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Sammanfattning

Under senare år har matematikkunskaperna hos de svenska eleverna blivit allt sämre. År 2000
lämnade 7 % av eleverna grundskolan utan ett godkänt betyg i matematik (Svenska
kommunförbundet, 2001). I min uppsats har jag utvärderat ett specialpedagogiskt arbetssätt i
matematik på en specifik skola. På skolan använder de ett material som heter SYLMA
(synliggöra matematik). Med detta material kartläggs elevens kunskaper i matematik. Detta
används senare för att de undervisande lärarna ska kunna stötta och stärka eleven i det som är
svårt för honom/henne. Jag har beskrivit hur arbetet med SYLMA går till. Jag har intervjuat
elever som gjort kartläggningen samt lärare som undervisar dessa elever. Detta har jag gjort
för att få veta vilka åsikter de har om materialet. Resultatet visar på att eleverna över lag är
nöjda med SYLMA och de anser att de blivit duktigare och matematiken blivit roligare.
Lärarna är också positiva till SYLMA och tycker att det är mycket värt att specialpedagogerna
är involverade i matematikundervisningen.

Nyckelord: konkretisering, matematiksvårigheter, specialpedagogik, SYLMA
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1. Inledning

Jag har valt att skriva om hur man på en specifik skola hjälper elever i matematiksvårigheter.
Med uttrycket elever i matematiksvårigheter menar jag här elever som av någon anledning har
svårt att hänga med i tempot i den ordinarie matematikundervisningen. Elever som har en
bristfällig förståelse som leder till att de uppvisar svaga resultat på matematikproven. När jag
varit ute på skolor, dels under min verksamhetsförlagda del av utbildningen, men även då jag
vikarierat har jag sett ett antal elever som har stora svårigheter inom matematikämnet och de
verkar ha tappat lusten för ämnet. Jag har då funderat för mig själv hur skolan möter dessa
elever, och om de får den hjälp de behöver för att slutligen gå ut nionde klass med ett godkänt
betyg. Matematiken är tillsammans med svenska och engelska de tre kärnämnena i den
obligatoriska skolan. För att komma in på ett nationellt program på gymnasiet måste eleven
ha godkänt i dessa tre ämnen, vilket gör dessa ämnen mycket viktiga.

Under senare år har debatten förts om varför fler och fler lämnar grundskolan utan godkänt
betyg. Skolverket gjorde 2003 en nationell utvärdering som omfattar årskurs fem och nio.
Rapporten visar att elevernas matematikkunskaper försämrats sedan utvärderingar gjorda
1992 samt 1995 (Skolverket, 2004). År 2000 lämnade 7 % av eleverna grundskolan utan ett
godkänt betyg i matematik (Svenska kommunförbundet, 2001).

När jag frågade olika lärare på den specifika skolan vilket ansvar man tog för elever i
matematiksvårigheter kom jag i kontakt med två specialpedagoger som arbetar på skolan. De
berättade att de utarbetat ett kartläggningsmaterial som de kallar SYLMA (synliggöra
matematik). Tillsammans diskuterade vi detta material och jag tyckte det lät intressant och
ville veta mer om hur de arbetade med det och vad berörda elever och lärare tycker om det.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utvärdera ett specialpedagogiskt arbetssätt i matematik på en
specifik skola, där SYLMA används. Jag vill lära mig hur materialet är upplagt och hur man
arbetar med det.

1.2 Problemformulering
Klasserna är stora och läraren har svårt att hinna hjälpa alla som räcker upp händerna under
matematiklektionerna. Vissa räcker upp handen fler gånger än andra, men får inte alltid den
hjälp de behöver. Eftersom jag tror att elever i matematiksvårigheter många gånger inte får
den hjälp de behöver för att uppnå ett godkänt betyg i slutet av det nionde skolåret, har jag
valt att studera hur man på en specifik skola identifierar dessa elever på ett tidigt stadium och
försöker hjälpa dem att nå uppnåendemålen i årskurs nio. En del i detta arbete på den
specifika skolan är SYLMA, som används för att kartlägga och därigenom synliggöra elevers
brister i matematikämnet. I min uppsats kommer det ansvar skolan tar för dessa elever att
belysas, samtidigt kommer också berörda elevers och lärares åsikter om detta att
åskådliggöras.

1.3 Frågeställningar
• Hur ser SYLMA-materialet ut och hur arbetar man med det?
• Vad tycker berörda elever om materialet?
• Vad tycker berörda lärare om materialet?
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2. Metod

2.1 Urval
Den empiriska undersökningen genomfördes på en skola som jag tidigare gjort min
verksamhetsförlagda del av utbildningen på, samt vikarierat på ett flertal gånger. En
anledning till varför jag valde denna skola var att de arbetar med SYLMA för att kartlägga
elever i matematiksvårigheter. En annan anledning till att det blev denna skola var att jag
träffat eleverna förut och de känner sig trygga med mig, vilket är av betydelse vid
genomförandet av en intervju. Först fick åtta elever skriva vad de tyckte om SYLMA, två bra
samt två mindre bra saker. Dessa elever intervjuades sedan vid ett senare tillfälle. Det var
elever som alla arbetat med kartläggningsmaterialet SYLMA. Tre av eleverna gick i nian, en
elev i åttan samt fyra elever i sjätte klass. Eleverna i nian hade gjort kartläggningen under
tiden de gick på mellanstadiet, medan eleven i åttan samt sjätteklassarna nyligen kartlagts.
Denna spridning ansåg jag vara bra eftersom jag ville få en bild av hur det gått för de elever
som tidigare blivit kartlagda, men jag ville också veta vad elever som nyss gjort
kartläggningen, och bättre kommer ihåg den ansåg vara bra och dåligt med den. Jag
intervjuade även två lärare på högstadiet samt en lärare på mellanstadiet. Dessa lärare valdes
ut eftersom de undervisade de elever som ingick i undersökningen. En av specialpedagogerna
som arbetat fram SYLMA intervjuades också. Detta för att jag skulle få information om hur
SYLMA är upplagt och hur man arbetar med det.

2.2 Datainsamlingsmetoder
I min undersökning har jag använt mig av en enkätstudie samt intervjuat lärare, elever samt en
specialpedagog. Jag började med att dela ut en enkät till eleverna där de fick skriva två bra
samt två mindre bra saker med SYLMA. Detta gjorde jag för att få ett underlag till
intervjufrågorna. Enkätsvaren kommer inte att redovisas. Att jag valde intervjuer som
datainsamlingsmetod beror på att jag ville få en djupare förståelse för lärares och elevers syn
på SYLMA, samtidigt som intervjun ger möjlighet att ställa följdfrågor.

Först av allt pratade jag med två av de specialpedagoger som arbetat fram SYLMA. Vid det
tillfället pratade vi allmänt om materialet. Vid ett senare tillfälle intervjuade jag en av dem för
att få djupare kunskap om materialet, hur det är upplagt och hur man arbetar med det. Efter
detta gick jag vidare med att intervjua lärare och elever.

