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ViS-matematik 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Min presentation ska handla om två organisationer som riktar sig mot vuxenutbildare i matematik. Jag är aktiv i båda, i ALM som ledamot och i ViS-matematik som en del av nätverksgruppen. �Jag ska berätta vad de organisationerna gör och vilken nytta jag själv har av dem.ALM - Adults Learnig Mathematics har funnits i 24 år. Organisationen riktar sig mot vuxenutbildare i matematik och forskare med inriktning mot vuxnas matematiklärande. ALM har medlemmar från hela världen.ViS står för vuxenutbildning i samverkan. ViS är ett riksförbund. Det bildades för tio år sedan (2007). ViS-matematik är ett av tre aktiva nätverk inom ViS. Det bildades för fem år sedan (2012). 
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•  Om ViS-matematik 
 

•  Exempel på vad ViS-matematik har gett mig 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Så jag ska börja med att berätta om organisationen ALM, vad ALM är och gör. Därefter ska jag ge några exempel på hur jag har nytta av ALM.Därefter ska jag berätta om ViS-matematik och ge exempel på hur jag har haft nytta av denna organisation.



Vad är ALM? 

ALM är ett internationell organisation som för samman forskare 
och vuxenutbildare i matematik. 
 
Syftet med ALM är att bidra till att utveckla och sprida aktuell 
forskning och “best praxis” inom vuxnas matematiklärande.  
 
ALM vill stärka vuxenutbildares yrkesidentitet. 
 
ALM vill föra en dialog om yrkes- och vardagslivets matematik.   

Om ALM 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En praxis kan vara olika företeelser som en process, en rutin och ett förhållningssätt. Best praxis är en praxis som är bedömd av experter inom området som är det bästa som finns i bruk just nu.På svenska är det beprövad erfarenhet.Det mest omfattande som ALM gör är att organisera en årlig konferens och publicera refereegranskade artiklar. 



ALMs årliga konferens 2017 

 
Rotterdam, Holland. 2-5 juli.  
Tema: All hands-on math. 
 
 
 

Om ALM 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
ALM anordnar en konferens varje sommar. Konferenserna är alltid i början av juli. Då utbyter vuxenutbildare i matematik och forskare erfarenheter och kunnande. Under tre dagar erbjuds en blandning av föreläsningar, presentationer och workshops.Den största utmaningen är att välja bland alla intressanta aktiviteter.Den första ALM-konferensen organiserades 1993. I år är den i Rotterdam.Nästa år när ALM fyller 25 år blir den i London. Därefter hoppas vi att vi kan få den till Sverige.Det är rätt så fria teman. Detta kan vara förvirrande om man aldrig har varit med förut. Jag som ska iväg för fjärde gången gillar denna variation. Exempel på föredrag och workshop som faller utanför temat kan vara sådana som handlar om matematikens historia eller symmetrier och geometriska figurer i tesseleringar. I år är det även en föreläsning om matematikens filosofi.Alla konferenser har också inslag som handlar om PIAAC. PIACC är vuxenutbildningens motsvarighet till PISA.



ALMs årliga konferens 
2014: Bern, Schweiz.  
Tema: ”Inside and Outside  
the Classroom”  
Länk till rapport 

 
2015: Washington D.C, USA.  
Tema: ”Open Your Mathematical Eyes”.  
 Länk till rapport 1 Länk till rapport 2 

 

2016: Maynooth, Irland.  
Tema: “Numeracy: A critical Skill  
in Adult Education”.  
 Länk till rapport 

Om ALM 
5 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag återkommer till vad Numeracy innebär. Rapporten från 2016 är skriven av vår stipendiat Lisa Valtersson.

http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/ALM21.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/ALM21.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/ALM21.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/ALM-22.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/ALM-22.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/Om-vuxenutbildningen-i-USA-med-Steve-Hinds.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/Om-vuxenutbildningen-i-USA-med-Steve-Hinds.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2016/09/Reportage-fr%C3%A5n-ALMkonferensen.pdf


 
Deltagare i konferensen har möjlighet att i ett internationellt  
sammanhang presentera och publicera sitt eget material.  
Det går också att hålla en egen workshop. Efter varje 
konferens samlas materialet samman i Proceedings. 
 
 

Två gånger per år publicerar ALM granskade (peer-review) 
artiklar med inriktning mot matematikundervisning av vuxna 
och vuxnas matematiklärande. 

ALMs årliga konferens, 
proceedings och ALMs bulletin 

Se länk. 

Om ALM 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag har själv både presenterat och publicerat. Presenterade gjorde jag i Washington DC. Publicera blev i höstens nummer. Det var två enorma utmaningar!

http://www.alm-online.net/home/alm-22-conference-page/
http://www.alm-online.net/alm-publications/alm-journal/
http://www.alm-online.net/alm-publications/alm-journal/


 
Utöver konferenserna ordnas också webinarier. 

Vad händer i olika länder? 

Webinarier 

På hemsidan beskriver ALMs representanter beskriver hur 
vuxenutbildningen i matematik bedrivs och utvecklas i de egna 
länderna , se länk. 

