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Abstrakt 
Svensk titel: Delar av det hela. En fallstudie om hur multisensoriskt material påverkar 

SUM-elevers grundläggande förståelse för bråkräkning. 

 

English title: Part of the whole. A case study on how multisensory material affects 

SEN-students' basic understanding of fractions. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur elevers förståelse för rationella tal i 

matematiken påverkades i en interventionsstudie med fokus på arbete med 

multisensoriskt material. Syftet med studien var dels att pröva en intensivundervisning 

med multisensorisk träning för några elever i matematiksvårigheter, samt att undersöka 

om denna intensivundervisning bidrog till ökad förståelse av rationella tal. 

 

Studien har genomförts med fyra elever i årskurs 5 likt en fallstudie med ambitionen att 

fånga in och analysera undervisningssituationerna samt hur elevernas inre bilder kan 

komma till uttryck. I analysen har Vygotskijs sociokulturella perspektiv och Bruners teori 

kring representationer använts, eftersom de kompletterar varandra vad gäller att 

synliggöra lärandet som sker och den förståelse som utvecklas hos elever vid en 

intensivundervisning med ett multisensoriskt material. Vygotskijs teori används i 

analysen av elevernas resultat med fokus på det stöttande lärandet i 

intensivundervisningen och Bruners teori synliggör hur elevernas grundläggande 

förståelse och deras inre representationer för rationella tal har påverkats.  

 

Studiens resultat visar att intensivundervisning med multisensoriskt material inverkar 

positivt på elevers förståelse för rationella tal. En utveckling av elevernas inre bilder var 

också synlig i studien.  

 

Nyckelord 
Intensivundervisning, rationella tal, multisensoriskt material, NUMICON® och SUM-

elever. 
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och möjlighet att genomföra detta examensarbete. Tack också till Helena Roos som stöttat 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate students’ understanding of rational numbers and 

how it could be influenced in an intervention study with multisensory material. The aim 

of the study was to study intensive teaching with multisensory training for some students 

in mathematical difficulties, as well as to study whether this intensive teaching 

contributed to increased understanding of rational numbers. 

 

The study has been conducted with four students in grade five as a case study with  

ambition to capture and analyze the teaching situations and how the students’ inner 

images can be expressed. In the analysis, Vygotsky's sociocultural perspective and 

Bruner's theory of representations have been used, as they complement each other in 

making the learning that occurs visible and the understanding developed by students in 

intensive teaching with a multisensory material. Vygotsky's theory is used in the analysis 

of the students outcomes, focusing on the supportive learning in intensive teaching, and 

Bruner's theory shows how the students' basic understanding and their inner 

representations for rational numbers have been influenced. 

 

The study’s findings show that intensive teaching with multisensory material had a 

positive impact on the students’ understanding of rational numbers. A development of the 

students’ inner images was also visible in this study. 

 

Keywords 
Intensive education, rational numbers, multisensory material, NUMICON® and SEN-

students.   
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1. Inledning 
Vi har i vårt arbete som pedagoger haft många positiva upplevelser av undervisning i 

matematik med multisensoriskt material. Elever är olika och lär sig på olika sätt. Det är 

därför av vikt att undervisningen är variationsrik och ger en positiv upplevelse för alla 

elever. Våra sinnen är våra inlärningskanaler. Vid ett multisensoriskt lärande är de olika 

sinnena involverande när nya ämnesområden skall läras in (Rains, Kelly & Durham, 

2008). Elever i matematiksvårigheter har ofta en nedsatt abstraktionsförmåga. Om elever 

i undervisningen får arbeta med hand och öga samtidigt som de reflekterar kring vad de 

gör och ser blir förutsättningarna för begreppsinlärning betydligt bättre. Oftast tycker 

också eleverna att lite mer laborativa inslag i undervisningen är spännande och intressanta 

och kan då möjligtvis hålla koncentrationen under en längre stund (Malmer, 2002). 

  

Vår erfarenhet är att pedagoger ibland är lite låsta i sina tankar om vad elever vid en viss 

ålder bör kunna. Ibland tycks det se ut som att eleverna kan ett moment, men kanske är 

det inte alltid på ett så djupt medvetet plan som vi tror. Men när eleverna har sina egna 

inre bilder i sina tankar som automatiskt kommer upp kan tankekraften istället gå till 

förståelsen. 

 

”… när man arbetar med bilder som tilläggshjälp är, att barnet får 

tankekraft kvar som hon kan lägga på processtänkande. Det är 

utvecklande för hennes matematiska tankar och medvetenhet” 

(Ljungblad, 2001, s. 97) 

  

Vid flera tillfällen i matematikundervisningen återkommer bråkräkning och vi har fått 

erfara att alla elever inte får förståelse för rationella tal trots återkommande undervisning. 

Detta gör att en interventionsstudie blir högst intressant att genomföra för att undersöka 

vilken effekt ett multisensoriskt material har på inlärningen för elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter. I vår nuvarande undervisning träffar vi elever i särskilda 

utbildningsbehov i matematik. Magne (1998) definierar Särskilda Utbildningsbehov i 

Matematik, SUM, med att de elever som inte uppnår läroplanens kunskapskrav i 

matematik är i särskilda utbildningsbehov. 

  

Många elever som vi träffar uttrycker att matematik är svårt. Vi upplever att eleverna har 

både bristande motivation och självkänsla och de saknar ofta lusten att lära. För att möta 

varje elevs behov behöver vi fundera över alla tänkbara vägar för att ge dem det stöd som 

de har rätt till. I undervisningen av SUM-elever är det av stor betydelse att vara öppen för 

olika representationsformer. Med denna studie är förhoppningen att synliggöra några 

påverkningsbara faktorer i undervisningen kring rationella tal. Butterworth & Yeo (2010) 

lyfter fram hur matematikundervisningen har en tendens att bli för abstrakt alldeles för 

fort för SUM-elever. De bör därmed vägledas från konkret till ett mer abstrakt arbete med 

försiktighet. SUM-elever är inte hjälpta av att bli beroende av ett konkret material utan 

förhoppningen är att eleverna ska få en lyckad övergång mellan det konkreta och det lite 

mer abstrakta i matematikundervisningen (a.a.). 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i elevers lärande av rationella tal i form av en 

intensivundervisning. Fyra elever i årskurs 5 som befinner sig i särskilda 

utbildningsbehov i matematik har erbjudits multisensorisk undervisning. Vi har undersökt 
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utvecklingen av deras förståelse för rationella tal samt hur deras inre bilder har påverkats 

i undervisningsprocessen. 

 

2. Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt presenterar den grundläggande matematikens betydelse i taluppfattning och 

rationella tal som är relevant för denna studie. Kapitlet synliggör även de delar i 

matematikundervisningen som är av vikt för studiens syfte; intensivundervisning för 

elever som befinner sig i matematiksvårigheter, multisensoriskt material samt 

motivationens betydelse. 

 

2.1 Grundläggande taluppfattning  

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM har publicerat flera artiklar om 

Number sense. Number sense är ett engelskt begrepp som motsvarar det svenska 

begreppet, taluppfattning. God taluppfattning kännetecknas av att eleverna har 

tillförskaffat sig en övergripande förståelse för tal och deras egenskaper, hur de är 

uppbyggda, hur de kan användas i olika räkneoperationer samt att förmågan och lusten 

finns hos eleverna för att använda denna förståelse och på olika sätt utveckla användbara 

och effektiva strategier i användningen av tal. En elev med god taluppfattning gör 

jämförelser och testar rimligheten i sina lösningar i matematikundervisningen. Eleven ser 

tal som helheter och kan dela upp dem och på så vis påvisa tals olika betydelse och 

mening (Reys & Reys, 1995).  

Number sense utvecklas genom den kunskap och de erfarenheter eleven tillförskaffar sig. 

Det vill säga Number sense uppfattas inte som ett eget avgränsat område som eleven 

behärskar utan mer som en förmåga som hela tiden utvecklas. (Reys m.fl, 1995). 

Förmågan att förstå tal och kunna använda dem i olika matematiska situationer och 

sammanhang utgör flera av de grundläggande målen i matematikundervisningen i skolan 

(Skolverket, 2011). 

När eleven börjar etablera kunskaper om tal och deras egenskaper gör eleven ofta 

betydelsefulla kopplingar som bidrar till en flexibilitet i det abstrakta tänkandet och detta 

i sin tur leder till att taluppfattningen utvecklas. Kopplingarna mellan tal görs genom att 

eleven lär sig att se mönster vilket är mycket betydelsefullt i förberedelsen inför att kunna 

utföra olika typer av beräkningar (Anghileri, 2000). McIntosh (2010) och Anghileri 

(2000) lyfter betydelsen av att eleverna kan hantera talen i talområdet 0-10 eftersom det 

i hög grad påverkar i vilken omfattning eleverna sedan kan generalisera sina kunskaper 

till högre tal. Att kunna dela upp och sätta ihop talen 0-10 och att ha automatiserat 

additions- och subtraktionstabellerna 0-10 associeras ofta med god taluppfattning. Om 

eleverna hanterar dessa tal med säkerhet och har en inre bild av talen och hur de kan 

organiseras på olika sätt så har de skaffat sig en bra grund för den fortsatta utvecklingen 

av taluppfattningen (Anghileri, 2000).  

Anghileri (2000) påtalar aspekten av att den matematiska förståelsen utgörs av en 

progression där man från den mer praktiska och laborativa matematiken utvecklar ett 

informellt språk för att sedan tala i mer formella termer kring det som händer i de 

matematiska händelserna. Siegler & Ramani (2008) lyfter fram att forskningen visar just 

på en sammankoppling mellan inre representationer av tallinjer och kunskaper kring tal, 

addition och subtraktion samt räkneprocedurer. Författarna påtalar också vikten av en god 
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taluppfattning för utvecklandet av de inre representationerna.  

De första skolårens matematik har en avgörande betydelse för många elever. Framför allt 

för elever som tycker att matematik är svårt, är lärande genom handling, genom att iaktta 

och genom att uppfatta mönster en grund för att utveckla en god taluppfattning. Eleven 

måste få möta en variation av arbetssätt inom matematikundervisningen, vilket uttrycks 

på följande sätt av Astrid Pettersson (2003): 

”En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika 

arbetssätt, mellan elevens eget utforskande och kunskapssökande och 

en god och systematisk undervisning.” (s.60) 

 

2.2 Rationella tal 

Rationella tal kännetecknas av att de kan skrivas som kvoten av två hela tal. Om talen 

utgörs av samma tecken är det rationella talet positivt, om de utgörs av olika tecken är det 

negativt. Även ett helt tal är ett rationellt tal. ⅔ är ett rationellt tal, även 5,2 som kan 

skrivas 52/10 och -3 som kan skrivas -3/1 (Skolöverstyrelsen, 1979). Rationella tal kan 

skrivas som tal på en tallinje men kan också skrivas som ett bråktal (Häggblom, 2013).  

Det har arbetats mer med tal i decimalform än tal i bråkform under de senaste årtiondena, 

vilket skulle kunna bero på att bråktal inte används i lika stor utsträckning som decimaltal. 

Forskning visar dock att undervisning i användandet av rationella tal är mycket 

betydelsefullt (Karlsson & Kilborn, 2015). I undervisningen om tal i bråkform läggs 

grunden för elevernas vidare matematikutveckling vad gäller områdena algebra och 

sannolikhet (Behr, Harel & Post, 1992; Lamon, 2007). Elevernas kunskaper om rationella 

tal kan ligga till grund för mer avancerade matematikkunskaper och det innebär att 

undervisningen kring rationella tal blir en av de viktigaste delarna i 

matematikundervisningen (Behr et al., 1992; Engström, 1997; Lamon, 2007; Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001).  

 

”Decimalsystemet är otroligt effektivt. Med det kan vi uttrycka både 

mycket stora och mycket små tal med anmärkningsvärt få siffror... Trots 

det kan vi inte exakt uttrycka ett så enkelt bråk som en tredjedel med 

ändligt många decimaler.” (McIntosh, 2010, s. 39) 

 

Att lära sig att räkna med tal i bråkform behöver inte vara problematiskt, de elever som 

upplever svårigheter med bråkräkningen gör inte detta med anledning av ämnesinnehållet 

utan det har oftast att göra med sättet de undervisas på. Att starta tidigt med bråkräkning 

och framhålla de regler den bygger på kan underlätta elevernas lärande i såväl 

bråkräkning som algebra. Om undervisningen kopplar bråktalens användning till 

verkligheten får också eleverna en mera meningsfull bild av de möjligheter som finns i 

samband med bråkräkning (Karlsson & Kilborn, 2015; Häggblom, 2013). 

 

Tal i bråkform kan benämnas som en del av en helhet och grundläggande princip för detta 

är då till exempel när en helhet delas i två lika stora delar, då blir den ena delen en halv 

och samma princip när en helhet delas i tre lika stora delar, då blir en av delarna en 
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tredjedel. Att skriva bråkdelarna med bokstäver förstärker att delarna är enheter och det 

medför att det blir enklare att arbeta med fler än en del. För att se till att eleverna förstår 

bråk som en del av en helhet, fordras det variation i undervisningen. Det är betydelsefullt 

att eleverna utvecklar en förståelse kring att en andel som till exempel ¼ kan representeras 

på olika sätt, det kan handla om geometriska figurers olika indelning samt att de är olika 

stora. Storleken på ett bråk beror helt på vad man har valt att ta andelen av (Karlsson & 

Kilborn, 2015; Malmer & Adler, 1996).  

När del av helhet ska introduceras för eleverna är det betydelsefullt att de får veta hur 

något helt kan delas upp i lika stora delar och att de förstår att grunddelarna är av lika 

storlek (Häggblom, 2013). Varje grunddel har 1 i täljaren och benämns stambråk, till 

exempel 1/2, 1/3 och 1/4 (Dahlberg, u.å.). 

