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se mönster
lösa problem
tänka strategiskt
känna igen situationer
generalisera
upptäcka nya regler
hitta på nya sätt att räkna
…

modellera beteenden
visualisera, illustrera
beräkna
interaktivitet

Att utnyttja 
IT:s möjligheter!

Vad kan duktiga 
matematiker?

Börja direkt med det intressanta….
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Rutiga Familjen –
 

en mikrovärld

Sagor Spel

Grafisk modell

förklarar modellen använder modellen

introducerar spelen
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strategi, prata, välja…

http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/spelande1.wmv
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resonera, reflektera

http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/spelande2.wmv
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Idévärld 


 
intuition för matematiska begrepp

instruktionsfilm i spelet

http://www.youtube.com/watch?v=tGP638jCyQ4&feature=related
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Grafiska
 

tal

446Siffror

Storhet

Grafisk

Grafisk:
annan

 
vy
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nollinjen

positiva 
tal över
nollinjen

243

-243
negativa 
tal under
nollinjen

Grafisk modell -
 

decimalsystemet
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Exempel spel

= spelar minus= spelar plus

plus-kort

ifyllda 
rutor

minus-kort

”tomma”
rutor

http://rutigafamiljen.se/test/all.html
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Allt i spelet är matematiskt korrekt

2–7=
246

3+16=

12 ⁄ 4=
832

5·4=

99

4+5-12+(-3)=

tal

operationeroperationer

beräkningar

Utmaningen blir att använda detta smart!
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Lärande Agenter i Rutiga Familjen
Barnen lär en agent att spela spelet
Lär ut genom guidning:

Barnet Agenter
visa & svara på

 

agentens frågor observera & ställa frågor 
 

”lära”

erkänna eller korrigera agentens val välja kort, vänta på
 

barnets svar

observera agentens spelande spela enligt sin erhållna kunskap
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Testat konceptet i pilotstudie -
 

slutsatser

Spelen är engagerande, och
agenten ökar engagemanget 
och reflektionen ytterligare

Svaga elever förbättrar sig  
mer av spelandet

Att spela med Rutiga Familjen bara, och ännu 
mer  med lärande ageneter, visar på

 
potential 

att förbättra barns aritmetiska förståelse
play

http://rutigafamiljen.se/test/all.html
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WGLN-projket:
 Talking

 
and Seeing

 
Math

 
in Games

Stanford,
CA, USA

Lund
Universitet

Högskolan
Väst, Thn

Forshälla +
Udd skolor

Hawes 
Elementary 
School

Backaskolan
Lovisskolan 
(årskurs F-5)

Digitala whiteboard
användning i ordinarie undervisning
årskurs 1,3 och 5
lärarledd integration
många lärare inblandade

PC
hembaserad
intressestyrd

PC
i undervisning
forskarstyrd 
integration
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Framgångsfaktorer –
 

alla positiva och med!
Högskolan Väst

Uddevalla skolor

elever pedagoger

IT-enheten skolledning

forskare

lärarutbildning studenter
digitala media
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Tack för visat intresse!

lena.pareto@hv.se
ylva.dahl@uddevalla.se

Britt-Inger.Berntsson@uddevalla.se

mailto:lena.pareto@hv.se
mailto:ylva.dahl@uddevalla.se
mailto:Britt-Inger.Berntsson@uddevalla.se
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