Om ALM 
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http://www.alm-online.net/2014-2015-webinar-series/
http://www.alm-online.net/international-view/


Om ALM 

ALMs representanter i Sverige 
Charlotte Arkenback-Sundström 
Göteborgs universitet 
epost: charlotte.arkenback-sundstrom@gu.se  
 
Linda Jarlskog 
Komvux, Lund 
epost: linda.jarlskog@lund.se 
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Bli medlem http://www.alm-online.net/ 

http://www.alm-online.net/become-a-member/
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ordförande (Chair) i ALM är David Kaye från London. Han har ingen forskarutbildning vilket jag tror kan vara bra om man ska driva en organisation som också vänder sig mot vuxenutbildare i matematik.Av alla medlemmar i ALM finns det en som har deltagit vid samtliga konferenser. Hon heter Kathy Ramus. Hon bidrar med att sortera artiklar i olika kategorier så att vi får en bra databas att söka i. Hon är själv specialiserad på elevers inställning/känslor för matematik och hur dessa påverkar elevers lärande. Många kommer tillbaka år efter år. Så trevligt är det!



Om ALM 

Exempel på vad ALM har gett mig 
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•     Jag kan se på mitt jobb ur ett ”utifrån-perspektiv” 
 
       vuxenutbildningen i andra länder 
       PIACC  
       distans kontra närundervisning 
 
 
•     Jag får praktiska undervisningstips 
 
 
•     Jag har blivit motiverad av att driva projekt, hålla föredrag och publicera.  
 
 
•     Jag har blivit mer nyfiken på matematik 
 
       matematikens historia, se länk. 
       matematisk filosofi 
       matematik i konst och arkitektur 
        
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ALM stärker min identitet som vuxenutbildare då jag kan se på mitt jobb utifrån ett globalt perspektiv. Jag kan berätta om hur vuxenutbildningen ser ut i andra länder och jämföra med vårt svenska system. Jag blir helt enkelt bättre på att argumentera och reflektera då jag känner till fler alternativ och har fått ta del av fler erfarenheter. Jag kommer snart att ge exempel på hur vuxenutbildningen i matematik fungerar i sex andra länder.Ett annat uitfrån-perspektiv har jag fått genom att jag har lärt känna PIACC som är PISAs motsvarighet för vuxna. Genom PIACC har jag också lärt mig mer om begreppet numerositet som är stort idag. Jag återkommer till PIACC och numerositet. Den första ALM-konferens som jag var med i handlade om klassrumsundervisning kontra undervisning som ges på arbetsplatser, distans … dvs utanför klassrummet. Att få ta del av hur distansundervisning fungerar i andra länder var väldigt givande. Svaret är inte alls för de flesta studenter. På arbetsplatser och i studenters hem fungerar det däremot bra.Jag kommer också att visa några exempel på undervisningstips.Jag har blivit motiverad av att driva projekt, hålla föredrag och publicera. Jag har mycket roligare. 

https://www.gresham.ac.uk/watch/?subcat=mathematics


Exempel från vuxenutbildningen  
i matematik i vår omvärld  

 

 
(ALM22 och ALM 21) 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Exempel på vad ALM har gett mig 

Presentatör
Presentationsanteckningar
USA   Skottland   Schweiz   Holland    Gabon   Sydafrika 



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i 
vår omvärld (ALM22) – USA – Steve Hinds 

Om förutsättningar för vuxenstuderande i matematik i USA 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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False hope 1 
We hope that we can employ strong math teachers despite 
offering part-time jobs without benefits.  
 