Intervjufrågorna till lärarna (bilaga 1) bestod i om de hade någon specialpedagogisk
utbildning och vilken vana de hade att jobba med elever i matematiksvårigheter. Frågorna
handlade också mycket om deras syn på SYLMA, om de visste hur det var upplagt, vad de
tyckte om det, om de ansåg sig vara engagerad i uppföljningsarbetet till SYLMA o.s.v.
Intervjufrågorna till lärarna handlade också om de berörda eleverna, bl.a. om de ansåg att det
skett någon förändring hos eleven efter att han/hon arbetat med SYLMA.

Intervjufrågorna till eleverna (bilaga 2) bestod dels av frågor som berörde deras allmänna
inställning till skolan och vad de tyckte var roligt och tråkigt. Men de flesta frågorna handlade
om SYLMA och om de ansåg att det var någon skillnad på deras inställning till matematiken
nu och innan de arbetat med SYLMA, om deras kunskaper förändrats sedan de börjat arbetet
med SYLMA, samt om de trodde att de skulle nå upp till ett godkänt slutbetyg i nionde klass.
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2.3 Procedur
Nedan beskriver jag lite tydligare hur jag gått till väga vid insamlingen av data vid enkäten
samt intervjuerna med lärare, elever och specialpedagog.

Intervju med specialpedagog: Vid denna intervju hade jag egentligen bara två frågor. Hur är
materialet upplagt och hur arbetar man med det? Specialpedagogen fick sedan berätta om
materialet, och var det någonting som jag inte förstod eller tyckte verkade otydligt frågade jag
vad hon menade med det. Intervjun spelades in på band och pågick i ungefär 60 minuter. Efter
intervjun skrev jag ner det som sagts och använde det som underlag för min beskrivning av
SYLMA. När det kommit upp frågor i efterhand har jag ringt upp till någon av de två
specialpedagogerna för att få förklarat för mig det som varit oklart.

Elevenkät: Jag presenterade mig för varje elev och berättade att jag skulle skriva en uppsats
och frågade om han/hon skulle vilja ställa upp i en studie. Jag berättade om enkäten och att
jag vid ett senare tillfälle även ville intervjua honom/henne. Jag satt enskilt med varje elev
medan han/hon fick fylla i enkäten, som tog ungefär 10 minuter. Enkäterna sammanställdes
sedan för att få underlag till kommande intervjuer.

Lärarintervju: Intervjun var upplagd som en halvstrukturerad intervju med fasta
frågeområden och frågor men det förekom inga bestämda svarsalternativ. Intervjun spelades
in på band eftersom jag ville kunna fokusera på dialogen istället för att ägna tid åt att sitta
med pennan och skriva ner svaren. Under intervjun satt jag enskilt med respektive lärare. Vi
satt i ett avgränsat rum för att inte bli störda. Varje enskild intervju tog ungefär 20-30 minuter.
Efter intervjuerna sammanställde jag svaren skriftligt för att sedan kunna analysera dem.

Elevintervju: Intervjun var upplagd på samma sätt som lärarintervjun med fasta
frågeområden och frågor, men utan bestämda svarsalternativ. Intervjun spelades in på band
och tog ungefär 15 minuter. Även här satt vi i ett avgränsat rum där vi inte blev störda. Efteråt
sammanställde jag intervjuerna skriftligt och analyserade dem.

3. Bakgrund

Matematikundervisningen har kritiserats länge. I Malmer (1999) kan man läsa att redan under
mitten av 1800-talet kritiserade K P Nordlund (1830-1909), som var en framstående
matematiker och läroboksförfattare, matematikundervisningen eftersom han ansåg att den var
allt för abstrakt och dogmatisk. Vidare tyckte han också att den mekaniska räkningen hade
blivit det väsentliga, vilket han ansåg vara tankemördande. Genom åren som gått har ett flertal
andra också kritiserat på det sätt matematikundervisningen sker, bl.a. Anna Kruse (1861-
1931) och Gottfrid Sjöholm (1877-1970). Vidare påstår Malmer att undervisningen i
matematik inte förändrats i någon större grad sedan dessa synpunkter lades fram. Det finns
idag idéer och man pratar om att eleverna ska vara aktiva, att de ska lära sig att argumentera,
upptäcka och undersöka. Men förverkligas detta i praktiken?

Den mekaniska räkningen i boken fungerar för många men för vissa fungerar det inte alls. De
som befinner sig i matematiksvårigheter blir oftast blockerad i sitt tänkande om uppgifterna
blir alltför abstrakta menar Ljungblad (1999) som bl.a. skrivit boken Att räkna med barn i
specifika matematiksvårigheter. Hon har också stor erfarenhet av att arbeta med dessa barn.
Hon menar att det ofta underlättar för elever i matematiksvårigheter om man försöker
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konkretisera uppgifterna och låta eleverna arbeta mer laborativt. Vidare betonar Ljungblad
också hur viktigt det är att låta dessa elever få god tid på sig och att låta dem arbeta i sin egen
takt. Det kanske inte räcker med att ha en genomgång på tavlan och sedan tro att dessa elever
kommer ihåg detta till nästa lektion. Att man repeterar ofta underlättar därför för elever i
matematiksvårigheter, samtidigt är det också viktigt att de får uppmuntran och att läraren inte
ger någon negativ kritik eftersom de ofta har en svag självkänsla. Magne (1998) lyfter också
fram hur viktig självkänslan är, men även vikten av att matematikundervisningen rymmer
stora möjligheter att känna hopp och glädje efter att ha lyckats med en uppgift. Enligt Magne
är matematiken idag ofta kopplad till negativa upplevelser hos eleven, såsom stress och
fruktan för att misslyckas. För att elever i inlärningssvårigheter ska få en god självkänsla
menar Ljungblad (1999) att det är viktigt att betona för föräldrar och barnen att det är ett
inlärningsproblem och inget personlighetsproblem. När man får dem att förstå detta och
eleven inser att han/hon duger som människa kan eleven bli lycklig.

Matematikproblemen hos eleverna kan delas in i flera kategorier, men de två jag tänker beröra
är allmänna matematiksvårigheter samt specifika matematiksvårigheter. Som lärare kan det
vara bra att lära sig att se skillnaden på dessa problem. Ljungblad (1999) skriver att elever i
allmänna matematiksvårigheter är förhållandevis jämna i sina svårigheter. Det går att planera
deras undervisning i förväg eftersom man oftast förstår hur de tänker. För att hjälpa dessa
elever att gå framåt i sin matematikutveckling kan man låta dessa elever få mer tid på sig eller
arbeta i sin egen takt. Ljungblad anser att det är viktigt att repetera ofta för de här barnen och
som lärare måste man kanske gå igenom samma moment flera gånger. Ofta underlättar det för
eleven om han/hon får arbeta mer laborativt. Att som lärare vara positiv och ge dessa elever
uppmuntran är viktigt, samtidigt som man inte ska ge någon negativ kritik eftersom de då lätt
kan tappa motivationen. Eleven kan behöva extra mycket tid av läraren och kan därför behöva
arbeta i liten grupp vissa timmar i veckan. Det vi kan bli bättre på när det gäller dessa elever
är att gå ner på djupet och se vilka grundläggande problem som ställer till svårigheterna
menar Ljungblad.

