
Den digitala studentskrivningen i matematik

phasto.wordpress.com

Peter Hästö

26 november 2017

phasto.wordpress.com


Översikt

Enligt min åsikt finns det inga speciella fördelar med ett digitalt prov i
matematik — men inte heller några fundamentala problem.
Uppgifterna till de digitala proven produceras med samma målsättning
som de nuvarande uppgifterna: Att utvärdera huruvida läroplanens
målsättningar nåtts.
Vid tolkningen av läroplanen väger speciellt forskningsresultat gällande
hur man lär sig matematik och vår förståelse av matematikens natur.
Vi strävar till att göra så mångsidiga uppgifter, att en ytlig strategi
som baserar sig på att lära sig standard uppgifter inte ger top-resultat.
Avsikten är att göra prov, åtminnstone till en början, som inte kräver
kännedom av digitala verktyg, ifall man kan producera matematiska
symboler med word så klarar man sig; givetvis kan varje verktyg
underlätta svarandet.



Matematikens natur

Kilpatrick, Swafford and Findell (2001)

T.ex. −2x2 + 3(x + 7) + 9 > 3(x + 7)− x2 (k2016, 2b).



Notation m.m.

Matematiker är flexibla med notationen, så länge det famgår från
argumentet vad olika saker betyder!

För de flesta studerande vore det bättre att använda flera ord i svaren, så
behöver sensorerna inte gissa sig fram till vad som menas.

Exempel gällande vektorer:

⇒ flera sätt att utrycka vektorer: v , v , ~v , v, . . .
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Exempel uppgifter och annan info

Se https://digabi.fi/exempeluppgifter/matematik/ för
exemple uppgifter i matematik.
Uppgifterna syftar till att visa möjliga nya aspekter med digitala, därav
är de inte delade på lång och kort matematik. Innehållet på lång och
kort matematik ändrar inte i och med digitaliseringen.
Svar på frågor gällande MatFysKem digitala prov:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_
tiedostot/Ajankohtaista/mafyke-ytl-sv.pdf. (30.3.2017)
Strukturen av matematikprovet förblir den samma: A-del 4/4, B1-del
3/5 och B2-del 3/4. Varje uppgift är värd 12 poäng. (3.10.2013)
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Yhteenveto

GeoGebralla ja (MAB) taulukkolaskennalla pärjää pitkälle.
Paperi lienee hyödyllinen ratkaisun hahmottamisvaiheessa jatkossakin.
Opiskelijan ajanhallinta ja omien vahvuuksien/heikkouksien
tunnistaminen korostuu entisestään. (Vastaa hyvin työelämän
vaatimuksia.)


