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Vad fascinerar en matematiker?
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se mönster
generalisera
lösa problem

tänka strategiskt
upptäcka nya regler

känna igen situationer
hitta på nya sätt att räkna

…



Kan barn fascineras som matematiker?
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Upptäcka hur tal och
räknesätt beter sig

Tänka strategisk, 
reflektera och resonera

Agera i rollen som expert

Rutiga Familjen: en
animerad mikrovärld

Spela strategiska spel 
som använder mikrovärlden

Lära en datoragent spela

1

2

3



1. Rutiga Familjen –
 

en mikrovärld

http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/introDecimalKoncept.flv


5

Lägga till och ta bort röda rutor

0 + 6
 

=
 

66
 

−
 

2
 

=
 

4
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Lägga till och ta bort blå
 

rutor

4
 

+ (-2) =
 

22
 

−
 

(- 4) =
 

6
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Lägga till röda rutor
 

= ta bort blå
 

rutor

4
 

−
 

(-2) =
 

64
 

+ 2
 

=
 

6
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nollinjen

positiva 
tal över
nollinjen

243

-243
negativa 
tal under
nollinjen

Decimalsystemet i Rutiga Familjen
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Talförståelse

446Matematisk 

Tal-
förståelse

??

Tal i spelen

Liknande egenskaper:
• samma struktur
• siffrans position viktig
• likheten mellan 4orna

Liknande egenskaper:
• kan räkna rutor
• kan se siffrans storhet
• kan se talets storhet

ändra vy

Annan vy



Lena Pareto, KLA100, 2009- 10

Räkneoperationer i Rutiga Familjen

addition är att lägga till rutor till spelbrädet

subtraktion är att ta bort rutor från spelbrädet

multiplikation är upprepad addition

division är upprepad subtraktion som går jämt upp
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Rutiga Familjen är matematiskt korrekt

2–7=
246

3+16=

12 ⁄ 4=
832

5·4=

99

4+5-12+(-3)=

tal

operationeroperationer

beräkningar

 Upptäcka hur tal och räknesätt beter sig
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2. Spela strategiska spel

= spelar minus= spelar plus

plus-kort

ifyllda 
rutor

minus-kort

”tomma”
rutor

http://rutigafamiljen.se/2010/


Vad lär sig eleverna?

Att spela bra

kräver
aritmetikförståelse

(för att bedöma kort)
och

logiskt resonemang och strategi
(för att välja smarta kort)

http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/observeraAgentenSpela.wmv
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 Tänka strategiskt, resonera, reflektera

http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/spelande1.wmv


3. Lära en datoragent spela spelet
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http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/BonusAgent1SWE.flv


Lära ut genom att visa
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Lärande 
Agenten 

Eleven

”Mästaren” ”Lärlingen”

1.Mästaren
väljer kort

2. Lärlingen
observerar

3. Lärlingen
frågar

4. Mästaren
svarar



Låta agenten försöka själv
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Lärande 
Agenten 

Eleven

”Mästaren” ”Lärlingen”

3. Lärlingen
frågar

4. Mästaren
svarar

1. Lärlingen
väljer kort

2.Mästaren
avgör om bra



Agenten spelar själv
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Lärande 
Agenten 

Eleven

”Mästaren” ”Lärlingen”

1. Lärlingen
väljer kort

2.Mästaren
observerar



Att observera kan vara engagerande
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http://rutigafamiljen.se/Assets/Video/agentPlayShort.wmv


Agentens frågor blir succesivt svårare

1.
 

Vad går spelet ut på? 
2.

 
Hur fungerar mikrovärlden?

3.
 

Ger kortet poäng?
4.

 
Vilket kort är bäst och varför?

5.
 

Vilket kort är bäst och varför, om man tar 
hänsyn till bådas kort

1  2      3      4  5 1  2      3      4  5

Kunskapsbarometrar:



1. Vad går spelet ut på – fråga:



2. Hur fungerar mikrovärlden – fråga:



3. Ger kortet poäng – fråga:



4. Vilket kort är bäst (bara egna kort):



5. Vilket kort är bäst (egna + andres kort):



Forskningsresultat hittills

De allra flesta tycker det roligt!
Agenten är mer motiverande och 
ger mer läreffekt (än bara spelet)

Elever årskurs 1-6 lär sig mer om spelar spelet
mest i konceptuell förståelse
svagaste eleverna förbättrar sig mest

Elevernas tilltro till sin egen förmåga ökar

Elever med speciella behov: 
Motiverat elever som “hatar”

 
matte

Elev med autism har börjat kommunicera spontant



Frågor?
Intresserad att prova spelet?

E-post: lena.pareto@hv.se
Webbsida: http://rutigafamiljen.se

mailto:lena.pareto@hv.se
http://rutigafamiljen.se/
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