 

Häggblom (2013) framhåller hur eleverna har lättare för att uppfatta grunddelarna i en 

cirkel än i en rektangel eller stav. Rektangeln eller staven kan delas in på flera olika sätt 

medan cirkeln oftast delas in på ett och samma sätt. Författaren menar dock att rektangeln 

eller staven är mycket lämpliga att placera i ett rutsystem, vilket kan underlätta för många 

elever när det gäller att förstå hur en del av en helhet kan se ut.  

 

En förutsättning för att eleverna ska kunna använda sig av olika modeller 

(representationsformer) i bråkräkning är att eleverna har en utvecklad 

perceptionsförmåga och kan plocka ut delar från en helhet samtidigt som de uppfattar 

storleken hos de olika delarna. När man använder sig av bilder i bråkräkningen måste en 

medvetenhet finnas kring att en bildmodell kan fungera för en typ av uppgift medan en 

annan bildmodell behövs för att tydliggöra proceduren i en annan typ av uppgift. Det är 

med andra ord mycket betydelsefullt att elever i undervisningen får möta och få erfarenhet 

av olika modeller för bråkräkning samt att det i undervisningen finns utrymme för 

laborativa inslag (Häggblom, 2013).  

 

”Tal i bråkform har en egen struktur och förekommer ganska sparsamt 

i verkliga livet… Men å andra sidan erbjuder bråkräkning konkreta 

modeller i form av cirklar, rektanglar och rutsystem som kan ge många 

aha-upplevelser för eleverna.” (Häggblom, 2013, s.137) 

 

Många SUM-elever upplever det som mycket svårt att förstå det grundläggande 

bråkbegreppet, att en hel kan delas upp i ett antal delar och att delarna alltid måste ses i 

relation till helheten. Detta gör det svårt för dem att föreställa sig bråkformerna och tolka 

storleken hos de olika bråken. Därför är det av vikt att dessa elever får använda konkret 

material så mycket som möjligt samt att bråkräkningsuppgifter relaterar till verkliga 

situationer (Butterworth & Yeo, 2010). 

När det uppstår missförstånd kring bråk som en del av en helhet hos eleverna handlar 

dessa ofta om att eleverna erbjuds relativt passiva uppgifter där figurerna redan är 

skuggade. Mer aktiva uppgifter där eleverna själva måste göra en uppdelning och skugga 

andelarna är att föredra (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

Vid en undersökning om vilka uppfattningar elever i årskurs fyra har om enkla bråk 

identifierades några fallgropar såsom otillräckliga förkunskaper, bristande säkerhet kring 

bråkbegreppet samt dåligt självförtroende. Eleverna tog sig även an räkneoperationer som 
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de varken behärskade eller förstod (Matérn, 1997). 

 

I det centrala innehållet för ämnet, matematik år 4-6 under delområdet taluppfattning och 

tals användning finns det angivet att undervisningen till stor del ska innehålla rationella 

tal och deras egenskaper samt tal i bråkform och deras användning i vardagliga 

situationer. Redan i årskurs 3 ska eleven ha grundläggande kunskaper om tal i bråkform, 

kunna dela upp helheter i olika antal delar samt klara av att jämföra och namnge delarna 

som enkla bråk (Skolverket, 2011). 

2.3 Särskilda utbildningsbehov i matematik 

Elever i särskilda utbildningsbehov i matematik, benämns SUM-elever i följande text. 

Matematiksvårigheter ses i denna studie som en del av SUM-begreppet. 

Matematiksvårigheter är troligtvis lika vanligt förekommande som läs- och 

skrivsvårigheter men dock inte lika erkänt och utforskat (Butterworth & Yeo, 2010). 

Matematiksvårigheter utmärks av svårigheter att förstå antal och detta leder till vidare 

inlärningssvårigheter. De flesta individer är födda med förmågan att känna igen och 

kunna bearbeta ett visst antal föremål i en mängd. Denna förmåga är troligtvis lokaliserad 

till bestämda platser i hjärnan och om denna förmåga inte utvecklas som den ska kan 

svårigheter med att förstå tal och räkning uppstå, menar Butterworth & Yeo (2010). För 

elever i matematiksvårigheter är det oftast svårt att lära och minnas talfakta samt att kunna 

lösa matematiska problem. Elever i matematiksvårigheter presterar sämre när det gäller 

problemlösningsuppgifter där det krävs grundläggande antalsuppfattning. Ett exempel 

kan vara en enkel matematisk övning där eleverna ska räkna antalet prickar grupperade i 

ett visst antal. En elev som befinner sig i matematiksvårigheter behöver oftast räkna 

prickarna medan andra elever känner igen t ex femtal utan att behöva räkna. Denna 

grundläggande förmåga är sammankopplad med elevens taluppfattning. Att känna igen 

ett mindre antal utan att först räkna, att subitisera, är grundläggande för elevens 

matematikutveckling ur den aspekten att det ger eleven möjligheten att kunna kontrollera 

sitt räknande (a.a.). 

Butterworth & Yeo (2010) framhåller att det finns flertalet faktorer som kan orsaka att 

elever hamnar i matematiksvårigheter. Det kan handla om olämplig undervisning där 

eleven inte ges rätt förutsättningar, missad undervisningstid, läs- och skrivsvårigheter 

eller oro och sociala problem. Matematik är ett ämne som kräver både abstraktions- och 

koncentrationsförmåga. Undervisningen i skolan tenderar ofta att gå alldeles för fort fram 

för SUM-elever. Det gör att det är svårt att ta till sig kunskaperna. Det är också viktigt att 

fundera över  hur eleverna ska få tillräckligt med repetition samt att de får träna på nya 

kunskaper tills de behärskar dem. Med jämna mellanrum behöver de stanna upp och få 

gå tillbaka och repetera, för att försäkra sig om att de kommer ihåg det som de tidigare 

har lärt sig (Butterworth & Yeo, 2010).  

Det är viktigt att möta barn där de står i sin kunskapsutveckling, vilka erfarenheter de har 

och ta hänsyn till elevernas olika sätt att tänka. Inte ens den absolut bästa metoden för att 

göra en viss sak i matematiken är det bästa sättet att undervisa varje enskilt barn. En 

pedagog bör därför vara mycket lyhörd och flexibel i sin presentation av metoder samt 

använda en och samma grund av enkla tal för att bygga upp en förståelse av varje process 

och matematiskt begrepp. Viktigt är också att använda ett språk som eleven förstår, och 

när det är möjligt även använda visuella bilder samt att undervisa både ”Varför” som 

”Hur”. Engström och Magne (Jess m.fl. 2011) ställer två krav på SUM- undervisning. Det 
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första kallar de ”livsmatematik”. Med det menas att innehållet bör knyta an till elevernas 

tidigare erfarenheter och för det andra måste innehållet behandlas på ett sätt så att eleverna 

förstår meningen med det. Om undervisningen inte gör det kan den aldrig bli varken 

lustfylld eller motiverande. Den ängslan och brist på självförtroende som hänger intimt 

samman med misslyckanden gör att de ofta känner både vantrivsel och saknar motivation 

(Malmer, 2002). 

Man kan självfallet inte ge något klart råd om hur man bäst hjälper en elev i 

matematiksvårigheter. Problemspektrumet är alldeles för stort och brett för det, men av 

vikt är en god matematikundervisning när det gäller SUM-elever (Jess m. flera, 2011). 

För SUM-elever är det ofta svårt att förflytta sig mellan matematikens olika nivåer och 

skapa de inre föreställningarna (Lundberg & Sterner, 2006).  

2.4 Laborativt arbete med multisensoriskt material 

För att befästa de grundläggande begreppen i matematik bör elever få det stöd som de 

behöver och inlärning blir mer effektiv om det presenteras på ett visuellt sätt (Chinn, 

2011). Ett laborativt arbetssätt innebär att undervisningen tar avstamp från den informella 

nivå där eleverna befinner sig. Från den informella nivån med laborativt arbete fortsätter 

sedan arbetet i den takt som passar eleven till den formella och symboliska nivån (Holt, 

1982). Richard Lesh framhåller att laborativa aktiviteter fungerar inte bara som en länk 

från det konkreta till det abstrakta, utan även som en länk för att hjälpa elever att tillämpa 

abstrakt matematik i konkreta situationer (Lesh, 1981). 

Goldin och Steingold (2001), skriver fram den dubbelriktade vägen som en viktig aspekt 

av representationer. För att elever ska kunna ta stegen mellan konkret och abstrakt 

behöver broar byggas och läraren behöver noggrant och medvetet välja både aktiviteter 

och material. När elever arbetar med multisensoriskt material i matematik skapas 

förutsättningar för både kommunikation med andra elever och fysisk aktivitet, vilket är 

av stor betydelse för inlärningen, enligt Dysthe (2003).  

NUMICON® är ett multisensoriskt material som håller ett tydligt fokus på elevers 

lärande i matematik. Materialet fokuserar på tre huvudsakliga perspektiv i lärandet; 

matematisk kommunikation, utforskande vad gäller samband och generalisering. 

Utgångspunkten för NUMICON® var författarnas dagliga erfarenheter vad gäller 

intelligenta elevers djupa matematiksvårigheter, underskattningen av komplexiteten med 

de begrepp som eleverna förväntas kunna hantera i matematikundervisningen samt 

elevernas insikt om betydelsen av att kunna räkna. Syftet med NUMICON® är att 

underlätta för elever i matematiksvårigheter, att förstå och finna glädje i matematiken 

genom att använda ett visuellt och konkret material som tilltalar elevernas känsla för 

mönster. En strukturerad multisensorisk metod som NUMICON® gör det möjligt för alla 

elever att utnyttja sina styrkor och därmed höja sin potential, att ha glädje av förstå och 

uppnå goda resultat i matematik (Atkinson m.fl, 2017).  

 

Ett annat multisensoriskt material är Cuisinaires färgstavar.  Ett material som består av 

tio olika långa stavar från 1 cm till 10 cm, där varje längd har sin färg. Materialet har ett 

omfattande användningsområde vid inlärning för att visualisera matematiska relationer 

som till exempel att arbeta med tal i bråkform (Malmer, 2002). 
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2.5 Interna och externa former av representationer 

Under de senaste årtiondena har man i matematikundervisningen arbetat fokuserat med 

att skapa förståelse för matematiska begrepp istället för att endast lägga fokus på att 

memorera procedurer och grundkunskaper i undervisningen (Orton & Frobisher, 2004). 

Elevens förståelse för matematik utgörs av en progression som består av konkreta 

upplevelser, det vill säga externa former av representationer som sedan sammankopplas 

med abstrakta och mentala metoder för att eleven till slut ska kunna nå den symboliska 

representationen i sin matematikutveckling (Anghileri, 2000). 

 

Det är av stor vikt att eleverna inte blir beroende av praktiska och konkreta material för 

att kunna räkna. Målsättningen bör istället vara att utveckla mentala och inre 

representationer, det vill säga interna former av representationer (Anghileri, 2000). Även 

Lundberg & Sterner (2006) lyfter utvecklandet av inre representationer som mycket 

betydelsefullt i matematikinlärningen. De framhåller betydelsen av att läraren planerar 

och organiserar en undervisning där eleverna genom ett varierat arbetssätt ges goda 

förutsättningar att skapa inre representationer av tal och matematiska problem. Sterner & 

Lundberg (2002) menar vidare att en matematikundervisning som stödjer eleverna i 

skapandet av inre representationer underlättar utvecklandet av formellt tänkande i 

matematik.  

 

2.6 Intensivundervisning 

En strukturerad matematikundervisning har stor betydelse för elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010). Specialundervisning eller 

intensivundervisning innebär dessutom en undervisning i små steg med tydlig progression 

som planeras utifrån där eleven befinner sig i sin matematiska utveckling. Multisensoriskt 

material är också en viktig del i intensivundervisning men även att eleven får den tid den 

behöver för att tillägna sig grundläggande taluppfattning. För SUM-elever är en 

strukturerad intensivundervisning med direkt feedback och repetition mycket 

betydelsefull (a.a.).  

 

För att kunna ge elever goda förutsättningar vad gäller feedback och tillräckligt med tid 

för att förstå, behövs oftast lärmiljön vara en annan än ett vanligt klassrum (Lundberg & 

Sterner, 2009). Progressionen i lärandet måste samtidigt vara tydlig och visa vad det är 

som eleven tränar för att undervisningen ska kunna hålla hög kvalitet. Lundberg & Sterner 

(2009) lyfter begreppen involvering, relevans, ansvar och självständigt tänkande som 

betydelsefulla begrepp att reflektera över i all undervisning, inte minst i 

specialundervisningen. Det är av vikt att varje enskild elev känner sig involverad i sitt 

eget lärande, att eleven upplever undervisningen betydelsefull samt att eleven får tänka 

självständigt och känna ansvar för sitt eget lärande. Författarna framhåller också värdet 

av “Time on task”, TOT-principen där forskning visar att ju längre tid eleverna får för att 

lösa en uppgift desto större chans är det att eleven löser uppgiften och förstår den 

matematiska proceduren bakom sin lösning. 

 

Lundberg & Sterner (2009) påtalar betydelsen av enskild undervisning, s.k. en-till-en-

undervisning där man med hjälp av “Time on task” kan uppnå goda resultat genom att 

under en intensiv period får träna på ett visst moment under en längre tid. I den enskilda 

undervisningen är det även lättare för läraren att ge direkt feedback och uppmärksamma 
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och möjligen korrigera eventuella ineffektiva strategier (a.a). Butterworth & Yeo (2010) 

menar att matematiklektioner varje dag är grundläggande för att elever ska kunna repetera 

regelbundet och detta är särskilt betydelsefullt för SUM-eleverna.  

 

2.7 Självkänsla och motivation för lärande 

Motivation och engagemang har en väsentlig betydelse för lärande, inte minst för SUM-

elever. Motivation handlar om ”något” – en inre faktor hos individen som sätter igång 

beteendet eller handlandet. För att både skapa och bibehålla elevers motivation i sitt 

lärande är det av vikt att som pedagog vara medveten om hur självförtroendet kan 

påverkas av både misslyckanden och höga förväntningar (Jenner, 2004).   

