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Ett spel som Okar talftirstaelsen
TROLLHATTAH

Matematik kan vara svart
att f"cirsta.
Genom Lena Paretos dataspel kan fler elever fi mojligheten att fa en grundliggande talfOrstielse.
En opublicerad studie har
nyss genomfort med 500
elever fran arskurs ett till sex
och den visar markant battre
resultat tor de elever som
anvande spelet under en
tioveckorsperiod.
• Nar Lena Paretos doktorerade
pa Chalmers i dataprograms
korrekthet fragade en av hennes
aldsta vanner, som da studerade
tilllagstadielarare, om Lena inte
kunde gora nagot bra program for
elever.
Aret var 1995 och ettfro borjade
gro iLenaParetos huvud.
- Jag bOll pa med helt andra
saker aa men drevs av att gora
nagonting som kan paverka ute i
v~gheten. Damatematikligger
mig varmt om hjartat sa tror jag
att fler tycker det iir roligt om de
barakanforstadet.
Spelet har under hens lopp
utvecklats efter att det testats pa
en rad eleverpa olika skolor.
- Det iir det enda sattet att fa
reda pa om det fungerar. Framfor
allt nar det g3.ller barn och det iir
bra att de ar sa spontana och
arliga

Matematiska problem
En vetenskaplig studie har gjorts
ochden visar att denmatematiska
forstaelsen forbiittras kraftigt for
de elever som spelat mattespelet.
Eleverna triinar sin formaga att
resonera om matematiska
problem och dessutom tiinka ut
strategierfor att losa problemen.
Just nu arbetar Lena Pareto,
som iir universitetslektor i datalogi vid Hogskolan Viist, tillsammans med Maria Spante,Ann.
Nilsson ochLenaNilsson.
-Vi tittarpa liirarnas paverkan
for elever som anviinder mattespelet, sager Maria Spante.

RUTIGA FAMILJ EN. Lena Pareto och Maria Spante pa Hogskolan Vast visade i gar eftermiddag hur mattespelet Rutiga familjen tungerar. Det
ska vara ett roligt satt for elever att forsta matematikens adla konst.
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Tillsammans med skolklasser
i Uddevalla har Skolverket gett

bidragfor denna forskning. Aven
elever pa skolor i Trollhiittan bar
testat spelet.
- Man maste fa eleverna att ta
.det ansvaret att de vill bli battre.
Efterhand harvi infort beloningssystem, sager Lena Pareto.
Aven om elever kan tavla mot
varapdra. sakande liven tiivlamot
sig sjalva och dessutom finns en
funktion med agenter. For dessa

agenterfinns topplistor.
- Niir vi inforde detta moment
sa triinadedesinaagenterforfullt,
sager Lena Pareto.

tagits ur de nationella proven och
Lena Panto visar hur spelet
djupforstaelsen har blivit battre fungerar och de svarare nivaerna
for de elever som anviint spelet.
kraver en bel del for att ta ratt
- Resultaten iir statistiskt siiker- resultat.
st3.llda, sager Lena Pareto
- Det handlar liven om samAgenter i spelet
Hon har samarbetat med fors- arbete och att prata for att forsta
Det lit eleverna som ska lara sina · kare pa universiteten i Lund, hurtalen skalosas.
agenter i spelet.
Linkoping och Stanford i USA En
- Jag gillar grundtanken att grupp pa sex amerikanska liirare
manniskor liir maskinernai st3.llet befinner sig under nagra dagar i
fortvart om, sager Lena Pareto.
Trollhattan och Uddevalla for att
Narstudiernahargjortsavelev- bland annat titta pa hur spelet
JOACHIM FLODIN
ernas liirande sa har uppgifter anviinds i undervisningen.
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