Ljungblad (1999) skriver också om specifika matematiksvårigheter eller som det kallas med
annat ord, utvecklingsdyskalkyli. Det är en diagnos över vilken situation eleven befinner sig i
just nu. Det är viktigt att veta att det inte behöver vara en diagnos för livet. Några tecken på
att eleven befinner sig i specifika matematiksvårigheter kan enligt Ljungblad vara att eleven
ena stunden lätt kan räkna ut exempelvis 2 + 5, men bara några minuter senare eller nästa
lektion klarar eleven inte alls av samma uppgift. Denna ojämnhet kan vara svår att förstå för
läraren, men problemet kan liknas vid en strömbrytare som antingen är på eller av. Ett annat
tecken på att det är specifika matematiksvårigheter är att eleven kan ha svårt att komma ihåg
saker, det gäller både korttidsminnet och långtidsminnet. Ljungblad menar att detta kan leda
till att eleven får svårt att ta med rätt saker till nästa lektion eller att plugga in glosor. Vidare
anser hon att dessa elever även har mycket svårt att planera sitt eget arbete och veta ungefär
hur lång tid det tar. De är ofta osäkra på de matematiska tecknen, och siffror kan blandas ihop
och skrivs ofta fel. Exempelvis kan 252 lätt bli 525. Men det kanske största problemet för
dessa elever är problemlösningen. De har svårt för processtänkande vilket betyder att man har
svårt att tänka i flera steg.

Teorier om inlärning
I Dysthe (2003) beskrivs de tre stora inlärningsteoretiska modellerna, kognitivismen,
behaviorismen samt den sociokulturella inlärningsteorin.
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Skinner (1904-1990) som är en av förespråkarna till behaviorismen menar att den bästa
undervisningsformen går ut på att dela upp varje moment i flera små steg. Efter varje avklarat
steg ska eleven belönas med en positiv förstärkning, vilket egentligen bara behöver bestå av
muntligt beröm eller att läraren ritar en stjärna i kanten i elevens räknebok. Inom
behaviorismen anser man att när eleven klarat av alla de små stegen kan han/hon koppla
samman dessa till en helhet och först då vara kapabel att tänka, reflektera och få användning
för kunskapen. Skinner menar att inlärning sker bäst genom förstärkningar i form av belöning
och straff. De flesta har väl hört talas om den s.k. skinnerboxen, en utsvulten råtta placeras i
en box. Inuti boxen finns en knapp. När råttan springer omkring inne i boxen råkar den
vidröra knappen och får då en ostbit (belöning). Råttan äter upp ostbiten och fortsätter att röra
sig runt i boxen. Efter en stund råkar råttan vidröra knappen igen och får ytterligare en ostbit.
När detta skett ett antal gånger har råttan till slut lärt sig att röra knappen när den är hungrig.
Alltså, genom positiv förstärkning har råttans beteende förändrats. Skinner menar att det
också skulle fungera på elever. För att skapa engagemang och få eleverna motiverade menar
behavioristerna att förstärkningar i form av belöning och straff är att föredra.

Ett annat perspektiv på individuellt lärande som Dysthe beskriver är kognitivismen. Där
förespråkar bl.a. Piaget om att inlärning handlar om inre processer hos den enskilda
människan. De menar att inlärning handlar om en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar
emot information, tolkar den, knyter ihop den med vad de redan vet och om så krävs
omorganiserar sina mentala strukturer för att få den nyvunna förståelsen att passa in.
Tyngdpunkten är den enskilda människans rationella förmåga att skaffa sig kunskap genom
att förstå och skapa sig begrepp. De menar att själva processen är minst lika viktig som
slutprodukten. Piaget hävdar att elever lär sig på detta sätt. Ett uttryck från kognitivismen som
vunnit mark i dagens samhälle är metakognition. Med detta menas förmågan att reflektera
över det egna tänkandet, sin förståelse samt att bli medveten om hur man lär sig bäst. Till
skillnad mot behavioristerna menar kognitivisterna att motivationen hos eleverna kommer
naturligt bara de får hålla på med aktiviteter inom olika områden. De framhåller också att när
barnet upplever att något inte stämmer överens med vad de förväntat sig eller lärt sig sedan
tidigare skapar även det motivation hos barnet.

Den tredje teorin som Dysthe lyfter fram är den sociokulturella inlärningsteorin. Detta
perspektiv på inlärning går tillbaka till Deway (1859-1952) och Mead (1868-1931) å ena
sidan och Vygotskij (1886-1934) och Bakhtin (1885-1975) å den andra. Deway och Mead
anser att kunskap konstrueras i en praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar
inom en kulturell gemenskap. Bakhtins huvudintresse är relationer, och dialogen är det
grundläggande i allt han skriver. Gemensamt för alla dessa fyra teoretiker är att interaktion
och samverkan står i centrum. Vygotskij menar att allt lärande i grunden är socialt. Man lär
sig genom att samtala med, härma, lyssna på och genom att utbyta erfarenheter med andra.
Kunskap existerar inte i ett vakuum. De som är förespråkare för denna teori har ofta en
bakgrund inom kognitivismen men har förskjutit fokus från individen till lärogemenskapen.
Vygotskij menar att alla högre funktioner i ett barns utveckling uppkommer på två plan: Först
på det sociala och sedan på det inre planet. Eller enkelt uttryckt att tänkandet utvecklas från
samtal med andra till inre samtal med sig själv. Ett begrepp hämtat från Vygotskij är närmaste
utvecklingszon. Med det menar han den zon som ligger alldeles ovanför vad eleven själv
klarar av. Han menar att den närmaste utvecklingszonen är ett område som innehåller
uppgifter som eleven inte klarar av själv, men med lite ledning och dialog med kamrater kan
han/hon klara uppgiften och har på så vis också vunnit nya kunskaper. Den närmaste
utvecklingszonen förskjuts hela tiden uppåt allt efter som eleven får nya kunskaper. Vygotskij
menar därför att elever lär sig bäst när de är i grupper där det finns de som har bättre
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kunskaper än de själva. Deway som myntade uttrycket learning by doing förespråkar praktisk
undervisning. Att elever får pröva och experimentera är viktigt för inlärningen enligt honom.
För att skapa motivation och engagemang hos eleverna betonar de sociokulturella
förespråkarna att motivationen delvis finns inbyggd i samhället genom de förväntningar som
finns på barn och ungdomar, men också hur viktigt det är att skolan skapar en god läromiljö
och situationer som stimulerar till aktivt deltagande.

Olika inlärningsstilar
Eleverna har alla olika sätt att lära sig. Om eleverna men också lärarna på skolorna blir
medvetna om hur varje elev lär sig bäst kan de lära sig mer. Kan vi få undervisning att ske
genom elevernas starkaste inlärningskanaler lär sig eleverna bättre. Kan vi dessutom aktivera
flera inlärningskanaler samtidigt kommer det att både bli lättare och roligare för eleven att
lära.