Viljan att lära, den inre motivationen, är medfödd och kan delas upp i tre huvudmotiv; 

nyfikenhet, kompetens och ömsesidighet (Bruner, 1971; Gärdenfors, 2010). Människan 

är naturligt nyfiken redan från födseln. Barn reagerar på nya föremål med nyfikenhet och 

undersöker dem gärna på olika sätt. Inte sällan kombineras undersökande med imitation, 

barn tar gärna efter det vuxna gör. Hos varje individ finns också en grundläggande vilja 

att visa på kunnande och att man klarar av att göra vissa saker. När en elev känner att den 

lyckas känner den glädje över sin kompetens och detta bidrar till en stolthet. Dessa känslor 

gör att den enskilde individen känner motivation och den leder individen vidare. När 

eleven ges möjlighet att visa upp resultaten av det som den lärt sig blir den mer motiverad 

att anstränga sig. Eleven känner sig kompetent när den får en utmaning och får direkt 

feedback på resultatet. Ett ömsesidigt arbete i undervisningen är av mycket stor betydelse 

för den sociala kontexten (Vygotskij, 1999). En annan aspekt av ömsesidigheten är att om 

eleven inte upplever undervisningen tillräckligt intressant till en början kan detta vara ett 

överstigbart hinder då det mindre intressanta i undervisningen kan bli mer och mer 

intressant ju mer eleven förstår. I intensivundervisningen påverkas den ömsesidiga 

aspekten oftast positivt med tanke på direkt feedback, lyssnande och svarande från 

specialläraren. Om samarbetet med specialläraren lyckas uppstår en känsla av social 

tillhörighet hos eleven och det bidrar till positiva känslor inför lärandet (Gärdenfors, 

2010). Bruner (1971) påtalar vikten av den inre motivationen hos eleverna, deras 

nyfikenhet, deras lust att visa på kompetens samt deras behov av social interaktion.  

Doverborg & Pramling-Svensson (1999) lyfter betydelsen av att eleven får en positiv bild 

av sig själv och anser sig själv vara en god problemlösare i matematik. Eleverna måste få 

positiv feedback samt möta en lärare som är steget före och planerar för att uppgiften ska 

kunna lösas på ett bra sätt.  

3. Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras de två olika teoretiska perspektiv som valts för denna studie. Bruners 

teori kring representationer och Vygotskijs teori kring det sociokulturella perspektivet har 

använts för att sätta elevens intellektuella och personliga utveckling samt lärande i 

centrum. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Vygotskij, är ansedd som grundare till det sociokulturella perspektivet. Det är ett 

perspektiv på lärande som menar att alla individer lär sig hela tiden i alla olika sociala 

sammanhang. Teorin anser att vi individer lever i ett socialt sammanhang där språk och 

kultur spelar en central roll för allt lärande och allt tänkande tar sin utgångspunkt i ett 
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socialt samspel (Säljö, 2000) 

För Vygotskij handlade inte lärandet om vilka begränsningar en individ har i form av 

mognad, utan om vilka möjligheter en individ har att lära sig bara den får rätt hjälp 

(Dysthe, 2003). Ett av Vygotskijs viktigaste bidrag till den pedagogiska teorin är ett 

begrepp som han kallade för den proximala utvecklingszonen The Zone of Proximal 

Development (ZPD). ZPD utgör avståndet mellan förmågan att göra en uppgift under 

vuxens vägledning och förmågan att göra uppgiften på egen hand. Det är i lärandet som 

The Zone of Proximal Development utvecklas. Begreppet innebär enligt Vygotskij både 

barnens nuvarande kunskapsnivå och även förmågan att kunna lära sig med hjälp, stöd 

och handledning (Vygotskij,1999). 

Vygotskij ser omgivningen, strukturer och samspelet mellan andra som avgörande för 

individens utveckling och prestation. Kunskapsutveckling sker alltså inte isolerat hos 

individen utan mellan individer i ett samspel. Lärandet handlar mycket om verktyg och 

omgivningar. Enligt Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. 

Miljön påverkar eleven och läraren har en viktig roll i att planera miljön (Dysthe, 2003). 

Säljö (2015) beskriver scaffolding likt ett stöttat lärande, vilket är ett begrepp som finns 

uttryckt i både Vygotskijs och Bruners teorier. Begreppet scaffolding är ett uttryck för 

den hjälp den vuxne ger samt också för alla de åtgärder som en lärare kan vidta för att 

stötta en elevs lärande och idén har kommit att förknippas med ZPD. Ju mer av de 

färdigheter den undervisande behärskar, desto mer av stödet kan tas bort och så 

småningom behärskar den färdigheten helt på egen hand. Vygotskij menar att det är i den 

närmaste utvecklingszonen som barn kan vara känsliga för undervisning. Det är här som 

barn har tillräckligt med förståelse för att kunna följa med och ta till sig nya kunskaper 

och det nya kan kopplas till det gamla. Det är genom att förstå var ett barn befinner sig i 

sin utveckling som en lärare kan stötta barns lärande genom instruktioner som utgår från 

vad barnet kan, och samtidigt göra det möjligt för barnet att gå vidare. “Läraren kan, 

upprätta intersubjektivitet med barn och leda dem vidare i appropriering av kunskaper 

och färdigheter” (a.a, 2015. s. 102). 

Det som kännetecknar scaffolding är att väcka elevernas intresse för den uppgift som ska 

göras, att förenkla uppgiften så att eleven på ett bra sätt kan hantera delar av den samt att 

stödja och följa upp målen via motivation och styrning av lärsituationerna. Andra 

kännetecken är att visa vad som skiljer elevens åstadkommande från den optimala 

lösningen, att kontrollera frustration och eventuella fallgropar och även att demonstrera 

ett idealiskt genomförande av den handling som ska genomföras (Bråten, 1998). 

3.2 Bruners teori kring representationer 

Under 1960-talet utvecklade Bruner en teori där omvärlden bemöts och förstås med hjälp 

av olika former av representationer (Bruner, 1971). I den kognitiva utvecklingen menar 

Bruner (1970) att det finns tre former av representationer, uttryckssätt av världen och sätt 

att ombilda erfarenheter till modeller. Den enaktiva formen är handlingsbaserad och 

innebär att världen uppfattas och behandlas utifrån handlingar. Med den ikoniska, 

bildbaserade formen menas att omvärlden förstås med hjälp av handlingar och bilder. Den 

symboliska formen är språkbaserad. 

En vuxen individ behöver alla tre representationerna för att kunna fungera optimalt 

kognitivt. Den kognitiva utvecklingen kännetecknas av att individen blir mindre beroende 

av de krav som finns i omgivningen och allt mer börjar hantera omvärlden och situationer 
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utifrån sina egna förutsättningar (Gärdenfors, 2010). 

Mer ingående kan detta framställas som att individen utvecklar tre parallella scheman för 

att kunna bearbeta information och även kunna återge den. Ett schema där individen 

använder sig av handling, ett som grundar sig i organisation av sinnesintryck och bilder 

och ett som innehåller en verktygslåda med symboler (Bruner, 1971). Bruner (1971) 

framhåller att det inte handlar om kunskapsnivåer utan mer att fokus läggs på olika 

förhållanden under lärprocessens gång. Representationerna fungerar parallellt med 

varandra, en viss handling kan representeras i alla tre scheman samtidigt. Arbetet med 

representationsformerna påverkar elevens konstruktion av de inre bilderna i 

lärsituationen. Dessa inre bilder är mycket betydelsefulla för elevens vidare tankegångar 

och utveckling (a.a.). Bruner (1971) poängterar att vi i undervisningen leder eleverna mot 

ett eget matematiskt tänkande i lärsituationerna. Lärandet är en process, inte en färdig 

produkt. En effektiv undervisning utgörs av ett varierat innehåll som aktiverar eleverna 

och skapar möjligheter till ett individanpassat lärande för att alla elever ska få möjlighet 

att nå målen. 

Den första representationsformen eleven använder sig av är den enaktiva representationen 

som innefattar ett vetande hos eleven, ett vetande om vad som ska göras eller vad man 

kan göra. Det handlar om hanteringen av olika objekt och annat tydligt beteende som 

eleven vant sig vid och som är så gott som automatiserat. Eleverna besitter redan 

kunskaper som de inte kan uttrycka med ord eller bilder (Bruner, 1971). 

Den andra representationsformen, den ikoniska är beroende av elevens visuella och 

sensoriska scheman. Eleven har här konstruerat visuella föreställningar och gemensamma 

bilder (Bruner, 1971). Bruner (1971) skildrar den ikoniska representationen genom att 

lyfta fram den som en ekonomisk förändring av handlingen, den slipas på och görs 

fullständig för att sedan kunna användas till att skapa inre bilder för ett konkret tänkande. 

Den tredje representationsformen, den symboliska innefattar att eleven språkligt eller med 

hjälp av symboler kan beskriva eller återge något. Hantering av symboler innebär inte 

någon koppling mellan symbol och det som den symboliserar, inte heller syftar 

symbolhanteringen till fysiska föremål eller händelser. Det symboliska schemat grundar 

sig på erfarenheter som i utvecklingsprocessen ändrar karaktär till språkliga uttryck 

(Bruner, 1971). 

Bruner (1970) påtalar vikten av struktur i undervisningen samt att undervisningen bygger 

på relationer och samband, inte enbart fakta och tekniker. Det strukturella i 

undervisningen bidrar till att mycket kan förstås på ett mycket mer meningsfullt sätt. 

Meningen är att eleverna ska undervisas genom att nya kunskaper byggs på redan tidigare 

inhämtade kunskaper och därmed behöver helhetsbilden och sambandet mellan det eleven 

erfarit innan och det nya göras så tydlig som möjligt. 

Bruner (1970) menar att många skolor tidigare slösat bort undervisningstid genom att 

vänta med att undervisa inom vissa områden eftersom de anses vara för svåra. Bruner 

(1970) påtalar att elever kan lära sig mer avancerade saker, bara de får tydliga och 

pedagogiska instruktioner. Den viktigaste aspekten är, enligt Bruner (1970) att eleven får 

möjlighet att regelbundet återvända till det som upplevts svårt för att repetera. 

Repetitionen bidrar till att luckorna mellan tidigare och nya kunskaper blir färre. 

Bruner (1970) lyfter också vikten av att motivationen för att lära inte blir passiv. Han 
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menar att det ideala stimulit för lärande är att eleven visar stort intresse för ämnet och det 

som ska läras. Detta istället för att bara lägga fokus på externa mål, som t ex betyg. 

3.3 Sammanfattning av de teoretiska perspektiven 

Bruners och Vygotskijs teorier samspelar med varandra i synen på elevers intellektuella 

utveckling. Båda teoretikerna utgår ifrån elevernas nuvarande intellektuella 

utvecklingsnivå och ser lärandet som en process. Samspelet mellan läraren och eleven är 

betydelsefullt, likaså att möta eleven där den befinner sig (Bråten, 1998). Vygotskij sätter 

liksom Bruner språk och kommunikation i centrum för den intellektuella och personliga 

utvecklingen (Wood, 1999). 

Läraren spelar en mycket viktig roll i den strukturerade undervisning som Vygotskij och 

Bruner förespråkar genom representationer och scaffolding. Både Bruners och Vygotskijs 

teorier framhåller även vikten av att det lärande som sker och den förståelse som utvecklas 

hos eleven vid intensivundervisning med ett multisensoriskt material synliggörs. 

I studien kommer Vygotskijs teori att användas för en generell analys av elevernas resultat 

efter intensivundervisning, dvs. en helhetsbild av de synliga effekter vi kan se vad gäller 

den grundläggande förståelsen som utvecklas utifrån samspelet i intensivundervisningen. 

Bruners teori används i studien för att synliggöra hur elevernas grundläggande förståelse 

för rationella tal har påverkats samt vilken betydelse det multisensoriska materialet har 

haft för elevens konstruerande av inre bilder. Således utgör dessa två olika perspektiv 

studiens teoretiska ramverk. 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers förståelse för rationella tal kan 

påverkas av ett multisensoriskt material genom en interventionsstudie. Syftet med studien 

är dels att pröva en intensivundervisning med multisensorisk träning för några elever i 

matematiksvårigheter, samt att undersöka om denna intensivundervisning bidrar till ökad 

förståelse av rationella tal hos dessa elever. 

 

Frågeställningar: 

– Vilka resultat visar eleverna före och efter interventionen? 

– Hur har elevernas grundläggande förståelse och deras inre representationer för 

rationella tal påverkats av interventionen? 

– Vilken kunskapsutveckling kan påvisas efter genomförd intervention med 

multisensoriskt material? 

5. Metod 
Detta avsnitt ger en redogörelse av studiens metodologiska ansats, dess utformning och 

urval. Därefter ges en beskrivning för de metoder som använts för insamling av studiens 

empiri. Avslutningsvis kommer en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts. 

  

5.1 Forskningsansats 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in 

nyanser, vilket ger möjlighet till att förstå andras perspektiv (Ahrne & Svensson, 2016). 

Ambitionen med denna studie är att fånga in och analysera undervisningssituationerna 
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för fyra SUM-elever som med stöd av multisensoriskt material får möta matematik utifrån 

sina förutsättningar. 

 

Denna studie kan beskrivas som en etnografisk fallstudie, med anledning av att 

undersökningen är gjord på en mindre avgränsad grupp,  i detta fall fyra elever. 

Etnografiska studier innebär framförallt att undersökaren genom fältarbete observerar och 

ger detaljerade beskrivningar. Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en 

undersökning på en mindre avgränsad grupp. En fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv 

och försöker få en så täckande information som möjligt vilket kommer till användning 

när processer och förändringar vill studeras (Patel & Davidsson, 2003, Merriam1994). 

Syftet i denna studie med att observera interventionen är att som pedagog få förståelse 

för hur elevernas inre bilder påverkas i lärandet samt vilka effekter en 

intensivundervisning med multisensoriskt material kan ha.  