 
False hope 2 
We hope that a large amount of math content can be learned 
over a very small number of class hours. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns många likheter mellan hur det fungerar i USA och Sverige. Var femte elev i USA inte klarar av gymnasiet. Många går vidare till vuxenutbildningen. Väl på vuxenutbildningen har en hel del fortfarande problem med lågstadiets matematik. Det vanligaste är att de inte har förstått vad de skulle ha lärt sig i mellanstadiet. Vid vuxenutbildningen möts de av usla förutsättningar och falska förhoppningar. Steve delade in dessa i fem kategorier. Förslag på lösningar kommer efter de fem falska förhoppningarna.False hope 1: I USA satsas det väldigt lite ekonomiska resurser på vuxenutbildningen. Detta leder till att lärare ofta inte hinner förebereda sina lektioner. De otillräckliga ekonomiska resurserna leder även till att få vuxenutbildare i matematik har heltidstjänster och får fara mellan olika arbetsplatser. Detta i sin tur leder till att de sällan möter andra lärare och handledare. Många lärare saknar dessutom en lärarutbildning och tillräckligt med undervisningserfarenhet i matematik. Det är även vanligt att vuxenutbildare i matematik säger att de ogillar matematik och att de är svaga i ämnet. När detta är fallet får de ofta undervisa på en lägre nivå, som om det vore lättare! Utöver detta behöver vuxenutbildare i matematik ofta leva med att de inte vet om det kommer tillräckligt med elever för att forma en klass. Ofta får de veta en dag innan om de ska jobba eller inte. De har även lägre löner och sämre arbetsvillkor än lärare på lägre stadier. Detta är självfallet inte vettigt med tanke på att när man undervisar vuxna så måste man undervisa på många nivåer. Detta är extremt utmanande då det förutsätter att man måste hantera och organisera 13 års matematik. Ett så komplext jobb är även utmanande för någon som har en mycket god expertis. Att alltför många vuxenutbildare i matematik saknar tillräckligt med erfarenhet och lärarutbildning gör att lärare undervisar vad de kan och missar elevers missuppfattningar. De klarar inte av att konkretisera och saknar flexibilitet för att hantera oväntade händelser. Utöver detta görs det få satsningar på att utveckla matematikundervisningen för vuxna. De små resurserna som satsas visar att detta inte prioriteras. Som om detta inte vore tillräckligt får dessutom många elever felaktiga betyg. Det är tydligt att elever som bör få en andra chans inte prioriteras. Deras investeringar tas helt enkelt inte tillvara på.False hope 2: Många kurser erbjuds i två till fyra timmar i veckan under ungefär tolv veckor i följd. Efter dessa 12 veckor får de vuxna ett test. Testet kan innehålla 2 års skolmatematik som tar 2 år för välfungerande unga att lära sig. Många gånger är dessutom innehållet i kurserna helt nytt för studenterna. De har inte sett det tidigare. Till detta kan läggas att många vuxenstuderande har pedagogiska problem.  När eleverna kommer till en 12-veckors kurs tror de självfallet att de kommer att lära sig innehållet mycket snabbt. Detta är ju logiskt med tanke på att kursen är på 12 veckor. Istället för att berätta hur lång tid det tar att lära sig ett visst innehåll så döljer man det.  Denna falska förhoppning gör att vissa elever till och med kan mindre efter 12 veckor. Under dessa tolv veckor får elever även ofta höra: ”Kom när du kan, jag förstår!”. Att läraren förstår beror på att hen vet att de flesta elever har utmaningar i vardagen. 



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 

False hope 3 
We hope that pedagogy that didn´t work for students when 
they were in middle school and high school will work better 
for them when they are older. 
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Exempel från vuxenutbildningen i matematik i 
vår omvärld (ALM22) – USA – Steve Hinds 

False hope 4 
We hope that tests will help us to make good decisions about 
student´s math knowledge and needs, and that test data can 
be used to make programs accountable of their work. 
 
False hope 5 
We hope that we can get rich quick. 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
False hope 3: Den undervisning som vuxenstuderande får ta del av ser ut som för 50 år sedan. Läraren står längst fram i klassen och undervisar. Läraren visar procedurer och missar att resonera, kommunicera, arbeta med problemlösning och mycket annat. Elever behöver memorisera procedurer och när de glömmer eller blandar ihop dessa så fungerar det inte längre. De elever som lyckas är de som klarar av att fylla i resonemangs-, kommunikations- och problemlösningsgapen på egen hand. Att många vuxenstuderande hatar matematik är inte så underligt. De saknar känsla för tal och glömmer eller blandar ihop procedurer.När lärare inte hinner undervisa innehållet för en kurs på 12 veckor försöker de pressa in det. De flesta lärare har själva memoriserat procedurer och saknar egen förståelse. Därför kan de inte undervisa med en djupare förståelse! Det behövs en ärlighet kring hur lång tid som behövs. Elever bör få veta om läraren har två timmar på sig att undervisa något som tar 19 timmar! Även om man ändrar vad elever ska kunna kommer de inte att lära sig mer om man bara fokuserar på att härma exempel, räkna med procedurer och memorisera. False hope 4: Enligt Steve är det oansvarigt att ge elever tester med för mycket innehåll. Vi har mycket kvar att utveckla med hur tester bör genomföras. False hope 5: Med nuvarande organisation får inte eleverna vad de behöver. Nuvarande organisation bygger på en tro att vi kan investera lite och få ut mycket. Med de små investeringarna får elever inga djupare kunskaper i matematik.  Steve undrade hur någon kan tro på ett system som det satsas så lite på.



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i 
vår omvärld (ALM22) – USA – Steve Hinds 

Istället för falska förhoppningar 1(2) 

• Ge vuxenutbildarna i matematik löner som räcker till att  

försörja den egna familjen. 

• Ge kurser den tid som matchar dess innehåll 

• Ersätt en för lite hjälp till många studerande med en  

tillräcklig hjälp åt färre studenter. 

• Låt vuxna få egna studiemiljöer där de kan få hjälp när de kan;  

inte bara vissa tider. 

• Låt orutinerade lärare följa bra lärare under minst ett halvårs tid.  

Ge de orutinerade lärarna en ordentlig lön även när de följer. 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Istället för falska förhoppningarHär kommer Steves förslag på vad man bör ersätta de falska förhoppningarna med. Till att börja med ska man se till att vuxenutbildare i matematik har löner som räcker till att försörja den egna familjen. Därefter ska man se till att den tid som ges för en kurs matchar dess innehåll. Sen så bör en otillräcklig hjälp till många studerande ersättas med en tillräcklig hjälp åt färre elever. Vuxna behöver även egna studiemiljöer (Adult high-school) där de kan få hjälp när de kan och inte bara vissa tider.För att komma tillrätta med att lärare saknar tillräckligt med erfarenhet bör orutinerade lärare följa bra lärare under minst ett halvårs tid. De orutinerade lärarna ska ha en ordentlig lön. 