I Boström (1997) kan man läsa om i huvudsak fyra olika inlärningsstilar. Den visuella (se),
den auditiva (lyssna och tala), den taktila (använda händerna) samt den kinestetiska (att
uppleva och känna). Av tradition har skolan inriktat sig på den visuelle och den auditive
eleven och inte i någon nämnvärd omfattning de övriga. Boström menar att om man inte berör
de elever som lär sig bäst på de andra sätten finns risken att de tappar självförtroendet och slås
ut i samhället. För att skapa en skola för alla är det absolut nödvändigt att alla pedagoger får
kunskap om inlärningsstilar menar Boström. Det tyngsta skälet till detta finns att läsa i LPO-
94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Där står det bl.a. att undervisningen skall anpassas till
varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund,
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling.
Vidare står det också att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar
har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Boström (1997) skriver att många lärare lär ut som de lär in. Undervisningsstilen präglas av
hur de själva fått stoffet presenterat för sig. Detta är inte bra menar Boström som anser att det
är viktigare vad eleverna lär in än vad läraren hinner lära ut. Ett exempel som Boström tar upp
är att om man som föredragshållare presenterar informationen muntligt når man 20 % av
åhörarna. Om man kompletterar detta med overheadbilder når man ytterligare 30 %. Men
fortfarande har man bara nått hälften. Genom att låta de som lyssnar själva diskutera
innehållet nås ytterligare 20 % och om de dessutom aktivt får jobba med olika moment nås
ytterligare 20 %.

4. Resultat

4.1 Beskrivning av SYLMA
SYLMA är ett kartläggningsmaterial i matematik som tre specialpedagoger arbetat fram,
Margareta Bäcklund, Christina Sylvin samt Margareta Bylin. Den första kartläggningen med
SYLMA gjorde de läsåret 2000-2001. Hittills har det varit ungefär 1-2 elever i varje klass
som kartlagts, dessa elever har alla befunnit sig i stora matematiksvårigheter.

Bakgrunden till att de arbetat fram SYLMA är att de sett elever som år efter år av
misslyckanden både tappat tron på sig själva samt lusten att arbeta med matematik. Med detta
material vill de påvisa att elevens kunskaper (oftast) är större än vad han/hon själv tror.
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Genom att synliggöra resultatet vill specialpedagogerna motivera och stärka eleven att gå
vidare genom den matematiska djungeln. Materialet är tänkt att användas för åldrarna 6-16 år.

Mål och syfte med SYLMA:
• Kartläggning i matematik utifrån tanken att glada, nöjda elever lär.
• Ger helhetsperspektiv som leder till uppnåendemålen i åk 9.
• Motivationsskapande – vill lära mer …
• Ett läromedel som tydliggör kunskapen

Materialet innehåller:
• Underlag för kartläggning
• Handledning
• Schema för sammanställning av kartläggning
• Underlag för upprättande av åtgärdsprogram

Materialet är uppdelat i 44 st. delmoment, allt från språkliga matematiska begrepp till
tiokamraterna, skala och procenträkning. Till varje moment innehåller SYLMA ett antal
uppgifter i skiftande svårighetsgrad. När eleven har arbetat med ett moment finns det ett
tillhörande kartläggningsschema som eleven fyller i.

    Bild 1: Kartläggningsschema som eleven målar i olika färger beroende på kunskapsnivå.

Om eleven tillsammans med läraren anser att han/hon behärskar momentet fyller man i den
rutan med grön färg, om eleven känner sig osäker målar man rutan gul och känner eleven att
han/hon inte alls behärskar momentet får eleven måla denna ruta med valfri färg dock inte
grön eller gul. Genom detta sätt att arbeta synliggörs elevens matematikkunskaper och när
eleven ser sina framsteg genom att fler och fler fält målas gröna, är det tänkt att motivationen
och självkänslan ökar hos eleven, vilket kan jämföras med behavioristernas teorier om
motivationsskapande. Elever som innan kartläggningen säger att allt är svårt, får efter
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kartläggningen se att vissa moment klarar de, det är ändå lite grönt här och där på
kartläggningsschemat.

SYLMA är utarbetat så att det täcker in målen som finns uppställda för matematik t.o.m.
årskurs nio. Men specialpedagogerna poängterar att SYLMA inte ska användas som grund när
betygen ska sättas.

Till materialet finns en handledning där det står förklarat hur arbetet med SYLMA ska
genomföras, vilket mål och syfte SYLMA har samt vad som är viktigt med respektive
moment och vad man som lärare bör tänka på när man arbetar med dessa. I handledningen till
materialet står också att det är utarbetat för barn mellan 6-16 år, men de rekommenderar att
man inte gör kartläggningen innan årskurs fem.

Hur man arbetar med materialet
Det börjar oftast med att en lärare eller en förälder till en elev har funderingar om elevens
matematikkunskaper och har märkt att han/hon har svårt med matematiken. Specialpedagogen
tillfrågas sedan om hon skulle kunna göra en kartläggning över elevens kunskaper. De elever
som gör kartläggningen befinner sig i stora matematiksvårigheter. En tanke är att man
framöver, utifrån de nationella proven i årskurs fem, plockar ut de som inte lyckats där och
låter dessa arbeta igenom SYLMA. Materialet har förnyats flera gånger när de märkt att
någonting exempelvis skulle behöva förtydligas, eller inte fungerat som det var tänkt.

Första gången, när en elev ska börja arbeta med SYLMA, sitter man ett tag och pratar med
eleven. Materialet beskrivs och det berättas att man ska göra en kartläggning, eftersom
exempelvis elevens föräldrar eller lärare tycker att man ska titta på vad det är eleven kan. Man
berättar att detta görs för att eleven sedan ska kunna jobba vidare och bli stöttad i det som är
svårt. Det är också viktigt att betona för eleven att det inte är på tid, utan att man tar det i en
takt som passar eleven, vilket också Ljungblad (1999) anser viktigt. Eleven ska ha god tid på
sig att fundera och prata om det han/hon gör. Det viktigaste är inte att hela tiden komma fram
till rätt svar utan det är tankegången som är det viktigaste. Tankegången fram till svaret, eller
med ett annat namn processen, anser bl.a. Piaget vara minst lika viktig som svaret i sig enligt
Dysthe (2003). Varje tillfälle brukar sträcka sig över ungefär 40 minuter, men det är olika från
person till person hur lång uthålligheten är och det är även beroende av tillfället, hur eleven
känner sig just då. Men det blir ganska intensiva minuter eftersom eleven sitter ensam med
läraren. Under de flesta moment får eleven muntligt redogöra för uppgifterna och berätta hur
han/hon tänker. Om eleven kör fast i sitt resonemang kan specialpedagogen ge små tips så att
eleven kommer vidare i sitt resonemang. Under vissa moment får eleven först sitta i lugn och
ro försöka lösa uppgifterna. När han/hon känner sig färdig förs en dialog mellan
specialpedagog och elev om uppgiften och hur eleven tänkte o.s.v. Just dialogen menar de
sociokulturella teoretikerna vara grunden till all inlärning menar Dysthe (2003). Om
specialpedagogen märker att eleven har en mycket liten eller ingen förståelse alls om ett
moment hoppar man över det och behandlar det vid ett senare tillfälle.

Som jag tidigare nämnt täcker SYLMA in målen i matematik upp t.o.m. det nionde skolåret.
En elev som ska göra kartläggningen och går exempelvis i sjätte klass arbetar därför inte
igenom hela materialet det året. De kvarvarande momenten behandlas på uppföljningarna
under högstadietiden.
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Det första momentet i SYLMA handlar om språkliga matematiska begrepp.

Bild 2: Exempel ur SYLMA, Språkliga matematiska begrepp.