 

5.2 Urval 

På två olika skolor har elever som befinner sig i matematiksvårigheter identifierats och 

därefter har fyra elever, två elever på varje skola valts ut som relevanta fall att studera. 

På skola 1 gjordes urvalet i samråd med klasslärare där två elever med åtgärdsprogram i 

matematik erbjöds att delta i studien. På skola 2 genomfördes Diamant-diagnoserna, RB1 

och RB2 i helklass för att identifiera elever som befinner sig i särskilda utbildningsbehov 

i matematik. När tillvägagångsättet ser ut på detta vis, menar Patel & Davidsson (2003) 

att möjligheterna till att diskutera resultatens giltighet blir större. Patel & Davidsson 

(2003) lyfter också att det i fallstudier är vanligt förekommande att information av olika 

karaktär samlas in för att forskaren ska kunna titta på helheten och få en så bred bild av 

de utvalda fallen som möjligt.  

 

I denna studie har ett målinriktat och strategiskt urval gjorts utifrån tre kriterier; elever i 

särskilda utbildningsbehov i matematik, elever i svårigheter med bråkräkning samt elever 

i årskurs 5. Ett målinriktat och strategiskt urval har sin grund i en önskan om att vilja 

förstå, få insikt i och därtill även att upptäcka något. Urvalet kan även beskrivas som ett 

kriterierelaterat urval som kräver att urvalet baseras på ett antal kriterier som är 

väsentliga och att man söker efter en individ eller grupp som motsvarar kriterierna 

(Merriam, 1994). I studien deltar fyra elever i årskurs 5 som befinner sig i 

matematiksvårigheter och befaras att ej nå kunskapskraven för årskurs 6. Intresset för 

studien grundar sig även i undervisningssituationer där undersökare och utvalda elever 

har mötts. Eleverna upplevs ha en osäkerhet i att förstå det grundläggande bråkbegreppet 

och att en hel kan delas upp i ett antal delar samt att delar alltid måste ses i relation till 

helheten. Utvecklingsmöjligheter med stöd av multisensoriskt material för att finna vägar 

till utvecklingen av elevernas grundläggande förståelse blir därmed intressant. 

 

5.3 Intervention 

I kommande avsnitt beskrivs den intervention som genomförts i studien. Denna bestod av 

en intensivundervisning på 11 tillfällen á 20 minuter per tillfälle och ett sista, tolfte 

tillfälle då posttest 1 och intervju genomfördes. Dessa tillfällen pågick under en fyra-

veckorsperiod, och behandlade en del av en hel samt flera delar av en hel inom området 

tal i bråkform, rationella tal. Interventionsstudien innefattar ett pretest som ligger till 

grund för lektionsplaneringarna, ett posttest (posttest 1) som avslutar sista 
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lektionstillfället i interventionen samt ett kompletterande posttest (posttest 2), vilket har 

gjorts efter skolans sommaruppehåll. Posttest 2 finns med i de sammanställda 

resultattabellerna (Se tabell 2-5) men uppmärksammas endast i resultatdiskussionen. 

 

5.3.1 Tester 

I studiens intervention har Diagnoser från Skolverkets Diamantdiagnoser i området 

Rationella tal använts, RB1 och RB2 (Skolverket, 2013). Diagnoserna (se bilaga F och 

G) i området har för avsikt att kartlägga elevernas förståelse och färdigheter avseende tal 

i bråkform. Diagnoserna ger möjlighet att visa kunskap utifrån följande kunskapskrav för 

årskurs 3;  

Elever visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att 

dela helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som 

enkla bråk… Eleven kan även använda och ge exempel på enkla 

proportionella samband i elevnära situationer (Skolverket, s. 60). 

 

Det innebär att eleven själv aktivt ska kunna dela helheter i olika antal lika stora delar och 

därtill även kunna uttrycka delarnas storlek med tal i bråkform. I kunskapskraven i slutet 

av årskurs 6 finns ingen direkt beskrivning i relation till det centrala innehållet men det 

är av vikt att eleverna behärskar grundläggande bråkräkning med tanke på att det är en 

betydelsefull förkunskap såväl till procenträkning som till algebra. 

RB1 behandlar delar av en hel och omfattar sju uppgifter. Eleven ges möjlighet att visa 

förståelse för en del av en helhet, förstår nämnarens innebörd. Alla uppgifter handlar om 

stambråk, det vill säga där täljaren är ett. RB2 behandlar flera delar av en hel och omfattar 

fyra uppgifter där eleven ges möjlighet att visa på förståelse för bråk med fler är en andel. 

I dessa uppgifter står täljaren i fokus. Diagnoserna utgår ifrån att eleverna har en god 

taluppfattning samt bemästrar grundläggande aritmetik (Skolverket, 2013). 

5.3.2 Multisensoriskt material 

I denna studie har olika multisensoriska material använts. NUMICON® har använts som 

huvudsakligt multisensoriskt material.  Ur materialet har talblocken 1-10, basplattan samt 

entalspluttarna använts. Undervisningen har även kompletterats med Cuisinairestavar, 

bråkplank, kort med text och symboler av bråktal, visuella bilder med olika geometriska 

former samt mosaikplattor i trä. 

 

5.3.3 Genomförande av intensivundervisning 

Intensivundervisningen genomfördes med fyra elever i årskurs 5. Varje elev erbjöds 11 

tillfällen á 20 min under fyra veckors tid. Författarna till denna studie är också 

pedagogerna som genomfört intensivundervisningen, med två elever var och på två olika 

orter. Intensivundervisningen behandlade en del av en hel samt flera delar av en hel i 

delområdet tal i bråkform inom området rationella tal. Innan första lektionstillfället 

genomfördes två förtest för att kartlägga elevernas matematiska utveckling gällande 

rationella tal. Rationella tal, RB1 och RB2, Diamant - diagnoser i matematik (Skolverket, 

2013) var de två testen som användes (se bilaga F och G). Elevernas gemensamma resultat 

har legat till grund för syftet i lektionsplaneringarna och genomförandet. Allt eftersom 

lektioner har genomförts på två olika skolor och beroende på hur elevernas förståelse 
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utvecklats samt den feedback vi pedagoger fått av dem i undervisningssituationerna så 

har planeringen av innehållet dock kommit att förändrats under tiden men syftet har varit 

detsamma. NUMICON® är det multisensoriska material som använts i grundplaneringen 

till alla elever i interventionen, men lektionstillfällena har kompletterats ytterligare med 

det material som funnits i de olika skolornas undervisning och som varit känt för eleverna, 

cuisinairestavar och Favorit Matematik (2016), som är ett finskt basläromedel 

innehållande laborativt material. Vid sista interventionstillfället genomfördes pretest 1. 

Samma diamantdiagnoer, RB1 och RB2 har använts vid de olika testtillfällena. Nedan 

presenteras den intensivundervisningsplan som var gemensam för interventionen på båda 

skolorna. 

 

 

Lektions-

tillfälle 

Syfte Multisensoriskt 

material 

1 Träna på att använda matematikspråk, siffror och 

symboler vid skrivandet av bråk. Samt att kunna känna 

igen bråk i annan form än bild och text. 

Bråkplank, kort 

med text, Favorit 

Matematik 

 

2 

Träna på att förstå helhet och delar av en helhet i bråktal. Bråkplank, 

NUMICON®, 

Cuisinairestavar 

3 Upptäcka att samma bråktal kan se olika ut beroende på 

vilken den hela utgångspunkten är. 

NUMICON®, 

Cuisenairestavar 

och bråkplank. 

4 Förstå helhet och delar i olika representationer. NUMICON®, 

Favorit Matematik 

5 Repetition av lektion 1-4. NUMICON®, 

Cuisinairestavar, 

Favorit Matematik 

6 Förstå begreppet hälften och hur bråktalet, ½ kan 

symboliseras på olika sätt i olika geometriska former. 

NUMICON®, 

Favorit Matematik 

7 Utveckla förståelsen kring att olika bråktal är värda lika 

mycket. Jämförelse av bråk. 

NUMICON®, 

bråkplank, cirklar 

och Mosaikplattor, 

Favorit Matematik 

8 Hur kan man tänka när man ska visa på t ex ⅓ i andra 

geometriska former? Skapa förståelse för indelning av 

andra figurer. 

NUMICON®, 

mosaikplattor 

9 Utveckling av bråktal, från EN given andel till FLERA 

angivna andelar. 

NUMICON® 

10 Repetition av lektion 6 och 7. NUMICON®, 
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Favorit Matematik 

11 Repetition av lektion 8 och 9. NUMICON®, 

Favorit Matematik 

12 Test RB1 och RB2. Muntlig genomgång av uppgifterna 

4 och 7 i RB1 och samtliga uppgifter i RB2 samt intervju 

hur de uppfattar rationella tal. 

 

Tabell 1. Intensivundervisningsplan 

 

5.3.4 Sammanfattning av lektioner i interventionen 

Här beskrivs en sammanfattning av samtliga genomförda lektionstillfällen. 

Interventionerna från respektive skola finns att läsa i Bilaga C och D. 

Bilddokumentationen som redovisas i avsnittet är inte specificerad till enskild 

intervention utan till lektionstillfällets syfte. 

 

Lektionstillfälle 1 

 

 

Det första lektionstillfället innehöll övningar som tränar matematiska begrepp som en hel, 

en halv, en tredjedel och en femtedel. Eleverna sorterade bildkort som visade olika 

geometriska former med lika bråkdelar, vilket innebar att den enaktiva och den ikoniska 

representationen lyftes fram tillsammans med den symboliska. Lektionstillfället 

avslutades med en diskussion om hur viktigt det är att alla delar i en figur måste vara lika 

stora. Detta för att uppmärksamma vikten av språket och kommunikationen ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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Lektionstillfälle 2 

 

    
 

Vid det andra tillfället introducerades NUMICON® och eleverna fick bekanta sig med 

det multisensoriska materialet. De fick också möjlighet att använda för dem redan känt 

laborativt material, såsom bråkplank och cuisinairestavar. I elevernas bekantskapande 

med materialet samspelade den enaktiva och ikoniska representationsformen med den 

symboliska. Lektionen innehöll övningar med stambråk som tränade att förstå helhet och 

delar av en helhet. De fick para ihop en bild med både bråk i siffror och text och dessutom 

bygga bråktalen med NUMICON®. De fick också uttrycka bråket muntligt.  

 

Lektionstillfälle 3 

 

    
 

Vid det tredje tillfället fortsatte vi med övningar kring stambråk samtidigt som samtal om 

bråk stod i centrum. Fokus låg därmed på den symboliska representationsformen. Vi 

samtalade om en hel och byggde olika bråkkombinationer utifrån en hel. Lektionstillfället 

avslutades med en diskussion om att ett bråktal kan se olika ut beroende på vilken ”hel” 

som är utgångspunkt. 

 

Lektionstillfälle 4 

 

      
 

Lektion fyra innehåller likt föregående lektion övningar för att utveckla förståelsen kring 

en helhet och delar utifrån olika representationer. Med hjälp av Numicons olika talblock 

byggdes en fjärdedel. Eleverna fick pedagogiskt stöd för att kunna se att ett femtalsblock 
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är ¼ av två tiotalsblock. Ett stöttat lärande är  betydelsefullt i den strukturerade 

undervisningen för att utveckla elevernas förståelse, enligt Vygotskij (1999) och Bruner 

(1970). 

 

Lektionstillfälle 5  

 

 
 

Vid det femte lektionstillfället repeterade vi övningar från lektionstillfällena 1-4. Vid 

detta tillfälle fick eleverna en stencil med olika figurer och talbilder. De skulle dra streck 

från figurerna till rätt uttryck. Sedan valde vi ut några av figurerna och byggde dessa med 

både Cuisinairestavar och NUMICON®. Eleverna valde talblocket med det antal hål som 

nämnaren visade och satte på pluttar med det antal som täljaren visade. 

 

Lektionstillfälle 6 

 

   
 

Vid det sjätte lektionstillfället tränades begreppet hälften och hur bråktalet, ½ kan 

symboliseras på olika sätt i olika geometriska figurer. Begreppen hälften, dubbelt, en halv 

och en hel byggdes med NUMICON®.  Övningarna utgick från olika talblock som 

symboliserade en hel. De valde sedan pluttar eller talblock och lade på talblocket för att 

visa på hälften. Här samspelar tydligt de tre representationsformerna med varandra. 
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Lektionstillfälle 7 
 

  
 

Det sjunde tillfället innehöll övningar som utvecklade förståelsen kring olika bråktal som 

är värda lika mycket, det vill säga göra jämförelser av bråk. Med multisensoriskt material 

fick eleverna prova sig fram för att upptäcka olika bråkdelar.  Först användes cirkeln och 

bråkplanket. I dessa figurer fick eleverna göra jämförelser av bråken 1/3=2/6. Därefter 

fick eleverna bygga bråken med NUMICON®.  

 

Lektionstillfälle 8 

 

   
 

Den åttonde lektionen innehöll övningar som skapar förståelse för indelning av delar av 

en hel i olika geometriska figurer. Med hjälp av mosaikplattorna visade de sjättedelar i en 

sexhörning och tredjedelar i andra sexhörningen. Eleverna byggde figurer där de visade 

och muntligen uttryckte olika bråktal som en tredjedel och en fjärdedel. NUMICON® 

och mosaikplattor användes vid konstruerandet av figurerna. 
 

Lektionstillfälle 9 

 

 
 

Vid det nionde lektionstillfället utvecklades bråktalen, från EN given andel till FLERA 

angivna andelar. Eleverna fick bygga figurer genom att utgå från en del av helheten till 

att sedan bygga vidare med flera delar.  
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Lektionstillfälle 10 

 

  
 

Vid tionde lektionstillfället repeterades begreppet hälften och jämförelser av bråk. 

Eleverna byggde bråk med NUMICON® och cirklar. De fick arbeta självständigt och 

gjorde jämförelser av bråken i de olika figurerna.  