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i 
vår omvärld (ALM22) – USA – Steve Hinds 

Istället för falska förhoppningar 2(2) 

• Ändra arbetssätt och få goda resultat. Påtala för politiker att dessa goda resultat  

endast kan bibehållas om de satsar ekonomiskt. 

• Fokusera på elever med ett annat modersmål. 

• Se till att privata företag granskas så att deras betygsättning säkerställs. 

• Ge elever en mycket skicklig lärare som lär dem att resonera, kommunicera samt att 

utveckla problemlösningsförmågan. När studenter har slutat att härma exempel och har 

lämnat procedurer för att istället själva förklara sitt tänkande brukar de kunna ta över 

ansvaret för sitt eget lärande. Då kan de nämligen se till att den undervisning  

som en orutinerad lärare ger dem kan byta inriktning.  

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Istället för falska förhoppningarEn svårighet är hur man kan övertyga politiker att satsa. I ett projekt som Steve deltog i började de med andra arbetssätt för att få goda resultat. Därefter fick de pengar till att implementera projektet i verksamheten. Vad som även behöver göras är att fokusera mer på elever med ett annat modersmål och se till att privata företag granskas så att deras betygsättning säkerställs.Ett intressant förslag är att under en period ge elever en mycket skicklig lärare som lär dem att resonera, kommunicera samt att utveckla problemlösningsförmågan. När studenter har slutat att härma exempel och har lämnat procedurer för att istället själva förklara sitt tänkande brukar de kunna ta över ansvaret för sitt eget lärande. Då kan de nämligen se till att den undervisning som en orutinerad lärare ger dem kan byta inriktning. Steves erfarenhet är att det är lättare att ändra elever än lärare.



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM22) – mer om USA – Darren Allen 

Jämfört med G5-länderna leder de vita studenternas 
matematikkunskaper över alla andra länder förutom Japan.  
G5-länderna är Frankrike, Japan, Storbritannien, USA och 
Tyskland.  
Det är svarta och spansktalande som inte gör väl ifrån sig. 
 
USA behöver en multikulturell utbildning då svårigheter i 
matematik beror på migrationen till USA. Matematik är inte 
fristående från kultur och språk och det måste lärare veta  
och hantera. 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Darren gav också några exempel på hur språket påverkar: ��(Hur elever lär sig sin mentala tallinje beror på ens språk. Den mentala tallinjen går från vänster till höger för de språk där man skriver från vänster till höger och vice versa.) Vi memoriserar på det språk som vi lär oss på. Därför ska man lära sig på det språk som man ska använda. Om elever ska testas på engelska ska de undervisas i engelska. Men de ska också undervisas i sitt förstaspråk. Detta då det ofta tar upp till 7 år att tillgodogöra sig ett skolspråk. Nya koncept ska därför också introduceras på elevers förstaspråk. Den djupare förståelsen får man på sitt modersmål då det är enklare att associera på modersmålet. Som lärare ska man vara uppmärksam på hur elever tillägnar sig koncept och sitt nya ordförråd. Man ska även vara uppmärksam på elevers meningsbyggnad. Elever behöver testas på ord så att man som lärare vet att de har förstått dem. Lärare måste också tänka på att en del problem är irrelevanta för elever från andra kulturer. För övrigt ska bilder användas för att förstärka språkutvecklingen.



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM21) – Skottland – Terry McGuire 

Vuxna kan lära sig matematik vid skolor, på arbetsplatser, 
arbetsförmedlingar, fängelser ... Många undervisas av en handledare 
som saknar formella kvalifikationer. Detta är ett problem. Ideella 
organisationer är ofta inblandade.  
 
Majoriteten av utbildningarna är gratis. Det finns det en flexibilitet 
som uppmuntrar individuella kursplaner. Finansieringen är knuten till 
att uppnå elevernas individuella mål.  
 
Lärande är ofta icke-formellt, med fokus på den studerandes 
omedelbara behov  som till exempel för att hjälpa ett barn med läxor. 
Det finns också mer formella kurser som de som ingår i college.  

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna flexibilitet har uppmuntrat mycket kreativa och innovativa undervisningsmetoder. Ett exempel är ett hantverksprojekt, där elever designar, tillverkar och säljer smycken samtidigt som de lär sig en sådan matematik som de kan använda i vardagen.



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM21) – Schweiz 

Det flesta unga fortsätter med en lärlingsutbildning efter att de 
har fullgjort sin skolplikt. Därför är utbildning ofta en 
nyckelfråga vid arbetsplatser. Många yrkesorganisationer är 
delaktiga i vuxenutbildningen.  
 
Ur ett akademiskt perspektiv är vuxenutbildning inte 
framträdande på forskningsagendan.  
 
