
Spelkorten fl yger över det lilla bordet. 
Läraren Urban Mathiasson delar ut det 
sista kortet till spelarna, och ler listigt. 
Stämningen är förväntansfull och spänd. 
Nu gäller det att byta till sig så höga kort 
som möjligt för att ta hem partiet. 

-Vi tränar på att räkna idag, det blir myck-
et matte under skoldagarna, säger Urban 
och erbjuder sina motspelare att byta kort. 
Alla utom Sven-Erik Antonsson är nöjda 
med sina händer. Det ser ut att bli ett spän-
nande parti. 

Särvux är en nystartad utbildningssats-
ning för Vuxenutbildningen i Färgelanda, 
och eleverna Gert Oskarsson, Joackim Jo-
hansson och Sven-Erik  Antonsson går i 
skolan en förmiddag i veckan. Det är fokus 
på matematik och räkning. Just nu jobbar 
gruppen med de grundläggande stegen i 
matten. 

-Vi tränar mycket på att räkna, vi räknar 
pengar och försöker förstå pengars värde. Vi 
räknar spelkort och vi övar på olika mått-
tenheter, som decimeter, meter, kvadratme-
ter och sådant. Tanken är att eleverna skall 

bli säkrare och till exempel kunna räkna ut 
om de får rätt växel tillbaks på en hundra-
lapp i affären. Vi pratar också mycket om 
sträckor, och funderar på hur långt det är att 
till exempel gå en mil, säger Urban Mathi-
asson. Det handlar om att eleverna skall få 
en helhetsbild. 

Kortspelet går vidare, och Sven-Erik har 
gjort sitt sista byte. Nu skall alla räkna ihop 
sina tre kort, och det visar sig bli en jämn 
match.  Segraren lyckas dra ihop hela 37 
poäng på sina tre kort. 

Joackim kommer trea, men är ändå nöjd. 
Även om han tycker att det ibland blir job-
bigt med all räkning trivs han mycket bra i 
skolan. 

-Det går jättebra, vi har bra lärare -Men 
att räkna pengar är roligast, säger han. 

Urban Mathiasson menar att en svårig-
het med undervisningen är att matematiken 
gärna blir väldigt abstrakt, och svår att för-
stå. Men när vårvärmen kommer på allvar 
är planen att fl ytta så mycket av lektionerna 
som möjligt utomhus. 

-Då kan vi gå ut och själva testa hur lång 
en meter är, vi kan gå runt i samhället och 
leta efter trianglar, fyrkanter och cirklar. Då 

blir det lättare säger Urban. 
Andreas Gleisner
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Läraren Urban Mathiasson hjälper Joa-
ckim Johansson att räkna ihop poäng-
summav av de tre spelkorten. 

Klasskamraterna Joackim Johansson och Gert Oskarsson trivs bra i skolan. Gemen-
skapen och glädjen är stor, inte minst under rasten, då det brukar bli Chokladcap-
puchino och medhavda smörgåsar. 

Sven-Erik Antonsson väljer ut de tre 
högsta korten på hand och räknar sedan 
ihop totalsumman. Bra övning i både 
matte och koncentrationsförmåga. 