 

Lektionstillfälle 11 

 

 
 

Vid det elfte lektionstillfället repeterades bråkdelars namn samt hur indelning av bråktal 

kan se ut med både en och flera givna andelar.  

 

Under lektionstillfälle 1-11 har den enaktiva, den ikoniska samt den symboliska 

representationsformen samverkat och kontinuerligt utgjort en grund för elevernas 

utvecklande av förståelse och inre representationer av bråktal. 

 

Lektionstillfälle 12 

 

Vid det sista lektionstillfället genomfördes posttest 1, både RB1 och RB2 samt en intervju 

med varje elev kring deras syn på intensivundervisningen med multisensoriskt material 

och vilken bild de har av ett rationellt tal.  

 

5.4. Datainsamling 

I kommande avsnitt beskrivs hur det empiriska materialet på olika sätt har samlats in. Vid 

varje lektionstillfälle har observationer och fältanteckningar gjorts. Övningar med det 

multisensoriska materialet har fotograferats. I samband med posttest 1 intervjuades 

eleverna med frågor utifrån deras tankar om sina inre bilder och upplevelser av sin 

intensivundervisning i en multisensorisk miljö. 
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5.4.1 Observation, fältanteckningar och bilder 

Med en observation kan information införskaffas samtidigt som skeenden och beteenden 

kan studeras i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar (Patel & 

Davidsson, 2003). Dold respektive öppen observation är en dimension när det gäller hur 

fältobservationer kan föras. Nackdelen med öppen observation är det som brukar kallas 

forskareffekt, vilket innebär att människors beteende påverkas av deras vetskap om att en 

forskare är närvarande (Ahrne & Svensson, 2016). I enlighet med Ahrne & Svensson 

(2016) genomfördes observationerna som öppna deltagande observationer. Öppna 

observationer innebär att deltagarna har informerats om studien och dess syften. I 

deltagande observationer träffar forskaren personer i deras naturliga miljö (Bryman, 

2001) vilket innebär att man kommer närmare personernas verklighet samt att man är 

delaktig tillsammans med dem i deras sammanhang (Fangen, 2005). En deltagande 

observatör sysselsätter sig med det som brukar kallas detached involvement (Ahrne & 

Svensson, 2016) vilket innebär att man tar aktiv del i den situation som ska observeras 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

När man bedriver deltagande observationer är det av vikt att kontinuerligt föra 

anteckningar om vad som sker och vad man upplever på fältet Den vane deltagaren 

observerar i huvudet men man behöver också anteckna på papper (Ahrne & Svensson 

2016). Efter varje genomfört lektionstillfälle finns dokumentation i form av 

fältanteckningar och bilder som ett stöd för analysen. För att få ett rikt och 

meningsbärande material är det av vikt att vara noggrann och anteckna mycket (a.a.). 

Att fotografera är en väl beprövad dokumentationsmetod. I en empirisk undersökning kan 

det vara bra att använda sig av bilder men det är också av vikt att det urval av bilder som 

visas verkligen belyser det som presenteras (Ahrne & Svensson, 2016). 

 

5.4.2 Intervjuer 

Intervju är den bästa tekniken när man ska utföra intensivstudier av individer och när man 

vill komma åt intervjupersonernas sätt att se på saker och ting (Merriam, 1994). I 

kvalitativa intervjuer är syftet att få syn på och identifiera kvaliteter och karaktärer hos 

exempelvis den intervjuades uppfattning om något. En kvalitativ intervju är inte i förväg 

bestämd om vad som är det sanna svaret på någon av frågorna. Detta innebär vidare att 

en kvalitativ intervju är riktad mot ett induktivt arbetssätt i forskningen (Patel & 

Davidsson, 2003). Efter det sista interventionstillfället genomfördes intervjuer med 

eleverna. Tre intervjufrågor formulerades, med fokus att ge eleven utrymme att svara med 

egna ord och utifrån egna upplevelser. Intervjufrågorna var: 

 

- Vad tänker du på nu när jag säger ⅔? 

- Hur tycker du det har varit att arbeta med Numicon och bråk? 

- Vad kan du nu som du inte kunde innan vi började träffas och arbeta med bråk?  

 

Intervjuerna kan läsas i sin helhet i Bilaga E. 

 

5.5 Bearbetning och analys av insamlat material 

Förtest och posttest 1 genomfördes i samband med interventionsgenomförandet. Det är 

samma diamandiagnoser, RB1 och RB2 som använts vid båda tillfällena. När vi bearbetat 
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testresultaten har vi analyserat varje uppgift för sig och tittat på elevernas individuella 

lösningar. Resultatet har sedan sammanställts, satts in i tabeller och visas därmed på ett 

överskådligt sätt.  

 

I samband med  analysen av elevernas lösningar har vi också analyserat de 

fältanteckningar som gjorts kring varje elev gällande hur eleven tänkt när hen har löst 

respektive uppgift. Analysen startade redan under genomförandet av interventionen. Efter 

varje interventionstillfälle dokumenterades lektionen med bild och fältanteckningar. 

Fältanteckningarna från varje lektionstillfälle fick också ligga till grund för det 

nästkommande tillfället. Allt material har sammanställts och organiserats i en falljournal 

på ett meningsfullt och praktiskt sätt. En falljournal innehåller all den information som 

kommer till användning både vid analysen och vid rapportformuleringen (Merriam, 

1994). Den fotodokumentation som gjorts är ett komplement till de fältanteckningar som 

ingår i studien. 

 

Det insamlade materialet har delats in i tre kategorier med utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar, resultat före och efter intervention, förståelse och inre 

representationer av rationella tal samt kunskapsutveckling – rationella tal.  Materialet har 

sedan analyserats med stöd i Bruners teori kring representationer; enaktiv, ikonisk och 

symbolisk representationsform (Bruner, 1971) samt Vygotskijs perspektiv på lärande 

(Dysthe, 2003). 

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Är vi säkra på att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga har vi god validitet 

i vår undersökning?  Vi måste även veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga, 

har undersökningen god reliabilitet? Patel & Davidsson (2003), menar att validitet och 

reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra vilket gör att vi inte bara kan fokusera 

på det ena och utesluta det andra. 

 

I denna undersökning har Skolverkets Diamantdiagnoser (2013) kring rationella tal 

använts som mätinstrument. Det vi med säkerhet kan säga är att eftersom vi har använt 

oss av samma test i både  pre- och posttest gör att vi anser att insamlingen av  kvantitativ 

data är av god validitet. 

 

Patel & Davidsson (2003) uttrycker vidare att en förhållandevis god reliabilitet uppstår 

om strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer används. Vi har i samband 

med varje enskilt interventionstillfälle observerat och fört fältanteckningar. Reliabiliteten 

hade dock varit av godare karaktär om inspelningar hade gjorts så verkligheten hade 

lagrats och vi hade kunnat se den i repris för att försäkra oss om att vi hade uppfattat det 

mer korrekt. 

 

5.7 Forskningsetiska principer 

I studier bör hänsyn tas till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 

presenterar. Den självklara utgångspunkten för de forskningsetiska principerna är 

individskyddskravet som konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det kan vara en utmaning 

att som forskare förklara för barn så att de förstår innebörden av den information som ges 
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och som ska ligga till grund för samtycket. Båda föräldrarna måste ge sitt samtycke och 

även om föräldrarna samtyckt får forskning ej bedrivas om inte barnet själv vill. Det är 

av vikt att i studier med barn vara lyhörd genom hela processen om barnen vill avbryta 

sitt deltagande (Arne & Svensson, 2016). Eftersom eleverna som ingår i denna studie är 

under 15 år har både eleverna och vårdnadshavarna tillfrågats och informerats om 

studiens intresse och process samt även om frivilligheten att delta.  

 

Vad som kan vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera, men allt material som samlas 

in under arbetets gång kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer. I ett missivbrev (se bilaga A) har elever och föräldrar 

delgivits information om studiens syfte, att all data kommer att behandlas konfidentiellt 

och att alla deltagare kommer att avidentifieras. Allt material används enbart till denna 

studie och de medverkande i studien får möjlighet till att ta del av resultatet om så är 

önskvärt.  

 

6. Resultat och analys 
I kommande kapitel redovisas och analyseras resultatet av genomförda tester, hur 

elevernas grundläggande förståelse och inre representationer av rationella tal har 

påverkats samt vilken kunskapsutveckling som kan påvisas efter genomförd intervention 

med multisensoriskt material. Elevernas namn i resultatet är fingerade och oberoende av 

kön. 

 

6.1 Resultat före och efter intervention 

Tabellen visar elevernas resultat före och efter genomförd intensivundervisning, pretest 

och posttest 1. Efter sommaruppehållet genomfördes samma test ytterligare en gång, 

posttest 2. Syftet med posttest 2 var att se den bestående effekten av interventionen. 

Nedan visas fyra tabeller som tillsammans visar på hur elevernas kunskapsutveckling såg 

ut. 

 
 

Tabell 2. Resultat RB1.                                           Tabell 3. Diagram RB1. 

  

  

RB1 

(Max 

23p) 

Pretest Antal 

rätt i 

% 

Posttest 

1 

Antal 

rätt i 

% 

Posttest 

2 

Liam 13 39 21 78 19 

Alice 7 56 20 91 20 

Robert 12 52 21 91 22 

Anna 14 61 21 91 21 

0

10

20

Liam Alice Robert Anna

RB1

Pretest Posttest 1 Posttest 2
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Tabell 4. Resultat RB2.                                          Tabell 5. Diagram RB2. 
 

Testresultatet består av resultat från två tester, RB1 och RB2 (Skolverkets 

Diamantdiagnoser, 2013). Testresultaten visar att alla elever har fått bättre resultat på 

posttest 1 efter genomförd intervention. I pretest RB1 låg elevernas kunskaper mellan 39-

61% rätt. I posttest 1 har kunskaperna ökat till 78-91% rätt. I pretest RB2 låg elevernas 

kunskapsnivå mellan 46-84% och i posttest 1 ökade kunskapsnivån till mellan 84-100%. 

Efter sommaruppehållet genomfördes posttest 2 vilket visade att kunskapsnivån 

fortfarande var högre än vid studiens början. 

 

Resultatet av posttest 1 visade på en klar förbättring efter genomförd 

intensivundervisning. Butterworth & Yeo (2010) och Lundberg & Sterner (2009) bejakar 

vikten av en strukturerad matematikundervisning för elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter och eleverna som ingått i studien har fått specialundervisning i små 

steg med tydlig progression utifrån där de befann sig i sin matematiska utveckling, det 

vill säga utifrån deras Zone of Proximal Development (Dysthe, 2003).  

 

Vid genomförandet av pretest RB1 visade det sig att 3 uppgifter var problematiska, 

uppgift 4, 6 och 7. Uppgift 4 och 7 handlade om att kunna dela in icke indelade 

geometriska former i fjärdedelar eller femtedelar. Uppgift 6 handlade om att visa en 

passiv kunskap och kunna avläsa en andel. Uppgift 6b klarade ingen av eleverna, figuren 

i uppgiften innehöll ej lika stora grunddelar. Endast en elev klarade uppgiften 6c som 

kräver kunskaper om generalisering. Ingen klarade hela uppgift 4 som också handlade om 

att generalisera och inte heller uppgift 7 som handlade om att dela in olika geometriska 

figurer i andelar. 

 

Vid genomförandet av pretest RB2 visade det sig att alla elever även där ej klarade hela 

sista uppgiften, 4a-c som krävde en aktiv kunskap kring att dela in figurer i grunddelar.  

 

Vid genomförandet av posttest 1 RB1 klarade alla uppgift 4, uppgift 6b klarade nu 2 av 4 

och i uppgift 6c var det ingen skillnad. Uppgift 7 visade en förbättring, en elev klarade 

alla deluppgifter, en elev klarade 1 av 3 och en klarade 2 av 3. Den fjärde eleven klarade 

ingen deluppgift. 

 

6.2 Förståelse och inre representationer av rationella tal 

I detta avsnitt tolkas och analyseras elevernas lärande utifrån Vygotskijs begrepp, 
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scaffolding och den proximala utvecklingszonen samt Bruners representationer. Avsnittet 

är indelat efter Bruners teori kring representationsformerna, enaktiv, ikonisk och 

symbolisk då elevers förståelse och inre representationer för matematik utgörs av en 

progression som samverkar parallellt med abstrakta och mentala metoder. Här söker vi 

svar på vår andra frågeställning, hur elevernas grundläggande förståelse och hur deras 

inre representationer för rationella tal har påverkats av interventionen.  

 

6.2.1 Enaktiv representationsform 

I pretest, RB2, uppgift 4  delar alla elever in figurerna på samma sätt. Se elevexempel 1. 

 

  
Elevexempel 1. 

 

Eleverna visade på olika typer av svårigheter vid pretestet. Eleverna hade i pretestet, i 

uppgift 6b och c svårigheter med att generalisera utifrån 1/3. I uppgift 6 och 7 i RB1 

svarade alla fel vid första testtillfället. Uppgift 6c var det endast en elev som klarade vid 

eftertestet. Eleverna ska i uppgifterna 6a-c visa på kunskapen att avläsa 1/3, och figurerna 

kräver att eleverna har utvecklade kunskaper vad gäller grunddelars storlek, kan 

generalisera och jämföra bråk. Posttest 1 visar att dessa svårigheter fortfarande kvarstår. 

  

Det var problematiskt för eleverna att skugga givna andelar i olika geometriska figurer. 