I Schweiz talas det fyra språk. Vuxenutbildningen i matematik 
ges på tre av dem. Landet är indelat i flera kantoner med en hel 
del självstyre. Därför ser vuxenutbildningen inte likadan ut 
överallt.  
 Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM23) – Holland 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Här har det gett upp. Vid ALM23 fick jag höra att de antingen redan har eller har tänkt sig att avskaffa krav på att studenter ska ha klarat av sina kurser i matematik för en hel del vidare studier.
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EU 
L 

N 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Adults 25 to 64 your who received education or training for either work or personal reasons in 2014. This might be a workshop, language training or a short course, but might also be a complete course in higher education. 
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Talarna från Gabon och Sydafrika pratade inte om 
vuxenutbildning i matematik.  
 
 
 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM22 och ALM23) – Gabon och Sydafrika 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Talarna från Gabon och Sydafrika pratade inte om vuxenutbildningen i matematik i de egna hemländerna. Trots  att de deltog i en vuxenutbildningskonferens.Vad säger detta?Här fick jag göra sökningar på nätet för att förstå. Vuxenutbildning, när den väl finns, ser mer ut att satsa på läskunnigheten. Lärarna har låga löner och är ofta inte utbildade. Det vore intressant med ett studiebesök i någon av dessa länder för att förstå mer! När det kommer till Afrika fick jag lyssna till en föreläsning om vuxenutbildningen i Norra Kenya i Jönköping i maj. Där handlade vuxenutbildningen om att återta informella kunskaper som hur man kan tillverka egna mediciner på örter, hur man kan förvara mat säkert, hur man kan skydda sig mot olika risker … Där hade kristendomen och globaliseringen gjort att äldre generationers kunskaper gått förlorade då de inte längre värderades. 



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår 
omvärld (ALM21) – Sydafrika – Dr. Mamokgethi 

Undervisningen ges mest på engelska även när detta inte är 
elevers starkaste språk. Detta påverkar elevers resultat negativt. 
De sydafrikanska hemspråken behöver användas som resurs.  
 
På grund av elevers språksvårigheter fokuserar undervisningen 
alltför mycket på procedurer istället för förståelse då elever har 
svårt med läseuppgifter på engelska. Att undervisningen inte 
ges på elevers starkaste språk beror på att engelskan är det 
språk som fungerar som en dörröppnare i samhället.  
 

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det talas väldigt många språk i Sydafrika. Som slutsats såg Dr. Mamokgethi som en möjlig lösning att undervisningen ges på engelska i kombination med elevers starkaste språk och att elevers färdigheter i engelska stärks. Dessutom behöver eleverna få ta del av fler uppgifter som är verklighetsbaserade och relevanta för dem. Precis som i Sverige debatteras ständigt matematikundervisningen i Sydafrika. Precis som i Sverige, till en omfattning som inga andra ämnen debatteras. 



Exempel från vuxenutbildningen i matematik i 
vår omvärld (ALM22) – Gabon – Komlan Mensah 

I Gabon läser fyra år på juniorskolan och tre år på seniorskolan. 
Därefter kommer universitetet. För att föredela platser till 
universitetet finns det matematiktävlingar. De allra duktigaste 
eleverna får studera utomlands.  
 
I Gabon är det många som inte gillar matematik och kallar det 
för svarta hålet. Det finns ungefär femtio studenter i en klass 
och ungefär hälften lämnar lektionerna för att de inte gillar 
ämnet. För dem är matematik alltför abstrakt.  
 
Ungefär 20 % av alla vuxna är analfabeter.  

Exempel från vuxenutbildningen i matematik i vår omvärld 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Komlan berättade för oss ”västerlänningar” om för oss något udda användningsområden för matematik. Ett exempel var när ett hallucinogent rituellt preparat framställs. Preparatet heter Iboga och används varje dag av den etniska gruppen Bwiti.Ett annat exempel var inom det andliga. Där behövs matematik när man ska kunna besvara frågor som: Vill du veta din chans att vinna? Vill du veta hur din framtid kommer att se ut? I Gabon kan man förutse sin framtid med hjälp av cowrie-snäckor. Även till detta behövs ett matematiskt kunnande.



PIAAC 
Vuxenutbildningens motsvarighet till OECD. http://www.oecd.org/site/piaac/ 
 
“The Survey of Adult Skills “ (PIAAC) är en undersökning som genomförs i ca 40 länder. 
Den mäter de viktigaste kognitiva förmågorna och färdigheter som behövs vid 
arbetsplatser för att individer ska kunna delta I samhället och få samhällets ekonomi 
att blomstra. Den mäter speciellt: 