Detta moment är det första momentet i SYLMA och är grundläggande och oerhört viktigt.
Matematiken är full av olika matematiska begrepp. Om eleven inte har dessa begrepp klara
för sig kommer eleven få stora problem med all sorts matematik eftersom de flesta uppgifter
innehåller begrepp såsom mindre, större, sist, högst osv. Flera av eleverna som gör
kartläggningen har inte dessa begrepp klara för sig. För att se om eleven förstår begreppen
används bilden ovan.

Frågor till detta moment är av typen:
• Vilken person är längst? Berätta var den personen står.
• Vad finns framför katedern?
• Vilka är det färre av, djur eller människor?

Vissa elever tycker det är svårt när läraren ber honom/henne att peka på den längsta personen
på bilden, och ännu svårare blir det när eleven blir ombedd att beskriva var den personen står.
Att peka på vilka som sitter framför katedern kan vålla stora problem, lika som att berätta
vilka det är minst av, djur eller människor.
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Ett annat exempel på ett moment ur SYLMA är tidsintervaller.

                 Bild 3: Exempel ur SYLMA, Tidsintervaller.

Här handlar det om att kunna avläsa analog och digital tid. När slutar exempelvis en film som
börjar kl. 18.00? Och hur lång tid är det mellan 07.05-10.20? Om eleven inte känner sig säker
på detta moment kan en analog klocka användas som hjälpmedel för eleven. Eleven kan då
snurra på visarna för att synliggöra tiden för sig själv på ett bra sätt.
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Kartläggningen innehåller också svårare moment som exempelvis ekvationer.

                                    Bild 4: Exempel ur SYLMA, ekvationer.

Detta moment handlar om att se vad eleven har för förståelse för ekvationer och vilka
strategier han/hon har för att lösa dem. För vissa elever är det viktigt att synliggöra
ekvationerna, som annars kan vara ganska abstrakta för eleven. För att göra det konkret för
eleven kan exempelvis tändstickor och tändsticksaskar användas. Exempelvis kan ekvationen
X + 3 = 15 konkretiseras genom att man placerar en tändsticksask samt tre lösa tändstickor på
ena sidan likhetstecknet och femton lösa tändstickor på den andra sidan. Hur många
tändstickor måste då finnas i asken för att det ska vara lika många på varje sida? Man för en
dialog med eleven samtidigt som eleven får plocka med tändstickorna och resonera sig fram
till ett svar.

När man börjar med ett nytt moment frågar man eleven om han/hon känner igen det, om
han/hon har arbetat med något sådant förut, om eleven tycker att det är svårt och momentet
kanske ska lämnas och tas lite längre fram. Man säger aldrig till eleven att det här kan du inte,
utan man resonerar på ett mjukt sätt för att inte skada elevens självförtroende ännu mer. Detta
framhåller även Ljungblad (1999). Specialpedagogen berättar att det är viktigt att eleven får
känna glädje när han/hon arbetar med matematiken, vilket också Magne (1998) understryker.

När man arbetar med SYLMA handlar det hela tiden om att föra en dialog med eleven och att
försöka förstå hur eleven tänker. Det bygger mycket på Vygotskijs teorier om att dialog och
samspel leder till lärande och utveckling. Det handlar också mycket om att konkretisera
matematiken och koppla den till vardagen, en del elever har inget abstrakt tänkande och för
vissa utvecklas inte det förrän ända upp i tjugoårsåldern, berättar specialpedagogen.
Ljungblad (1999) lyfter också fram vikten av att konkretisera matematiken för att underlätta
för eleverna i svårigheter.

Det krävs minst tio tillfällen för att arbeta sig igenom kartläggningsmaterialet tillsammans
med eleven. Det finns också speciella träningshäften som kan användas om eleven skulle
behöva träna mer på något av momenten som var svåra för honom/henne. När kartläggningen
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är gjord skrivs ett åtgärdsprogram och specialpedagogen och eleven träffas tillsammans med
den undervisande läraren och föräldrar till eleven. Resultatet från kartläggningen visas upp
och man pekar på vad eleven kan och vad han/hon behöver träna mer på. Man diskuterar
vilket ansvar föräldrar och eleven själv ska ta för sin fortsatta matematikutveckling samt hur
lärarna på skolan ska stötta och undervisa eleven för att kunskapsnivån ska fortsätta att stiga.
Specialpedagogen gör sedan uppföljningar med eleven kontinuerligt, ungefär en gång per
termin. De tittar då på elevens kartläggningsschema och specialpedagogen tar reda på om
elevens matematikkunskaper utvecklats. Moment som eleven blivit bättre på och nu behärskar
målas om till grön färg. Uppföljningarna pågår så länge det behövs, ofta ända upp t.o.m. det
nionde skolåret. Mellan uppföljningarna är det den undervisande lärarens uppgift att motivera
och hjälpa eleven att utveckla sina matematikkunskaper. I den ordinarie undervisningen i
matematik har man gjort mycket för att underlätta inlärningen för dessa elever. På högstadiet
på denna skola är hela årskursernas matematiklektioner schemalagda på samma tider. Det
betyder att exempelvis 7a, 7b och 7c har matematik samtidigt på dagarna. Genom att lägga
schemat så har de haft möjligheten att även bilda en liten mattegrupp med elever från alla tre
klasserna. I den lilla gruppen får läraren mer tid för varje elev, det är även lugnare än i
helklasserna vilket medför en ökad arbetsro för eleverna. Det finns också större möjlighet att
arbeta med laborativt material eftersom gruppen består av så pass få elever.

4.2 Lärarintervjuer
Jag har valt att redovisa intervjuerna med de tre lärarna i löpande text. Lärarna nämns inte vid
namn utan jag kallar dem för lärare A, B och C. Lärarnas svar på intervjufrågorna presenteras
under tre skilda rubriker som tillsammans täcker in intervjufrågorna.

Lärarnas bakgrund och undervisning
Lärare A har ingen specialpedagogisk utbildning men har varit deltagande vid ett par
utbildningsdagar som behandlade specialpedagogiska arbetssätt, samtidigt som läraren själv
läst specialpedagogisk litteratur. A har arbetat med elever i matematiksvårigheter i flera år.
Läraren undervisar i matematik och NO-ämnena på högstadiet. A undervisar några elever som
arbetat med SYLMA. Dessa elever undervisar läraren i liten grupp med ungefär åtta elever. I
årskurs sju försöker denna lärare att hålla ihop gruppen och få dem att inse att de befinner sig
i matematiksvårigheter och att det inte är något att skämmas för. Att betona att det inte är
något att skämmas för menar Ljungblad (1999) är viktigt för att stärka elevernas självkänsla.
När de insett att de befinner sig i matematiksvårigheter och accepterat detta anser lärare A att
det blir bättre stämning i gruppen och undervisningen går lättare. I årskurs åtta och nio får
eleverna arbeta mer fritt och i egen takt. Lärare A har inte märkt att någon metod fungerar
bättre än någon annan över lag, utan det skiftar från person till person och dag från dag.

Lärare B har läst 10 poäng specialpedagogik under sin lärarutbildning. B har undervisat elever
i matematiksvårigheter i flera år. Läraren arbetar som matematik och NO lärare på högstadiet.
Lärare B undervisar vissa elever som arbetat med SYLMA, dessa elever undervisas i liten
grupp. När lärare B arbetar med dessa elever är lektionerna mindre läromedelsstyrda, läraren
plockar uppgifter som passar och det är inte säkert att alla arbetar med samma sak. B ger
mycket sällan läxa i matematik till dessa elever eftersom de har det nog jobbigt ändå.

Lärare C är utbildad 1-7 lärare, arbetar som klasslärare på mellanstadiet och har ingen
specialpedagogisk utbildning. Läraren undervisar några elever som arbetat med SYLMA.
Dessa elever får arbeta i helklass med läroboken Mattestegen men får specialundervisning i
matematik vissa timmar i veckan.
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Om SYLMA
Lärare A vet hur SYLMA är upplagt och har tittat i materialet. Läraren anser att
specialpedagogerna har betytt mycket genom att de delat med sig av kunskaper, samt gett tips
på arbetsmaterial och litteratur. Lärare A har fått kartläggningsmaterialet på de elever läraren
undervisar. Läraren har också varit med på föräldrarträffar. Genom att använda SYLMA anser
A att eleven får se svart på vitt vilka områden som är svåra för honom/henne, samtidigt som
läraren lätt kan identifiera dessa områden och lägga ner extra energi just där det behövs som
mest. Det handlar väldigt mycket om att stärka självförtroendet hos eleverna och SYLMA kan
vara en viktig del i detta anser Lärare A. Hos de elever som arbetat med SYLMA ser läraren
ökat självförtroende och en stor skillnad i kunskapsnivå hos många elever i årskurs nio från
dess att de började årskurs sju, men om det beror på arbetet med SYLMA är svårt att säga.
Lärare A betonar att det är mycket värt att en specialpedagog med jämna mellanrum stämmer
av hur eleverna ligger till och fyller i lite mer grönt på kartläggningsschemat o.s.v. Den
information som specialpedagogerna ger de lärare som undervisar dessa elever anser A vara
tillräcklig.

Lärare B vet egentligen inte hur SYLMA är upplagt och hur man arbetar med det. Har aldrig
sett materialet, men har varit med och sett schemat där eleverna målar olika färger. B har
alltid varit med när elev, lärare, specialpedagog samt föräldrar träffas. Lärare B skulle tycka
att det vore intressant att få se materialet, men det är inget B tänkt speciellt mycket på. Lärare
B har hört att flera kollegor anser att det är ganska låg nivå på kartläggningen, att den
egentligen riktar sig mot lägre årskurser än 7-9. Flera lärare är kritiska till detta menar B. Men
skulle SYLMA vända sig mot årskurs 7-9 menar B att ”då är ju nivån där jag är och då
borde jag ju kunna fånga upp dem”. Positivt med kartläggning är att man ser var bristerna
finns och att eleverna får se att de ändå kan ganska mycket matematik menar lärare B. Det
som kan vara lite negativt är att den låga nivån på kartläggningen gör att en del elever nästan
briljerar på kartläggningen. Stärkta av det tar de stort ansvar under några lektioner men
självförtroendet sänks snart igen och de faller tillbaka så snart de kommit tillbaka till
klassrummet och märkt att det är svårt igen, menar lärare B. Vidare anser sig B i allra högsta
grad vara involverad i uppföljningsarbetet av SYLMA, med jättebra stöd av
specialpedagogerna. Lärare B känner sig alltid välkommen tillbaka till specialpedagogerna
om det inte går framåt för eleven i matematikutvecklingen eller om det är något som inte
fungerar. Lärare B skulle kunna tänka sig att få mer information om hur specialpedagogen
och eleven arbetar med materialet, för att på så vis kunna koppla SYLMA till sin egen
undervisning. Lärare B menar att ”Vad var det som gjorde att eleven exempelvis fick grönt på
procent, hur jobbade de? De gjorde si och så och det gick jättebra, kanske borde jag arbeta
på liknande sätt med ett liknande material men öka svårighetsgraden”.

Lärare C vet inte riktigt hur SYLMA är upplagt. Specialpedagogerna har inte berättat hur de
arbetar med materialet. Det enda läraren vet är hur kartläggningsschemat ser ut och att
eleverna målar det i olika färger beroende på hur duktiga de är på olika moment. Lärare C
känner sig involverad i arbetet med SYLMA eftersom läraren får veta vad eleven har svårt för
och kan därigenom arbeta lite mer med detta. Men eleven i matematiksvårigheter går ofta till
en av specialpedagogerna för att få extra stöd i matematiken. Samarbetet med
specialpedagogerna tycker C fungerar mycket bra och anser att informationen från
specialpedagogerna är tillräcklig. Lärare C tycker också att det känns tryggt att
specialpedagogerna följer med eleven i högstadiet. Är det något eleven inte hunnit med när
han/hon går ut årskurs sex vet C att specialpedagogerna kommer att arbeta vidare med detta
tillsammans med eleven under högstadietiden.
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Allmänt
Under intervjuerna med lärarna kom det också fram att skolan inte hade något bra system för
att hjälpa eleverna som befann sig i matematiksvårigheter innan SYLMA. De vanliga lärarna
utan specialpedagogisk utbildning fick själv leta och fundera över vad problemen kunde vara.
Innan SYLMA försökte lärarna med annat material eller att eleverna fick arbeta i mindre
grupper, men som en av lärarna på högstadiet uttryckte sig; ”Jag har ingen som helst
utbildning i hur man lär ut taluppfattning, så det är jättesvårt… när de kommer till mig ska de
kunna multiplikationstabellen, areaberäkning och så vidare”.

De lärare jag pratat med är ganska överens om att eleverna som ingått i den här
undersökningen inte tycker att matematik är roligt, men att de accepterar att det är något som
måste göras och kommer därför på lektionerna.

Alla lärare ser att dessa elever gör framsteg inom matematiken. De tre elever som blev
kartlagda för några år sedan och som nu går i nionde klass har arbetat i liten grupp under
matematiklektionerna på högstadiet. Specialpedagogerna har följt deras utveckling genom att
med jämna mellanrum stämma av elevernas kunskaper mot SYLMA. Läraren som undervisar
dessa elever berättar att de gjort stora framsteg, och alla tre eleverna kommer med största
sannolikhet att få ett godkänt slutbetyg.

4.3 Elevintervjuer
Jag har valt att redovisa intervjuerna med de totalt åtta eleverna i löpande text. Eleverna
nämns inte vid namn utan betecknas utifrån vilken årskurs de går i. Elevernas svar på
intervjufrågorna presenteras under två skilda rubriker som tillsammans täcker in
intervjufrågorna.

Skolan och undervisningen
Samtliga elever som jag intervjuat säger att de trivs bra i skolan. Favoritämnena hos de allra
flesta av dem är de praktiska ämnena såsom idrott, bild, hemkunskap och musik med ett
undantag som tyckte att SO och engelska var de roligaste ämnena. Att de framförallt gillar de
praktiska ämnena kan enligt Boström (1997) tyda på att de föredrar taktila eller kinestetiska
inlärningsmetoder. På frågan om vad de tyckte om matematiken var de flesta elever positivt
inställda. De elever som går i nionde klass var mest positivt inställda till ämnet.

På frågan om hur matematikundervisningen skulle ske för att de skulle lära sig som bäst ansåg
eleverna i sjätte klass att det viktigaste var att det var tyst. De äldre eleverna tyckte att tystnad
också var en viktig del, men ansåg även att om läraren repeterade ofta och inte gick så snabbt
framåt i boken var det av positiv betydelse för inlärningen, liksom att få arbeta mer praktiskt
med uppgifterna och att undervisningen sker i liten grupp så att de kan få mycket hjälp av
läraren om det behövs. Mycket av det de intervjuade eleverna tycker är viktigt för inlärningen
anser också Ljungblad (1999) vara av vikt för inlärningen.

Om SYLMA
Alla elever utom en har en positiv inställning till SYLMA. Eleven med den avvikande åsikten
tycker att SYLMA är onödigt och tar tid från den ordinarie undervisningen och anser sig klara
av matematiken lika bra utan att arbeta med SYLMA. De andra tycker att SYLMA är roligt
att arbeta med och att hela matematikämnet blivit roligare sedan de börjat arbeta med
SYLMA. Det som är positivt menar de är att man får sitta själv tillsammans med en
specialpedagog, det är tyst och man är koncentrerad på matematiken. De menar också att det
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inte blir matematik på samma sätt som i klassrummet utan man diskuterar uppgifterna och
resonerar sig fram till ett svar. En annan sak som eleverna tycker är bra med SYLMA är att de
får se vad de kan och vad de behöver träna mer på, samtidigt som de får känna att de blir
duktigare allt eftersom schemat målas mer grönt.

Samtliga elever anser att de blivit bättre på matematik efter att de började arbeta med
SYLMA, men eleven som var negativ till SYLMA tror att matematikutvecklingen skulle ha
gått lika mycket framåt ändå. Eleverna i sjätte klass såg med spänning fram emot att börja
högstadiet vilket medför att de byter skolbyggnad och får nya lärare. Ingen av eleverna gav
skenet av att de kände obehag inför matematikundervisningen och att det skulle bli för svårt
för dem. Eleverna i nionde klass arbetade för att få ett godkänt slutbetyg och alla tre trodde att
de skulle lyckas med detta. Men de berättade att de många gånger tidigare tvivlat på sin egen
förmåga.

5. Diskussion

Efter att jag intervjuat lärare och elever som är inblandade i arbetet med SYLMA tror jag att
jag fått en ganska klar bild av vad de anser om materialet och hur de arbetar med det.

Eleverna som arbetat med SYLMA är över lag mycket nöjda med materialet och tycker att det
är roligt att arbeta med. En trolig orsak till att de tycker SYLMA är roligt kan vara att
arbetsformen ser annorlunda ut. Litteraturstudierna jag gjort visar att arbetsformen har
betydelse för inlärningen. Ljungblad (1999) menar att de som befinner sig i
matematiksvårigheter ofta blir blockerad i sitt tänkande om uppgifterna blir alltför abstrakta.
Med SYLMA har de inblandade specialpedagogerna som avsikt att synliggöra matematiken,
genom att konkretisera uppgifterna och tillsammans med eleven resonera sig fram till svaret.
Genom att arbeta på detta sätt blockeras eleven inte lika lätt i sitt tänkande.

I en av lärarintervjuerna menar lärare B att det skulle vara intressant att veta vilka
arbetsformer de använder sig av under kartläggningen. Eftersom eleverna tycker att det är kul
att arbeta med SYLMA skulle det vara bra om även de undervisande lärarna får veta hur de
arbetar med materialet, så att de kanske kan spinna vidare på det i sin egen undervisning och
på så sätt göra den roligare för eleverna. Under intervjuerna kom det också fram åsikter om att
SYLMA ligger på en för låg nivå för att täcka in målen i de senare skolåren. Eleverna får
därför känna sig duktiga när de arbetar med SYLMA och en hel del av momenten får målas
gröna. Kan det vara därför eleverna tycker att det är roligt att arbeta med SYLMA? Men det
kan också vara så att de lärare som har åsikten att SYLMA ligger på en för låg nivå inte har
sett materialet och inte är insatta i det tillräckligt för att kunna bedöma svårighetsgraden. Jag
har själv inte jämfört SYLMA mot kursplanemålen i matematik, men vid en första anblick
tycker jag det ser ut som att SYLMA täcker in de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av
det nionde skolåret.

SYLMA bygger mycket på Vygotskijs teorier om inlärning. I Dysthe (2003) kan man läsa om
Vygotskijs sociokulturella inlärningsteori. Han menar att allt lärande i grunden är socialt. Man
lär sig genom att samtala med, härma, lyssna på samt genom att utbyta erfarenheter med
andra. Med SYLMA får eleven chansen att prata matematik istället för att allt som oftast sitta
tyst och själv räkna uppgifter i matematikboken. När elever i matematiksvårigheter räknar i
boken och de flesta av svaren eleven kommer fram till inte överensstämmer med facit tappar
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eleven till slut motivationen. Om eleven istället får prata matematik och resonera tillsammans
med andra, i det här fallet specialpedagogen, är det inte svaret som är det viktigaste. Det
viktigaste är själva processen fram till svaret. Genom att arbeta på detta sätt är det också
möjligt för eleven att nå sin närmaste utvecklingszon som Vygotskij kallar det. Uppgifter som
eleven inte skulle klara själv, klarar eleven när han/hon får samtala med någon annan om
uppgifterna och diskutera lösningsstrategier.

Man skulle också kunna säga att den behavioristiska inlärningsteorin präglat SYLMA. I
Dysthe (2003) beskrivs Skinners syn på inlärning. Han menar att det bästa sättet att engagera
och motivera elever är genom positiv förstärkning. En del av de elever jag intervjuat tyckte
tidigare att matematiken var tråkig och jobbig, men ansåg nu att den blivit roligare. Det
många elever lyfte fram som en positiv sak med SYLMA var just kartläggningsschemat, att
de fick se hur deras matematikkunskap ökade och schemat blev mer och mer grönt. I arbetet
med SYLMA är den positiva förstärkningen som Skinner kallar det, att eleven får måla en
ruta grön om han/hon behärskar det momentet. Detta fungerar som en sporre för eleven, och
eleven kämpar för att tillslut få alla rutor gröna.

Boström (1997) menar att skolans undervisningsmetoder riktar sig till de visuella och auditiva
eleverna medan de som lär sig bäst genom taktila eller kinestetiska undervisningsmetoder
glöms bort och får därför det svårt i skolan. När jag intervjuade eleverna frågade jag vilket
deras favoritämne var. De allra flesta hade ett praktiskt favoritämne såsom idrott, bild,
hemkunskap eller musik. Detta kan tyda på att dessa elever föredrar en taktil eller kinestetisk
inlärningsstil. Dessa elever kanske inte alls skulle behöva vara sämre än andra elever i
matematik, de har bara inte getts samma chans eftersom mycket av matematikundervisningen
går ut på mekanisk räkning i boken och en lärare som räknar exempel på tavlan. Denna
undervisningsform passar inte de kinestetiska och taktila eleverna. Som jag berättat tidigare
finns det på högstadiet en liten grupp i matematik i varje årskurs. Eleverna som har svårt med
helklassundervisningen i matematik får därför bättre möjligheter i den lilla gruppen. Läraren
kan i den lilla gruppen gå framåt i ett långsammare tempo och repetera vissa moment flera
gånger vilket Ljungblad (1999) anser vara viktigt när man arbetar med elever i
matematiksvårigheter. I den lilla gruppen är det också lättare att individualisera
undervisningen eftersom de inte är så många. Det ger också större möjligheter att arbeta mer
praktiskt och att använda sig av laborativt material vilket både Ljungblad (1999) och Boström
(1997) är positivt inställda till.