Bruner (1971) talar om den enaktiva representationsformen som innefattar ett vetande 

hos eleven, om vad som ska göras eller kan göras. Detta vetande innebär att eleven vet 

vad som ska göras men kan inte uttrycka det med ord eller i bild. Delarna i figurerna som 

finns i diagnoserna är olika stora och det lurar eleverna. Eleverna har haft svårt med att 

jämföra bråk. Den största svårigheten vi kan se hos våra elever är när de själva ska rita in 

delar i tomma figurer. Dock kunde vi vid det andra testtillfället, posttest 1 se en 

förbättring. Eleverna har fått positiv feedback, använt multisensoriskt material och fått 

tid till repetition, vilket Lundberg & Sterner (2009) och Butterworth & Yeo (2010) lyfter 

fram som framgångsfaktorer i intensivundervisningen. Alla elever har visat på en 

utveckling av de inre representationerna. Dock ser elevernas individuella, inre scheman 

fortfarande olika ut. Vi ser skillnader mellan elevernas lösningar och det av naturliga skäl 

eftersom eleverna hade olika förkunskaper om bråk. I interventionen har eleverna fått 

individuellt stöd och handledning på vägen i sitt lärande vilket har bidragit till att eleverna 

har fått möjlighet att utveckla en förståelse och bygga vidare på redan befästa kunskaper. 

Utifrån resultaten på diagnoserna vid förtestet har vi kunnat möta eleven där den befinner 

sig med ett stöttat lärande, vilket Vygotskij benämner scaffolding. I elevernas lärande har 

den proximala utvecklingszonen under interventionen förändrats i takt med att nya 

kunskaper har utvecklats (Säljö, 2015).  

 

I interventionen har eleverna getts möjligheter till en strukturerad undervisning (Bruner, 

1970) där de har fått bekanta sig med olika strategier för indelning av geometriska figurer, 

vilket är betydelsefullt i undervisningen (Häggblom, 2013). Elevernas svar i pretesten 

visade att eleverna anammade en strategi och använde den på samtliga figurer, vilket inte 

är användbart då olika figurer kräver olika uppdelning. Det var problematiskt för eleverna 
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att avgöra vilken uppdelning som lämpade sig bäst beroende på vilken figur det gällde. 

Efter genomförd intervention visar eleverna i posttest 1 att den enaktiva 

representationsformen har utvecklats till att eleverna har fått förståelse för och egna inre 

bilder kring olika figurers uppdelning.  

 

6.2.2 Ikonisk representationsform 

Vid pretestet klarade hälften av eleverna uppgift 4a och b, RB1 där de skulle dela upp en 

rektangel och en cirkel i fjärdedelar. I uppgift 4c, där figuren inte är av en vanligt 

förekommande karaktär, klarar ingen av eleverna den uppgiften vid pretestet. Vid posttest 

1 klarar alla elever av att göra en korrekt uppdelning. Vid pretestet, uppgift 7a-c, RB1 

syns att elevernas inre representationer av bråk ej utgår från en hel och lika stora delar av 

en hel. Se elevexempel 2 och 3. 

 

    
 Elevexempel 2.                                                                                  Elevexempel 3. 

 

Eleverna uttryckte att det var svårt att själva konstruera delarna i en figur. Vid observation 

av hur eleverna väljer att dela in figurerna i grunddelar utgår gärna eleverna ifrån en halv. 

Att dela upp i fjärdedelar gick bra men det blev problematiskt med tredjedelar och 

femtedelar, se bild ovan. Det är lättare att dela en rektangel men när figuren ändrar form 

blir det bekymmersamt. I posttest 1, uppgift 7, RB1 och uppgift 4, RB2 syns att de inre 

representationerna har utvecklats. Efter genomförd intervention och posttest 1 

intervjuades eleverna och en fråga var vad de tänker på när vi säger 2/3. En elev svarade: 

 

”Att man delar till exempel en fyrkant i tre delar och så skulle jag måla 

två”. (Liam) 

 

I samtal och vid intervjuer med eleverna framgick att elevernas inre representationer i 

första hand utgår ifrån en rektangel.  

 

Efter genomförd intervention kunde eleverna rita bilder och därmed kan man tänka sig, 

som Bruner (1971) påtalar, hur lärandet är en process och att undervisningen leder 

eleverna mot ett eget matematiskt tänkande som innefattar mer utvecklade inre 

representationer.  

 

6.2.3 Symbolisk representationsform 

Resultaten av diagnoserna vid pretestet visade att eleverna kan skugga givna grunddelar 

i en figur när bråket står skrivet med siffror. Dock framgick det vid första lektionstillfället 

att eleverna inte behärskade att uttrycka bråktal muntligt. Repetition av bråkdelars namn 

genomfördes kontinuerligt vid alla interventionstillfällen men i slutet av interventionen 

uppmärksammades att bråktalen fortfarande uttrycktes med ”fyradelar” och ”åttadelar” 

samt ”ett delat på tre” och ”ett delat på fyra”.  
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Vi observerade vid det åttonde lektionstillfället att eleverna tänkte högt för sig själva 

samtidigt som de visade sina tankegångar vid byggandet av bråk med multisensoriskt 

material. För att kunna befästa de grundläggande begreppen i matematik är det 

betydelsefullt att eleverna får det stöd de behöver och lärandet blir mer effektivt om det 

som ska läras presenteras på ett mer visuellt och konkret sätt. Det laborativa arbetet med 

multisensoriskt material stöttar eleven i sin utveckling mot mer formella och symboliska 

representationer (Chinn, 2011; Lesh, 1981).  

 

När bråkdelars namn repeterades fick eleverna bland annat lägga delar i en papperscirkel 

och kunde utifrån den se hur många grunddelar som fick plats i hela cirkeln. Därefter fick 

de med hjälp av grunddelarna i papperscirkeln måla tredjedelarna i en cirkel och med 

hjälp av linjal måla tredjedelar en rektangel på rutat papper. Eleverna uttryckte att 

rektangeln var lätt att rita för då kan man räkna rutorna på papperet, 

 

”Jag tänker lite delat med… jag vet att två får plats tre gånger i sex och 

tre får plats 3 gånger i nio”. (Liam).  

 

När cirkeln skulle ritas använde eleverna papperscirkeln som de tränat grunddelarna med 

innan, som stöd för att dela in cirkeln i delar. Möjligen är det enklare att urskilja 

grunddelarna i en cirkel men rutat papper ger eleverna stöd i utformandet av dessa i en 

rektangel (Häggblom, 2013).  

 

I slutet av interventionen var eleverna mer muntligt aktiva och använde sig av fler 

matematiska begrepp än tidigare. Dock fanns ett behov av kontinuerlig repetition av 

bråkdelars namn under hela interventionen. Bruner (1971) påtalar hur den symboliska 

representationsformen inte avser fysiska föremål eller händelser som till exempel ett 

multisensoriskt material, utan den grundar sig mer i de erfarenheter eleverna får under sin 

utvecklingsprocess som sedan ändrar karaktär till språkliga uttryck.  

 

I samtalen under interventionens gång, särskilt under den senare delen uttryckte eleverna 

att delarna i ett bråktal kan vara olika stora beroende på hur stort det hela är. Här fungerar 

den ikoniska representationsformen tillsammans med den symboliska (Bruner, 1971) då 

eleverna fått insikt i något som annars upplevts som en av fallgroparna i interventionen, 

att förstå en andels storlek i proportion till det hela. Det som kännetecknar scaffolding, 

ett stöttat lärande är bland annat att kunna hantera eventuella fallgropar och organisera 

undervisningen på ett sätt som gör att tänkbara hinder med vägledning och stöttning blir 

överstigbara för eleverna (Bråten, 1998).  

 

Resultatet av interventionen visar att eleverna har utvecklat sina inre representationer och 

kan uttrycka dem på olika sätt, med hjälp av enaktiv, ikonisk och symbolisk 

representationsform. 

 

”Fjärdedelarna behöver ju inte vara precis i jämte varandra utan man 

kan lägga dem mitt emot varandra också”. (Alice) 

 

6.3 Kunskapsutveckling av rationella tal 

I detta avsnitt redovisas och analyseras elevernas kunskapsutveckling kring det 

grundläggande bråkbegreppet, att en hel kan delas upp i antal delar och att delarna alltid 
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måste ses i relation till helheten. Här söker vi svar på vår tredje frågeställning, vilken 

kunskapsutveckling som kan påvisas efter genomförd intervention med multisensoriskt 

material. 

 

6.3.1 Enaktiv representationsform 

Interventionen planerades utifrån elevernas individuella kunskapsnivå. Eleverna besatt 

kunskaper kring bråktal och eleverna kunde vid interventionens början skriva bråktal 

kopplat till bild men inte uttrycka dem muntligt.  

 

Pretestet visade att eleverna hade olika förkunskaper och inre bilder kring bråk. I början 

av interventionen fick eleverna uppgifter där olika figurer skulle delas i grunddelar. En 

elev uttryckte sin osäkerhet: 

 

”Det känns som jag måste tänka på ett annat sätt i cirkeln, man kan 

inte bara dela av. Jag måste först tänka på en pizza och sedan dela den 

i huvudet”. (Anna) 

 

Vid pretestet hade eleverna kunskaper om att bråk är delar av en hel men kunde inte på 

egen hand dela upp helheten i en bild. Se elevexempel 4 och 5. 

 

 
Elevexempel 4.         Elevexempel 5.                                         

 

I interventionen fick eleverna träna på att dela olika figurer och utgå från helheten. 

Posttest 1 visade att alla elever hade utvecklat kunskaper vad gäller att kunna visa på en 

given andel, både i en passiv (redan indelad figur) och aktiv (ej indelad figur) uppgift. Se 

elevexempel 6 och 7. 

 

 
Elevexempel 6.                  Elevexempel 7.                     

 

I interventionen gavs eleverna möjligheter att bekanta sig med olika figurer. Eleverna har 

blivit vägledda på ett systematiskt tillvägagångsätt, från enkla figurer med givna andelar 

till att mer aktivt kunna dela in olika figurer och själva konstruera andelarna.  
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Under interventionen tog eleverna sig an utmaningarna med engagemang och blev mer 

lösningsfokuserade, vilket kännetecknar scaffolding. Scaffolding innebär att väcka 

elevernas intresse inför en uppgift som ska göras, att förenkla uppgiften så att eleverna på 

ett bra sätt kan hantera delar av den samt stödja och följa upp via motivation och styrning 

av lärtillfällena (Vygotskij, 1999). I intervjuerna uttryckte eleverna att de känner sig 

säkrare i bråkräkning. 

 

”Först tänkte jag att det här kommer inte gå bra. Men nu känns det 

lättare. Jag brukar fråga när jag inte kan. Det känns som jag gått 

framåt. Man måste lita på att man kommer gå framåt”. (Robert) 

 

6.3.2 Ikonisk representationsform 

Vid starten av interventionen visade eleverna på förståelse vad en hel är genom att lägga 

olika geometriska former med hjälp av NUMICON®. När hälften av interventionen var 

genomförd förstod eleverna innebörden av begreppen en hel och en halv. De använde 

NUMICONS® talblock och placerade ut pluttar i hälften av hålen.  

 

Vid det åttonde lektionstillfället byggde eleverna figurer på basplattan. Eleverna byggde 

figurer för att kunna visa på grunddelarna.  

 

”Om jag har fyra treblock och för en figur så kan jag färglägga en av 

dom delarna med orange pluttar och då är det en fjärdedel som är 

orange”. (Robert) 

 

Vid det nionde lektionstillfället byggde eleverna olika bråktal med både 

NUMICON® och cirklar. I figuren, antingen med cirkeln eller med 

NUMICONS® talblock visade de en grunddel och sedan byggde de på med fler 

grunddelar. 

 

”Jag menar att om en tredjedel ser ut så, så lägger jag bara till en till 

del så får jag två tredjedelar”. (Robert) 

 

I slutet av interventionen reflekterade eleverna över hur olika figurer kunde delas 

in i grunddelar. 

 

”En femtedel i tioblocket måste ju vara två pluttar eftersom 10/5=2. Då 

måste ju två vara en femtedel”. (Anna) 

 

”Men det är lite svårt att räkna i de här hålen. Bitarna är ju inte lika 

stora heller. Men jag tänker att det inte spelar någon roll utan man 

måste räkna olika av olika delar”. (Liam) 

 

I posttest 1 kan utläsas att tre av fyra elever, trots genomförd intervention fortfarande ej 

behärskar generalisering av bråk (Uppgift 6c, RB1). 

 

Från att ha en bild av en helhet har eleverna utvecklat kunskaper som gör att de utifrån 

helheten kan se helhetens grunddelar. Det påvisas i interventionen genom byggandet av 

bråktal med NUMICON®. I byggandet reflekterade eleverna högt och en tydlig koppling 
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mellan elevernas tankar och det multisensoriska materialet blev synligt. 

 

Att kunna jämföra bråk och ha förståelsen för att alla grunddelarna i en figur måste vara 

lika stora är problematiskt för flera av eleverna. Under interventionen när vi tränade 

generalisering av bråk upplevdes eleverna förstå och kunna jämföra bråk med hjälp av 

vår vägledning samt det multisensoriska materialet. Dock visade eftertestet att flera av 

eleverna fortfarande inte behärskar detta, trots intensivundervisning.  

 

6.3.3 Symbolisk representationsform 

Vid det andra lektionstillfället och introduktionen av NUMICON® räknade eleverna 

hålen och vände och vred på talblocken men kopplade inte NUMICONS® talblock till 

bråktal. Eleverna kunde inte heller uttrycka bråktal i bild- och talform. 

Vid lektionstillfälle fyra uttryckte eleverna bråktal utifrån cirklar. Eleverna sa en 

fjärdedel, en tredjedel mer frekvent. Eleverna visade en tredjedel i en cirkel men kunde 

inte visa på en tredje del i NUMICONS® tretalsblock.  

Under lektion fem då vi repeterade benämning av bråktal, uttryckte eleverna bråkbegrepp 

men uttryckte ibland ”ett delat på tre och ett delat på fyra”.  

I slutet av interventionen, vid det nionde lektionstillfället uppmärksammade vi att 

eleverna frekvent uttryckte till exempel, en tredjedel, en fjärdedel, en femtedel och en 

sjättedel. 