• Läskunnighet 

• Numerositet 

• Problemlösningsförmågan i teknikrika miljöer 

Politiker och ekonomer använder resultaten för att utveckla ekonomin, förbättra 
utbildningar och för att omformulera målsättningar ; allt för  att förstärka vuxnas 
färdigheter. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag kan se på mitt jobb ur ett utanförperspektiv:Med PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) undersöker OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),vuxnas numerositet på en låg nivå. Deras mål är att undersöka vart tionde år. Nästa gång blir år 2021/22. I Storbritannien accepterar man inte begreppet numerositet. Därför använder man inte PIAAC. De vill diskutera matematik. I andra länder som Irland är intresset för PIAAC stort och dess resultat används för investeringar. Eftersom man inte kan förutse hur politiker tolkar resultat måste de finnas en oberoende organisation som ser över resultaten. Dessutom kan olika länder tolka på olika sätt.  Att sälja in den information som resultaten ger på ett bra sätt till politiker, det är utmaningen! Politiker och andra behöver veta vilket kunnande som vuxna saknar. Media älskar jämförelse men man behöver egentligen inte jämföra länder så mycket med varandra. Jämförelser inom länder är också intressanta. I vissa länder kan det till exempel vara en stor skillnad mellan läskunnigheten och numerositet. Det är också värdefullt att se hur det går mellan två mätningar i ett och samma land. Då kan andra titta på länder som lyckas för att inspireras. Det tar 4-5 år att ta fram frågorna till PIAAC. Det går rätt så bra för Sverige i PIACC.

http://www.oecd.org/site/piaac/


Numeracy 
 

Being “numerate” means having the confidence and skill to use 
numbers and mathematical approaches in all aspects of life - at work, 
in practical everyday activities at home and beyond, as consumers, in 
managing our finances, as parents helping our children learn, as 
patients making sense of health information, as citizens 
understanding the world about us. 
 
Numeracy complements literacy and is sometimes called 
‘mathematical literacy’. Both skills are needed in order to function 
fully in modern life. 

http://www.nationalnumeracy.org.uk/what-numeracy 

Om ALM 22 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Om begreppet Numeracy som ständigt återkommer i PIAAC och andra sammanhang.Om man är ”numerate” kan man med förtroende och skicklighet använda tal och matematiska metoder till alla aspekter av livet - på jobbet, i praktiska vardagssysslor i hemmet och utanför, som konsument, när man hanterar sin ekonomi, när man som förälder ska lära sitt barn att lära, som patient när man ska förstå sin hälsojournal, som medborgare att förstå världen omkring oss… ”Numeracy” kompletterar läskunnighet och kallas ibland " matematisk literacitet”. Båda kompetenser behövs för att fullt ut fungera i samhället.



Being numerate means being able to reason with numbers and other mathematical 
concepts and to apply these in a range of contexts and to solve a variety of problems. Being 
numerate is as much about thinking and reasoning logically as about 'doing sums'. 
 
It means being able to: 
• Interpret data, charts and diagrams 
• Process information 
• Solve problems 
• Check answers 
• Understand and explain solutions 
• Make decisions based on logical thinking and reasoning. 

 
The ability to use numbers and solve problems in real life. 

Om ALM 22 
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”Numeracy ”kan ha olika betydelse och detta kan försvåra för forskare när de 
kommunicerar med varandra. 

Numeracy 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att vara ”numerate” innebär att kunna resonera med tal och andra matematiska begrepp och att tillämpa dessa i många olika kontexter för att lösa en mängd olika problem . Att vara ”numerate” handlar lika mycket om att tänka och att resonera logiskt som att "göra procedurer". �Det innebär att vara bekväm med att: Tolka data , tabeller och diagram Processa informationLösa problemKonrollera svarFörstå och förklara lösningarTa beslut utifrån ett logiskt tänkande och resonerande.



Exempel på praktiska undervisningstips 

 
Dialogen: 
 
Harriet:  Det är fel, därför att … de gick upp med 20 % och säg att du har 100 kronor och då är det 5, inte 10. 
Andy:  Ja, 10 kronor så det är 90 kvar, nej 20 % så det är 80 kronor. 20 % av 100 är 80, … nej 20. 
Harriet:  Det går fem tjugolappar på en hundring. 
Dan:  Säg att priset var 100 kronor och att det steg 20 %. Det blir 120. 
Sara:  Sen så gick det ner igen, så det blev samma. 
Harriet:  Nej, eftersom 20 % av 120 är mer än 20 % av 100. Det kommer att gå ner mer så det blir mindre. Hänger ni med? 
Andy:  Skulle det gå ner mer? 
Dan:  96 … 
Harriet:  Det kommer att gå ner mer så det kommer att bli mindre än 100. 
Dan:  det kommer att gå ner till 96. 
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Aktivitet: 
 
Dela in er i grupper av fyra.  
Fördela rollerna genom att välja vem som ska läsa upp vad Harriet, Andy, Dan och Sara  
 
Uppgift:  
 
I januari steg priserna för tågbiljetter  med 20 %. I augusti gick de ner med 20 %. 
Sue påstår: ”Nu är biljetpriserna tillbaks på samma pris som de var före januari månad”. 
Är ni överrens med Sue? Om inte, vad är hennes fel? 

