurt

• Holde kurs
• Holde foredrag
• Konferansedeltagelse/-presentasjoner

• Er med i trekningen av flere sett med 10
micro:bits (lærerens personlige eiendom)
• Registrer din interesse her hos meg etter
foredraget ☺

Kilder
Austin, J., Baker, H., Ball, T., Devine, J., Finney, J., De Halleux, P., Hodges, S., Moskal, M., Stockdale, G.: The BBC micro:bit: From the UK
to the world. Communications of the ACM 63(3), 62-69 (2020).

Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In
Proceedings of the 2012 annual meeting of the American Educational Research Association. Vancouver, Canada.
Ericson, B.J., Margulieux, L.E., Rick, J.: Solving parsons problems versus fixing and writing code. In Proceedings of the 17th Koli Calling
International Conference on Computing Education Research (Koli Calling’17), pp. 20–29. ACM, New York (2017).
Flø, E.E. & Zambrana I.M. (in-review): Programming Education in a Makerspace Context: Scaffolding by Programming Task Types,
Teacher Instruction, and Physical Materials. Computer Science Education.
Harms, K.J., Chen, J., Kelleher, C.L.: Distractors in parsons problems decrease learning efficiency for young novice programmers. In:
Proceedings of the 2016 ACM Conf. on International Computing Education Research (ICER’16), pp. 241–250. ACM, New York (2016).
Kurland, D. M., & Pea, R. D. (1985). Children’s mental models of recursive logo programs. Journal of Educational Computing Research,
1, 235–243.
Marshall, P.: Do tangible interfaces enhance learning? In: Proceedings of the 1st International Conference on Tangible and Embedded
Interaction (TEI’07), pp. 163–170. ACM, New York (2007).
Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. M. (2013). Learning computer science concepts with scratch. Computer Science
Education, 23(3), 239-264.

Shuchi Grover, Roy Pea & Stephen Cooper (2015) Designing for deeper learning in a blended computer science course for middle
school students, Computer Science Education, 25:2, 199-237, DOI: 10.1080/08993408.2015.1033142
Sentance, S., Waite, J., Hodges, S., MacLeod, E., Yeomans, L.: “Creating cool stuff”: Pupils’ experience of the BBC micro:bit. In:
Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE’17), pp. 531–536. ACM, NY
(2017).
Sentance, S., Waite, J. & Kallia, M. (2019) Teaching computer programming with PRIMM: a sociocultural perspective, Computer
Science Education, 29:2-3, 136-176, DOI: 10.1080/08993408.2019.1608781
Parsons, D. and Haden, P. 2006. Parson’s programming puzzles: a fun and effective learning tool for first programming courses. In
Proceedings of the 8th Australasian Conference on Computing Education - Volume 52 (ACE ’06). Australian Computer Society, Inc.,
AUS, 157–163.

Takk for meg!

Ellen E. Flø – ellenfl@viken.no
Interesse for forskningsprosjekt: Send en epost
«Bor» på skaperverkstedet i R10 på NKUL
Nettsted med undervisningsressurser:
www.kunnskapsfilm.no/prosjekter/kobling