”Jag har en tredjedel här och om jag lägger till en sån plutt så är det 

ju bara en ruta ledig så då måste det ju bli två tredjedelar som är 

orange nu, eller?”. (Anna) 

Vid interventionens start kunde eleverna inte benämna bråktal på ett matematiskt korrekt 

sätt. Bråkräkning var inget nytt för eleverna, de hade kunskaper i att dela upp helheter 

men kunde inte uttrycka grunddelarna. Bråktal utifrån en cirkel kunde uttryckas tidigare 

i interventionen än bråktal utifrån NUMICONS® talblock. I cirklarna såg eleverna 

grunddelarna tydligare medan de med NUMICON® räknade alla hål i varje talblock och 

kopplingen mellan helhet och talblock blev därmed inte tydlig för eleverna. Cirkelns form 

är konstant oberoende storlek. NUMICONS® talblock ökar i storlek för varje enhet och 

därmed förändras också formen, vilket gjorde att eleverna fick svårt att uttrycka 

grunddelen hos figuren.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Det förbättrade resultatet mellan pretest och posttest 1 visade på en kunskapsutveckling 

hos alla elever. Eleverna kunde uttrycka bråktal kopplat till bild skriftligt men ej muntligt 

men efter genomförd intervention observerade vi att eleverna mer aktivt använde sig av 

matematiska bråkbegrepp i sitt laborerande med det multisensoriska materialet. Det 

multisensoriska materialet och pedagogernas stöttning har under interventionen fungerat 

som ett stöd för eleverna i lärandets process (Vygotskij, 1999). Posttest 1 visade att efter 

genomförd intervention är det fortfarande problematiskt för eleverna att generalisera och 

aktivt konstruera grunddelar i andra figurer än rektangel och cirkel.  

Elevernas förståelse för bråktal har ökat och blivit tydligare efter genomförd intervention. 

Detta visade eleverna genom att ange och uttrycka bråktal både visuellt med 
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multisensoriskt material, men även i bild och med symboler. I interventionen har den 

enaktiva, ikoniska och symboliska representationsformen interagerat tillsammans. En 

viss handling kan representeras i alla tre representationsformerna samtidigt. Arbetet med 

representationsformer har utvecklat elevernas konstruktion av de inre bilderna. Dessa inre 

bilder är betydelsefulla för elevens vidare matematiska utveckling.  

 

Eleverna har getts möjlighet att regelbundet repetera, fått en strukturerad undervisning 

samt mottagit positiv feedback av pedagoger vilket bidragit till ett aktivt deltagande. 

Interventionens upplägg har varit motivationsskapande, den har utgått ifrån elevernas 

intellektuella utvecklingsnivå, proximala utvecklingszon. Vi upplever det som att 

eleverna har utvecklat en tro på sig själva, som matematiska problemlösare. 

7. Diskussion 
I kommande kapitel dryftas de metoder som valts i studien samt resultatet och 

avslutningsvis finns tankar och förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien utformades som en fallstudie eftersom fallstudier lämpar sig som metod när man 

vill undersöka och få insikt i företeelser (Merriam, 1994). I en fallstudie lämpar sig också 

alla metoder för att samla in data, från test till intervju (a.a.). För att besvara vårt syfte 

och forskningsfrågor blev en fallstudie vårt metodval och genom möjligheten att samla 

in empiri med flera olika metoder har synliga effekter i interventionen kunnat beskrivas. 

 

En forskare måste vara medveten om i vilken utsträckning dennes närvaro påverkar och 

förändrar det som ska observeras (Merriam, 1994). Eftersom forskaren själv är det 

primära verktyget för insamling av information har informationen filtrerats genom våra 

egna teoretiska utgångspunkter och värderingar. Att avgöra vad som är viktigt eller ej 

eller vad som har uppmärksammats eller ej när vi samlat in och analyserat data är alltid 

en fråga som vi måste ta ställning till. Interventionerna som genomförts i studien har inte 

blivit helt lika eftersom vi har varit två som genomfört dem. Syftet för varje 

lektionstillfälle har varit detsamma för alla fyra elever men varje forskare utvecklar sitt 

eget sätt att observera. Vi är två forskare som genomfört varsin intervention i denna 

studie, vilket innebär att den insamlade empirin, fältanteckningarna, därmed har tolkats 

utifrån två synsätt. Inspelade observationer hade styrkt fältanteckningarna eftersom man 

då gemensamt hade kunnat gå tillbaka och tillsammans analyserat interventionen. Detta 

hade möjligen bidragit till en högre reliabilitet i studien. Observationerna gjordes av 

forskarna själva i den egna interventionen, där även forskarna var de undervisande 

lärarna. Resultatet av observationerna hade möjligen sett annorlunda ut om forskaren ej 

undervisat samtidigt som den observerade.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur elevers förståelse för rationella tal i matematiken kan 

påverkas av ett multisensoriskt material genom en interventionsstudie. Syftet med studien 

var dels att prova en intensivundervisningsplan för multisensorisk träning för några elever 

i matematiksvårigheter, SUM-elever samt att undersöka om arbetet med denna modell 

bidrar till ökad förståelse för rationella tal hos elever. För att utveckla kunskaper och få 

insikt i studiens syfte har vi analyserat och diskuterat utifrån Bruners teori kring 
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representationer i relation till Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. 

 

Intensivundervisningen av de fyra eleverna i matematiksvårigheter har bestått av 

stöttande (scaffolding) och lustfyllda lärsituationer, en strukturerad arbetsgång, 

multisensoriskt material och kontinuerlig repetition. Sättet att undervisas på har stor 

betydelse för resultatet och vi upplevde under interventionen att eleverna var motiverade 

och intresserade vid varje lektionstillfälle. Stödet av laborativt material i undervisningen 

och de samtal som uppstår hjälper eleverna att skapa inre bilder och utveckla en förståelse 

för rationella tal (Häggblom, 2013; Karlsson & Kilborn, 2015). Eleverna som har ingått i 

studien har under interventionens genomförande upplevts efterhand bli alltmer muntligt 

aktiva. Samtalen i arbetet med det multisensoriska materialet i intensivundervisningen 

tenderar att bli mer fördjupade och produktiva. Bruners (1971) representationsformer 

bygger på att eleverna utifrån ett vetande, sina befintliga kunskaper ska utveckla inre 

bilder och ett mer visuellt tänkande som i sin tur ska leda till att elevernas erfarenheter i 

utvecklingsprocessen ändrar karaktär till språkliga uttryck. Det vill säga, eleverna ska 

kunna, språkligt eller med hjälp av symboler beskriva eller återge den nyvunna 

kunskapen. Bruner (1971) framhåller hur representationsformerna samspelar parallellt 

med varandra hela tiden under kunskapsutvecklingen. Vi anser att när eleverna får 

möjlighet till strukturerad undervisning och en-till-en-undervisning så skapas 

kommunikativa möjligheter i lärandet och tillsammans med ett multisensoriskt material 

så bidrar det till ett positivt resultat, vilket vi kan se i vår studie. Det positiva resultatet i 

denna studie kan mycket väl bero på dessa komponenter, dock inte med full säkerhet. 

 

Tiden är en betydelsefull aspekt i kunskapsutvecklingen. Intensivundervisning, 

framförallt en-till-en-undervisning är en annan betydelsefull aspekt för att framgångsrikt 

nå goda resultat. Att under en period få träna på ett visst område i matematiken och få 

direkt feedback från läraren ökar elevernas möjligheter till att kunna gå vidare i sin 

matematikutveckling (Lundberg & Sterner, 2009). Resultatet av interventionen i denna 

studie visar på att eleverna utvecklat sina kunskaper kring bråktal. En del moment i 

området bråk som till exempel generalisering och jämförelse av bråk skulle eleverna 

behövt ännu mer tid för att befästa kunskaper kring.  

 

Broar mellan mer konkreta och abstrakta representationer är viktiga att bygga upp. För 

att befästa de grundläggande begreppen vad gäller rationella tal är arbetet med det 

multisensoriska materialet viktigt. I interventionen observerade vi att eleverna hade ett 

behov av att gå tillbaka till det multisensoriska materialet för att få stöd i sitt tänkande. 

Elever i matematiksvårigheter har svårt att förstå det grundläggande bråkbegreppet, att 

en hel kan delas upp i ett antal grunddelar (Butterworth & Yeo, 2010). I interventionen 

observerade vi att NUMICONs talblock ställde till det för eleverna eftersom de, till 

skillnad från cirkeln, ej är konstanta i sin form. NUMICON® var också ett nytt material 

för eleverna och det kan också bidragit till en viss osäkerhet hos eleverna.  

För elever som befinner sig i matematiksvårigheter är lärande genom handling och genom 

att iaktta samt genom att uppfatta mönster en grund för att utveckla en stabil 

taluppfattning. Det är betydelsefullt att eleven får möta en variation av arbetssätt i 

matematikundervisningen (Pettersson, 2003). Dock är det av stor vikt att eleverna inte 

blir beroende av det multisensoriska materialet utan kan gå vidare i sitt skapande av inre 

representationer (Anghileri, 2000). I analysen av genomförd intervention upplevde vi att 

eleverna var i mer eller mindre behov av multisensoriskt material under alla 
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lektionstillfällen. Missförstånd hos eleverna kring bråktal beror ofta på att elever erbjuds 

passiva uppgifter där figurerna som ska delas upp redan är skuggade. Det är istället att 

föredra aktiva uppgifter där eleverna själva får göra en uppdelning (Karlsson & Kilborn, 

2015). Resultatet i denna studie visar att mer aktiva uppgifter är problematiska för 

eleverna. Trots intensivundervisning och repetition med multisensoriskt material, 

kvarstår denna svårighet till viss del. Vi anser att så länge som eleverna inte har fått 

förståelse och inre representationer för att kunna behärska grundläggande matematik, är 

de beroende av ett multisensoriskt material. Kvarstår svårigheterna bör eleverna få 

tillgång till alternativa verktyg som stöd i sitt lärande.  

 

Man kan tänka sig att den ikoniska representationsformen har stor betydelse för att kunna 

använda sig av mer symboliska representationsformer. I arbetet med det multisensoriska 

materialet tolkar vi det som att eleverna vågar ta sig an både materialet och uppgifterna. 

Eleverna hade en positiv inställning till sitt lärande. Tillvägagångssättet motiverade 

eleverna till att kunna anse sig själva som goda problemlösare i matematik och de såg 

progressionen i sitt lärande. Detta framkom i de efterföljande intervjuerna med eleverna.  

 

Efter sommaruppehållet, då nästan tre månaders tid hade gått sedan genomförd 

intervention, genomfördes ytterligare ett test, posttest 2 för att undersöka hur mycket av 

kunskaperna som fortfarande finns kvar hos eleverna. Resultatet på posttest 2 visade att 

kunskaperna till övervägande del finns kvar. Vi anser härmed att intensivundervisning 

har mycket positiva effekter hos elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Syftet 

med genomförd studie var att se hur elevernas kunskaper hade utvecklats efter genomförd 

intervention. Tiden gav oss dock möjlighet att genomföra posttest 2 för att undersöka om 

kunskaperna fanns kvar efter en längre tid. Posttest 2 var inte tänkt att ingå i studien men 

skulle kunna ligga till grund som ett förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur elevers förståelse för rationella tal i 

matematiken påverkas av ett multisensoriskt material genom en intervention. Vi ville 

undersöka om ett intensivundervisningsupplägg med multisensoriskt material kunde 

bidra till ökad förståelse för rationella tal. Resultatet av studien är positivt och vi upplever 

det som att interventionsstudiens upplägg gynnade eleverna men å andra sidan kan vi inte 

veta om just detta upplägg passar alla elever, då det gäller att vara lyhörd för varje elevs 

specifika behov och möta dem där de står i sin kunskapsutveckling. Denna studie är 

individuellt planerad för just de fyra elever som ingår i studien. Skulle flera elever ingått 

i studien, hade troligtvis upplägget i interventionen sett annorlunda ut.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån samma syfte och forskningsfrågor skulle ett förslag på vidare forskning kunna 

vara att fler elever skulle ingå i en studie. Eftersom lärarhandledningen till NUMICON® 

i tidigare upplaga ej innehöll bråkräkning skulle det vara intressant att utgå ifrån den 

senaste upplagan med handledning kring bråk och använda sig av de specifika övningar 

som tillhandahålls där. Ett annat förslag skulle kunna vara att använda NUMICON® som 

multisensoriskt material i klassundervisning och titta på hur det kan påverka SUM-elevers 

utveckling i jämförelse till elever som inte befinner sig i matematiksvårigheter. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka i vilken  

utsträckning NUMICON® kan påverka elevers arbetsminnesträning.   
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I 

 

Bilaga A - Missivbrev 

 

Hej! 

 

 

Vi är två speciallärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö, som genomför en studie 

gällande undervisning av rationella tal i matematik. 

 

Studien äger rum under vårterminen 2017 och en bit in på höstterminen 2017. Som en 

del i undersökningen kommer elever erbjudas deltagande i intensivundervisning, 3 

tillfällen/vecka i 4 veckor. 

 

Vår undersökning följer de forskningsetiska principer som gäller. All data som samlas 

in behandlas konfidentiellt. Alla medverkande kommer att avidentifieras och materialet 

kommer enbart att användas till vår undersökning. All medverkan är frivillig och går att 

avbryta när som helst. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i vårt examensarbete och så 

småningom kommer arbetet att publiceras. 

 

Vi hoppas att Ert barn får tillåtelse att delta i undersökningen. 

Kontakta oss gärna om ni har några funderingar. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Namn & Namn 

 

 

Namn, mailadress 

 

Namn, mailadress 

 

 

___ Vi/jag godkänner vårt/mitt barns medverkan i studien. 

___ Vi/jag godkänner inte vårt/mitt barns medverkan i studien. 

 

Barnets underskrift:  __________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: ___________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

II 

 

Bilaga B – Resultat av pretest och posttest 1  

Diagnoserna rättas och en poäng för rätt svar i varje deluppgift. 