Graham Griffiths (ALM23) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Graham Griffiths talade på temat “Using dialogue scenes in developing adult mathematics”. Graham är mer intresserad av förstaspråket och sociala aspekter i lärandet. Hans föreläsning handlar om hur man kan använda skrivna dialoger som engagerande matematiska aktiviteter. Idéen är inte ny och han tipsade bland annat om en bok med konstruerade dialoger från av Imre Lakatos (1976).Enligt Graham finns det bevis på att det har en god effekt på elevers lärande att läsa ur färdiga scener. En egen tanke är att aktiviteterna borde kunna vara bra för att ta bort rädslor av göra fel eftersom man då spelar en person som gör fel. 



Exempel på praktiska undervisningstips 

 
Ledtrådarna: 
 
Jo Fischer går nerför trappan när han ska mata Maria Sartoris katt när hon är iväg. 
Familjen Wood knackar på familjen Trans golv när musiken är för hög. 
Familjen Johanssen hör Mr Woods steg när han dansar. Stegen kommer uppifrån. 
Familjen Fischer bor inte mittemot  
familjen Johannsen 
Maria Satori går förbi familjen Bates lägenhet när hon besöker familjen Tran. 
Under sommaren odlar familjen Fischer tomater på sin balkong. 
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Aktivitet i grupp: Vem bor i vilken lägenhet? 
 

David Tout (ALM23) 

Sartori Bates Fisher 

Johanssen Tran Woods 

Presentatör
Presentationsanteckningar
David Tout höll en workshop på temat “Lesson from my adult learners: language in mathematics and numeracy”. Även David är intresserad av kopplingen matematik och språk. Han har samlat på sig en hel del aktiviteter på temat.Vi fick testa en av hans aktiviteter som han har till sina elever som utvecklar språket. När jag var där fick vi lösa problem genom ledtrådar. Det blev många bra matematiska diskussioner. 



Exempel på praktiska undervisningstips 
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Terry Maguire (ALM22) 

Have you got math eyes? 
• Vuxenutbildningen ska inte erbjuda elever samma 

undervisningsmetoder som de har misslyckats att 
bli godkända genom. Istället använder därför 
skickliga vuxenutbildare resurser på nätet. Detta tar 
tid men måste göras.  
 

• Läraren ska inte säga att ”så används matematik i 
verkligheten”.  
Hen ska börja i verkligheten.  
 

• Fokus ska inte vara att få exakta svar för så är det 
inte i det verkliga livet. Istället ska en känsla för 
matematik byggas upp. 
 
 ”Elever måste hitta egna strategier och lärare måste lita på att elever kan hitta 

egna strategier. Elever måste bli kreativa. Både lärare och elever måste förstå att 
det inte gör något om det blir olika svar. Det är de matematiska samtalen som är 
viktiga.”  (Muntligt citat, T. Maguire) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel: Linjaler tas bort och längder uppskattas. Då kommer elever på egna sätt för att mäta, med flaskor eller annat.  Det finns en sajt: Have you got math eyes med en hel del material som man kan använda i sin egen undervisning.

http://www.haveyougotmathseyes.com/


ViS-matematik 



Syftet med ViS-mateamatik är att: 
 
• skapa ett forum, även digitalt, för kontakt och diskussion mellan 

vuxenutbildare i matematik, 
 
• lyfta fram specifika frågor som rör vuxenundervisningen inom 

matematikutbildningen, 
 
• stärka vuxenutbildare yrkesidentitet, 
 
• sprida goda exempel och idéer 
 
• samt att organisera återkommande konferenser. 
  



Presentatör
Presentationsanteckningar
Hemsidan beskriver vad ViS-matematik erbjuder dig!



Dokument 

• Rapporter från konferenser ... 
• Hänt sen sist! 

Aktiviteter   

• Fyra konferenser per år på  
ett och samma tema. 

• Tips på andra aktiviteter.  
• Genomförda aktiviteter. 

Klicka på pilarna för att komma till vad som finns under respektive rubrik på hemsidan. 

Aktuell forskning 

• Forskning 
• Forskningsöversikter 
• Om forskare  

Resurser 

Länkar till organisationer. 

ViS-matematiks hemsida 

http://www.visnet.se/nyheter/vis-matematik/
http://www.visnet.se/natverk/vis-matematik/aktuell-forskning/
http://www.visnet.se/natverk/vis-matematik/resurser/
http://www.visnet.se/natverk/vis-matematik/dokument/


ViS-matematiks stipendium 

Stipendiet som kan sökas av ViS-medlemmar, riktar sig till matematiklärare och 
specialpedagoger/lärare som är engagerade inom vuxenutbildningens 
matematikundervisning.  Stipendiet gäller för en persons deltagande i konferensen ALM. 
 
Kostnaderna för konferensdeltagande, samt kostnader för resor, övernattning och mat 
täcks av stipendiet. 

Förväntningar på dokumentation och rapportering: 
 
• Din resa ska redovisas genom en reflektion av konferenstemat i form av en 

reseberättelse på maximalt två sidor. 
 
• Din resa ska redovisas som en muntlig eller en digital presentation vid  

en ViS-konferens. 



Nästa konferens 
 

Modellering och Problemlösning – 
matematikundervisning och lärande genom analoga 
och digitala kommunikationsformer. 

  
Datum: 12 - 13 oktober 2017   
 
Plats: Borlänge och Sundsvall  
 
 
 Peter Nyström – föreståndare för NCM, Göteborg. 
Tomas Lingefjärd – Göteborgs universitet, Göteborg 
Johan Thorbiörnson – KTH, Stockholm 
Lasse Svensson – KTH, Stockholm 
ViS-matematik nätverk 
Lokala samarbetspartners 



Om ALM 

Exempel på vad ViS-matematik  
har gett mig 
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•     Jag kan mer om kopplingen mellan matematik och språk, se rapport. 
 
•     Jag förstår mer kring vuxnas motivation, se rapport. 
 
•     Jag kan mer om vuxenutbildningens historik. Det stärker min yrkesidentitet. 
       Rapporten från Encells konferens är ännu inte klar! 
 
•     Jag har fått kollegor i hela Sverige. Vi delar material och tips!  
 
•     Jag har fått många bra undervisningstips, se t.ex. rapporten sidan 9. 
 

•     Jag har fått ALM på köpet. 
 

•     Vi inom ViS-matematik har fått ett samarbete med SMaL som vi  
       vill utveckla vidare! 
 
 
        
 

http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2015/12/R%C3%A4kna-med-spr%C3%A5k.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Matematiksv%C3%A5righeter-.pdf
http://www.visnet.se/wp-content/uploads/2016/11/Rapport-Matematiksv%C3%A5righeter-.pdf


Om ALM 

Lite om vuxenutbildningens historik 
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Om Andragogik 
 
Med vuxenstudier avses inom andragogiken inte de som studerar på universitet och 
högskolor. Konceptet har använts sedan 1833 då det introducerades av Alexander Kapp, en 
tysk lärare. Begreppet användes inte under flera årtionden. Det togs åter i anspråk i Tyskland 
av Rosenstock-Huessy år 1925. Återuppväckandet berodde på att det tyska folket behövde ges 
nytt mod och kraft till följd av det första världskriget.  

Henschkes formulär har följande underkategorier: 
Lärares empati gentemot studenter  
Lärares tilltro till sina studenter 
Planering och utdelande av instruktioner 
Tillmötesgående gentemot elevers unika egenskaper 
Lärares känslighet/inkännande till sina studenter 
Studentcentrerade läroprocesser (learner-centered learning process) 
Lärarcentrerade läroprocesser (teacher-centered learning process)  
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Henschke var först med att fånga in data och undersöka det komplexa fenomenet andragogik. Henschkes hade ett holistiskt förhållningssätt Henschkes formulär beskriver även verkliga lärandesituationer. På ett föredrag som jag var på genom Encell hade två finska kvinnor gjort en systematisk genomgång av artiklar och litteratur som handlar om �andragogik. De hittade totalt 213 artiklar varav 64 stycken var relevanta. De flesta handlade om andragogiskt lärande. Något färre handlade om andragogisk undervisning. De flesta artiklarna baserade sig på Hensckes idéer och formulär.



Om ALM 

Lite om vuxenutbildningens historik 
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Vad ville Grundtvig? 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) var en dansk präst och filosof. Han betraktas 
som en av traditionsskaparna inom livslångt lärande i Norden. Hans folkhögskolor byggde på 
tanken om att alla människor bör ha möjlighet till utbildning och att utbildningen ska vara 
mångsidig och utveckla människans hela personlighet. Grundtvigs (1783-1872) tankar 
påverkade så totalt den danska skolan, kyrkan och politiken att hans idéer gav underlag till 
bildandet av flera hundra folkhögskolor. Därmed kan man kalla honom vuxenundervisningens 
fader.  
  

I studentcentrerade läroprocesser ligger fokus snarare på studenternas behov än på att 
kunskap förmedlas till studenter som är mottagare. Det finns ett kollaborativt lärande.  
Både lärare och studenter är deltagare och aktivt engagerade i både kunskapsinnehållet och 
läroprocessen. Det finns en förväntan på kollaborativt lärande och förhandlande. Studenter 
uppmuntras att fråga, att resonera och att bli kreativa.  
Genom att öka förståelsen om att kunskap aldrig är statiskt blir det kritiska tänkandet en 
konsekvens. Det kritiska tänkandet hjälper studenter att hanterar svåra problem med unika 
metoder 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lärarcentrerade läroprocesser ger passiva studenter som är mottagare av information. Lärandet syns när beteendeförändringar är tydliga. Oftast föredras ett formellt testande framför informella bedömningsmetoder. Läraren har en tydlig kontroll över klassrummet. Grundtvig menade att undervisningen skulle bygga på dialoger med språket som medel. Grundvig betraktar den pedagogiska ”kampen” som en språkstrid - en kamp att få använda det egna språket. Det egna språket är det kulturbärande elementet. Grundtvigs undervisning skulle vara muntlig och praktiskt inriktad. Han använde poesin för att uttrycka sådant som människor bara anar.Grundtvig ville skapa medborgare som deltar i samhällslivet. Grundtvig menar att människans uppgift är att identifiera sig med sitt folk för att därigenom bli en del av hela mänskligheten. 
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Tack! 
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