SYLMA-materialet ser ut att fungera på ett bra sätt på skolan jag gjort min undersökning på.
Läraren till eleverna i nian hade mycket goda förhoppningar om att dessa skulle klara godkänt
alla tre. Frågan är om det beror på SYLMA eller om det beror på hur hela
matematikundervisningen är upplagd på denna skola. Det verkar som att denna skola lagt ner
stora resurser för att nå ett gott resultat i matematikundervisningen. Att schemalägga hela
årskursers matematiklektioner under samma tider på dagen har gett möjligheten att även
skapa en liten matematikgrupp. Det kanske är så att SYLMA, och på det sätt den ordinarie
undervisningen bedrivs kompletterar varandra på ett bra sätt. Jag tror själv inte att SYLMA
gett samma goda resultat om eleverna efter kartläggningen skickats till en
helklassundervisning i matematik med uppemot 25 elever. Då skulle inte läraren ha samma
möjlighet att stötta dessa elever i deras svårigheter samt arbeta på ett sätt som passar just dem.

Ljungblad (1999) betonar vikten av att ge elever i matematiksvårigheter den tid de behöver,
att konkretisera uppgifterna, att låta dem arbeta praktiskt med laborativt material. I Dysthe
(2003) kan man läsa att de sociokulturella inlärningsteoretikerna anser att dialog och
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samverkan är viktig för inlärningen samtidigt som de också framhäver vikten av att eleverna
får arbeta mer praktiskt och experimentera. Boström (1997) menar att de elever som lär sig
bäst genom taktila eller kinestetiska inlärningsmetoder inte blir bemötta i den traditionella
undervisningen i skolan. Allt detta borde gå att förverkliga för eleverna i den lilla gruppen.
Eftersom de är så få blir det lättare att arbeta laborativt och att diskutera matematik
tillsammans, samtidigt som det blir lättare att individualisera undervisningen och använda sig
av olika undervisningsmetoder som passar dessa elever bättre.

Att självförtroendet är viktigt, och att mycket handlar om att stärka det hos elever i
matematiksvårigheter har framkommit flera gånger i uppsatsen. Det går inte att mäta
självförtroendet, men jag tror att flertalet av de elever jag intervjuat faktiskt fått ett stärkt
självförtroende. Detta grundar jag på intervjuerna jag gjort med eleverna och allra mest på
intervjuerna med eleverna som går i nian och arbetat med SYLMA i flera år. När jag samtalar
med dessa elever är de positiva, och alla tror att de kommer att uppnå ett godkänt betyg i
matematik, de anser också att de gått mycket framåt kunskapsmässigt inom matematiken de
senaste åren. Detta tycker jag att man kan tolka som att de har ett ganska gott självförtroende.

Mina sammanfattade slutsatser är att eleverna i matematiksvårigheter på denna skola ser ut att
få bra hjälp och stöd, för att ha goda chanser att uppnå ett godkänt betyg i slutet av det nionde
skolåret. Om det till största delen beror på SYLMA är svårt att uttala sig om, men att SYLMA
har en del i detta står däremot klart. Eleverna som arbetar med SYLMA samt lärarna som
undervisar dessa elever är över lag positiva till materialet och att specialpedagogerna är
engagerade i matematiken, även om det kommit upp vissa synpunkter. En synpunkt var att
SYLMA ligger på en låg nivå och inte täcker in målen i matematik som ska uppnås i slutet på
det nionde skolåret. Det är inte säkert att denna synpunkt stämmer, men det kan kanske vara
en anledning till att se över SYLMA-materialet en gång till, för att se om det eventuellt finns
brister inom något område.

Det har känts väldigt intressant att skriva denna uppsats. Det har gett mig en tydlig inblick i
hur arbetet på denna skola är upplagt för att hjälpa de elever som befinner sig i
matematiksvårigheter. Ämnet jag valt att skriva om har känts relevant inför mitt kommande
yrke och gett mig fördjupade kunskaper om hur man möter elever i svårigheter.

Om jag skulle få möjligheten att utvärdera SYLMA ytterligare skulle det vara otroligt
intressant att få göra en jämförande studie genom att intervjua lärare och elever på någon
annan skola, som också använder sig av SYLMA. Man kan då möjligtvis få svar på frågan om
det främst är SYLMA som bidrar till att många av eleverna som befunnit i stora
matematikproblem får ett godkänt betyg i slutet på det nionde skolåret, eller om det till största
delen beror på hur den ordinarie matematikundervisningen är upplagd på skolan.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till lärarna
• Vad har du för bakgrund, specialpedagogisk utbildning, vana att jobba med elever

med svårigheter?

• Hur brukar dina mattelektioner se ut? Vilket arbetsmaterial brukar du använda under
matematiklektionerna?

• Vet du hur SYLMA är upplagt? Har du fått någon utbildning i det?

• Anser du att du är involverade i arbetet med SYLMA?

• Hur skulle du beskriva den här elevens matematikkunskaper?
Ser du någon skillnad i kunskapsnivån sedan du började undervisa eleven?

• Verkar eleven tycka att matematik är roligt?
Ser du någon skillnad i attityden till ämnet sedan du började undervisa eleven?

• Har du sett kartläggningen som specialpedagogerna gjort på den här eleven och är det
i så fall något du utnyttjar i din undervisning av eleven?
Räcker denna information eller skulle du vilja veta mer eller något annat om elevens
matematikkunskaper samt svårigheter?

• Kommer den här eleven att nå upp till ett godkänt betyg i nian?

• Hur hjälpte ni elever med stora matematiksvårigheter innan SYLMA?



Bilaga 2

Intervjufrågor till elever
• Hur tycker du det går i allmänhet i skolan?  (roligt, tråkigt eller svårt)

• Vilket ämne tycker du är roligast? Vad tycker du om matematiken?

• Berätta om en vanlig dag med en mattelektion, hur går matematikundervisningen till?

• berätta om hur du har jobbat med SYLMA-materialet.

• Är det någon skillnad vad du tycker om matematiken nu och innan du arbetade med
SYLMA? Varför tror du att det är så?

• Har dina kunskaper i matematik förändrats sedan du började arbeta med SYLMA?
Tror du att du skulle vara bättre, sämre eller skulle det inte vara någon skillnad i dina
kunskaper om du inte arbetat med SYLMA?

• Hur känns det att gå ifrån klassen för att arbeta med SYLMA?
Har du fått kommentarer av andra, vilka kommentarer i så fall?
Hur känns det att få sådana kommentarer?

• Tror du att du kommer att få Godkänt i matematik när du går ut nian?

• Om du fick bestämma hur skulle matematikundervisningen se ut då?