Uppgift: 1   2    3   4   5    6   7   Resultat 

Liam X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 0 13 

Alice X X X 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 7 

Robert X X X X X 0 0 0 X 0 X X 0 X 0 X X X 0 0 0 0 0 12 

Anna X X X X X 0 0 X X 0 X X 0 X X X X X 0 0 0 0 0 14 

Förtest: Resultat av Diamantdiagnos RB1. 

 

Uppgift: 1   2    3   4   5    6   7   Resultat 

Liam X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 X X X 21 

Alice X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 X X 0 20 

Robert X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X 0 X 21 

Anna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 X 21 

Pretest: Resultat av Diamantdiagnos RB1 efter genomförd intervention. 

 

Uppgift: 1   2    3   4   5    6   7   Resultat 

Liam X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X 0 0 X 0 X 19 

Alice X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 X 0 X 20 

Robert X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 X X X 22 

Anna X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X 0 X X X 21 

Pretest 2: Resultat av Diamantdiagnos RB1 efter sommaruppehåll. 

 

Uppgift: 1   2    3   4   Resultat 

Liam X X X X X X X X X X X 0 0 11 

Alice X X 0 0 0 0 0 X X X 0 0 X 6 

Robert X X X X X X X X X X 0 0 0 10 

Anna X X X X X X X X X X X 0 0 11 

Förtest: Resultat av Diamantdiagnos RB2. 

 

Uppgift: 1   2    3   4   Resultat 

Liam X X X X X X X X X X X 0 X 12 

Alice X X X X X X X X X X X X X 13 

Robert X X X X X X X X X X X X X 13 

Anna X X X X X X X X X X 0 0 X 11 

Pretest: Resultat av Diamantdiagnos efter genomförd intervention. 

 

Uppgift: 1   2    3   4   Resultat 

Liam X X X X X X X X X X X X X 13 

Alice X X X X X X X X X X X 0 X 12 

Robert X X X X X X X X X X X X X 13 

Anna X X X X X X X X X X X X X 13 

Pretest 2: Resultat av Diamantdiagnos RB2 efter sommaruppehåll. 

 

X=deluppgiften är korrekt löst 0= deluppgiften ej korrekt löst 



 

 

 

 

III 

 

Bilaga C – Intervention skola 1 

Lektionstillfälle Syfte Genomförande Multisensoriskt 

material 

1 Träna på att använda matematikspråk, 

siffror och symboler vid skrivandet 

av bråk. Samt kunna känna igen 

bråktal i annan form än bild och text. 

Genomgång/arbete på tavlan, 

bråk i bildform, textform och 

siffror och symboler.  

Bråkplank, kort 

med text, praktiskt 

material kring 

bråk från Favorit 

Matematik 

Testresultat förtest Diamant: 

Robert RB1: 12/23, RB2: 10/13 

Anna RB1: 14/23, RB2: 11/13 

Robert säger att han tycker det är lite svårt. Inte van vid material som NUMICON®. Har arbetat med mer ”löst” 

plockmaterial innan och börjar direkt med att räkna varje plutt i NUMICON®. Jag skriver bråktalet ¼ på tavlan 

men Robert vet inte hur man uttrycker det. 

Anna säger att hon inte riktigt förstår vad bråk handlar om. Anna kan inte läsa alla de bråktal jag går igenom på 

tavlan i bild- och sifferform. Vi pratar om chokladkakor och Anna säger att hon nu förstår lite. Anna ser varje tal i 

NUMICONs talblock och behöver inte räkna dem. Anna har inte arbetat med material liknande NUMICON 

innan. 

2 Träna på att förstå helhet och delar av 

en helhet i bråktal. 

Vi tittar på bråkplanket och 

arbetar med bråk i rektangeln. 

Eleven får givna bråktal på ett 

arbetsblad där hen ska skugga 

angiven del. 

Bråkplank. 

 

Robert känner igen bråkplanket men tycker det är klurigt att få ihop rätt delar när vi ska ”bygga ihop” det. Robert 

känner dock igen typen av uppgifterna i Matterepet och försöker koppla samman bråkplanket och de uppgifterna. 

Robert har svårt att uttrycka bråktal muntligt. 

Anna förstår till stor del bråkplanket men säger att hon tycker uppgifterna på arbetsbladet är lite svåra. 

3 Förstå helhet och andelar genom att 

bygga bråk med hjälp av 

NUMICON®. 

Från bråkplank till 

NUMICON®. Utifrån givna 

bråktal i Libers material 

bygger vi dessa med 

NUMICON®. Gör även en 

jämförelse med bråkplanket. 

NUMICON®, 

bråkplank. 

Robert ”leker” med NUMICON® och tillsammans bygger vi bråktal. Robert räknar och funderar. 

Anna säger att Numicon är roligt och ”det här kommer nog göra att jag förstår bråk ännu mer”. Anna har en 

förförståelse och kan räkna hålen i talblocken samt lägga över del med annat talblock. Anna plockar fram och 

tillbaka med NUMICON-materialet. Anna tittar på uppgifterna på arbetsbladet och visar bråket med hjälp av 

NUMICON®. 



 

 

 

 

IV 

 

4 Förstå helhet och andelar i andra 

former såsom t ex cirkeln m.fl. 

Vi tränar på 

bråktalsuppfattningen genom 

att använda ituklippta cirklar 

och NUMICON®. 

NUMICON®, 

praktiskt material 

kring bråk från 

Favorit Matematik 

Robert kopplar ihop bild och uttryck mer frekvent. När jag visar 1/3 med hjälp av en cirkel säger han ”en 

tredjedel”. I arbetet med cirklarna ser Robert bråket direkt men med samma bråk i NUMICON® måste Robert 

räkna varje ruta. 

Anna säger att hon tycker det är lite klurigt att se och jämföra bråk mellan cirklarna och NUMICON®. Anna 

säger: ”det känns som jag måste tänka på ett annat sätt i cirkeln, man kan inte bara dela av. Jag måste först tänka 

på en pizza och sedan dela den i huvudet”. Anna använder flera matematiska begrepp när hon beskriver vad hon 

tänker och det hon gör. 

5 Repetition av lektion 1-4   NUMICON®, 

bråkplank, 

praktiskt material 

kring bråk från 

Favorit Matematik 

Robert är nu mer muntligt aktiv än tidigare och använder mer och mer matematiska begrepp. Dock uttrycker 

Robert bråktalen ibland genom att säga t ex ”ett delat på tre, ett delat på fyra”. 

Anna går tillbaka till bråkplanket när vi jobbar och använder även de andra materialen. 

6 Förstå begreppet hälften och hur 

bråket ½ kan symboliseras på olika 

sätt i olika geometriska former. 

Vi bygger ”hälften-figurer” 

med NUMICON® och 

reflekterar kring att hälften är 

olika mycket beroende på hur 

stor figuren är. Vi visar på 

hälften i ett sextalsblock, 

åttatalsblock och ett 

tiotalsblock. 

NUMICON®, 

praktiskt material 

kring bråk från 

Favorit Matematik 

Robert förstår nu vad begreppen hälften, dubbelt, en halv och en hel innebär. NUMICON® fungerar bättre. 

Robert placerar ut pluttar i hälften av hålen på talblocken. Anna visar mig att hon förstår begreppen hälften, 

dubbelt, halv och hel. Hon säger: ”Hälften och en halv är lika mycket”. Anna räknar inte hålen i NUMICON® 

utan ser direkt vad en halv är i de olika talblocken. Anna säger att hon inte förstår riktigt att hälften är olika stort 

beroende på hur stor figuren är. Vi tar exemplet med två chokladkakor i olika storlekar och delar dem på mitten. 

Anna säger att hon tycker det är svårt ändå. 

7 Utveckla förståelsen kring att olika 

bråk är värda lika mycket. Jämförelse 

av bråk. 

Vi arbetar med NUMICON®, 

bråkplanket och ituklippta 

cirklar. Vi tittar t ex på hur 1/3 

är lika mycket som 2/6 och 

3/9. 

NUMICON®, 

bråkplank, cirklar 

från Favorit 

matematik. 

Robert använder sig till största del av matematiskt språk. Han uttrycker också att delarna i ett bråktal kan vara 

olika stora beroende på hur stort det hela är. 

Anna säger att hon tycker att jobba med bråkplanket är lättast, där hon kan jämföra bråken och kolla vilka som är 

lika stora. Dela in i olika delar på NUMICON-talblocken, tycker hon är svårare, säger hon. Vi plockar bort 

bråkplanket och jobbar bara med NUMICON® och cirklarna. Anna lägger cirkelbitarna på varandra för att se om 

de är lika stora. Svårare med NUMICON®. Anna funderar länge. 



 

 

 

 

V 

 

8 Hur kan man tänka när man ska visa 

på t ex 1/3 i andra geometriska 

figurer? Skapa förståelse för 

indelning av andra figurer. 

Vi bygger bråktal i andra 

figurer på NUMICONs 

basplatta. 

NUMICON® 

Robert bygger egna figurer på basplattan och håller sig till relativt enkla figurer där han visar och uttrycker olika 

bråktal. Tänker högt för sig själv och vill gärna visa mig hur han tänker. Robert säger: ”Om jag har fyra treblock 

och för en figur så kan jag färglägga en av dom delarna med orange pluttar och då är det en fjärdedel som är 

orange”. 

Anna bygger olika figurer och reflekterar över/tänker högt hur hon kan dela in figurerna i olika delar. Hon säger: 

”En femtedel i tioblocket måste ju vara två pluttar eftersom 10/5=2. Då måste ju två vara en femtedel”. Anna 

plockar ivrigt med NUMICON-materialet. 

9 Utveckling av bråktal, från EN given 

andel till FLERA givna andelar. 

Vi bygger bråktal i andra 

figurer, nu med flera givna 

andelar, på basplattan. 

NUMICON® 

Robert säger: ”om en tredjedel ser ut så, så lägger jag bara till en till del så får jag två tredjedelar”. Han utgår ifrån 

en del av helheten och lägger bara till. 

Anna utgår ifrån EN del till flera. Hon säger: ”Jag har en tredjedel här och om jag lägger till en sån plutt så är det 

ju bara en ruta ledig så då måste det ju bli två tredjedelar som är orange nu, eller?”. 

10 Repetition av lektion 6 och 7.   NUMICON®, 

praktiskt material 

kring bråk från 

Favorit Matematik 

Delar i NUMICON® och cirklarna jämförs och Robert arbetar självständigt men funderar lång tid på varje bråk. 

Anna säger: ”En halv är lätt”. ”Jag tänker lite delat med… jag vet att två får plats tre gånger i sex och tre får plats 

3 gånger i nio”. ”Men det är lite svårt att räkna i de här hålen. Bitarna är ju inte lika stora heller. Men jag tänker 

att det inte spelar någon roll utan man måste räkna olika av olika delar”. När vi jämför bråk så säger Anna att hon 

tycker det är lite svårt. 

11 Repetition av lektion 8 och 9.    NUMICON®, 

praktiskt material 

kring bråk från 

Favorit Matematik 

Robert säger att han tycker det är roligt att laborera med olika figurer på basplattan. Robert säger också att ”det är 

lite svårt när delarna inte alltid är lika stora i alla bråk”. 

Anna vill bygga figurer på basplattan igen. Hon säger: ”Det skulle vara bra om delarna hade funnits i olika färger 

för då hade jag kunnat lägga en trea på en trea och så”. 

12 Test RB1 och RB2. Muntlig 

genomgång av uppgifterna 4 och 7 i 

RB1 och samtliga uppgifter i RB2. 

Intervjufrågor. 

  Diamant 



 

 

 

 

VI 

 

Testresultat eftertest Diamant 

Robert RB1: 21/23 RB2: 13/13 

Anna RB1: 21/23 RB 2: 11/13  

Robert säger att han vill jobba mer med bråk innan vi gör ett test. Robert gör eftertesten på betydligt kortare tid än 

vad han gjorde förtesten. Anna gör diagnoserna fort och säger att hon tycker uppgifterna är för lätta. 
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Bilaga D – Intervention skola 2 

  

Lektions 

tillfälle 

Syfte Genomförande Multisensoriskt 

material 

 Kartlägga elevens förståelse 

och färdighet avseende tal i 

bråkform 

Diagnos RB1 och Diagnos RB2  

Test RB1; 

Liam hade 13/23p. Han missade på att skugga en sjättedel, en fjärdedel och en tredjedel. Skuggade istället 

6, 4 och 3 rutor av figuren istället. Han missade också på att skugga en fjärdedel av olika figurer, se en 

tredjedel av olika figurer likaså att dela in olika figurer i lika delar och skugga en femtedel. 

Alice hade 7/23p. Hon missade på att skriva med siffor vid läsning av bråktal. Hon missade också på att 

skugga en fjärdedel av olika figurer (men delade in dem i lika stora delar), se en tredjedel av olika figurer 

samt att dela in olika figurer i lika delar och skugga en femtedel. 

Test RB2; 

Liam hade 11/13. Han missade endast på att dela in olika figurer som ej är rektanglar i lika stora delar 

(tredjedelar). 

Alice hade 6/13. Hon missade på att läsa bråktalen och skriva dem med siffror samt att dela in olika figurer i 

lika stora delar. 

 

 

1 

Träna på att använda 

matematikspråk, siffror och 

symboler vid skrivandet av 

bråk. Samt att kunna känna 

igen i annan form än bild 

och text. 

Eleverna fick sortera kort med 

bilder på olika former. En 

tredjedel, en fjärdedel, en halv, en 

hel, en femtedel och en sjättedel. 

Bildkort med bråk, 

textkort ”en tredjedel”, 

och talkort. 

Liam uttryckte en osäkerhet om vad bråkdelarna hette och hur de skulle sorteras. Han såg ej bråktalen utan 

fyrkanter och cirklar. Sorterade efter färg så 1/3 och 3/3, ½ och 2/2 tillsammans. Med lite stöd upptäckte 

eleven att det var en tredjedel och fjärdedel i cirklarna också kunde lätt sortera dem efter lika bråktal. 

Alice uttryckte även hon en osäkerhet om vad delarna hette. