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«Forstår men egentlig noe man kan gjøre»? 

 

.Relasjonell forståelse. 

It is more adaptable to new tasks.  

It is easier to remember.  

Relational knowledge can be effective as a goal in itself.  

Relational schemas are organic in quality. (Skemp, 1976, s. 8-10) 

Vet hva man gjør og hvorfor 

Ikke nødvendigvis den mest effektive metoden 

Noen mener det tar lang tid å tilegne seg relasjonell forståelse 

Hvis du ikke kjenner stoffet godt nok vil du få problemer med relasjonell forståelse 

Elevene må vite hva de skal gjøre og hvorfor 

Det tar tid å lære seg relasjonell forståelse 

Relasjonell forståelse får oss til å forstå sammenhengen mellom operasjoner 

Klarer å anvende en operasjon på ny måte 

Vi skal hjelpe elevene til å oppnå relasjonell forståelse 

Relasjonell forståelse hjelper lærer til å se hva eleven har tenkt 

 

.Instrumentell forståelse. 

 

 Krever mange spesifikke regler 

Instrumentell forståelse kan være tilstrekkelig til å få en god karakter 

Instrumentell forståelse ses på som mekanisk 

Eleven har lært en prosedyre, men vet ikke hvorfor 

Eleven klarer ikke utføre en oppgave som divergerer (avviker) for mye fra tidligere oppgaver 

Instrumentell forståelse er allikevel ikke alltid negativt 

Instrumentell forståelse har en egen innebygget effektivitet 

 
«. . . instrumental mathematics is usually easier to understand; sometimes much easier» (Skemp, 1976, s. 8). 
 
«. . . instrumentell matematikk er vanligvis enklere å forstå; enkelte ganger mye enklere» (Skemp, 1976, s. 8). 
 
«Just because less knowledge is involved, one can often get the right answer more quickly and reliably by instrumental 
thinking than relational» (Skemp, 1976, s. 8). 
 
«På grunn av at mindre kunnskap er involvert kan én ofte komme frem til det riktige svaret raskere og mer pålitelig ved 
bruk av instrumentell tankegang enn relasjonell» (Skemp, 1976, s. 8). 
 
«So why are so many children taught only instrumental mathematics throughout their school careers?» 
(Skemp, 1976, s. 10). 
 
«Så hvorfor blir så mange barn kun undervist i instrumentell matematikk gjennom deres skolegang?» (Skemp, 1976, s. 
10). 
 
«But the two kinds of knowledge are so different that I think that there is a strong case for regarding them as different 
kinds of mathematics.» (Skemp, 1976, s. 15). 
 
Men, de to retningene av kunnskap er så forskjellig at jeg tenker det er gode grunner til å se på dem som ulike typer 
matematikk. (Skemp, 1976, s. 15). 
 
Det er vanskelig å avgjør om eleven forstår relasjonell eller /og instrumentell forståelse. 
 

Noen mener at enkelte elever ikke har evner/mulighet til å lære seg relasjonell matematikk. 

Det er vanskelig/krevende for en lærer å endre praksis. 

Lærerens matematisk kunnskaper er viktig i relasjonell matematikk. 

 

Det kan oppstå læringskonflikter hvis elev og lærer er på ulike arenaer i forståelse av matematikk. 

 

 Elev :  
Lærer : 

Instrumentelt 
Relasjonelt 

 Elev :  
Lærer : 

Relasjonelt  
Instrumentelt 

 

 
 

Frustrerende for lærer. 
Elev har få problemer fordi eleven filtrerer informasjon. 
Men på lengre sikt blir det for mange regler å huske. 

 
 

Farlig fordi eleven ikke forstår  
og får ikke de riktige verktøyene. 
Fare for at eleven dropper ut av skolen selv om 
eleven er flink. Ting blir «kjedelig» for eleven. 

 


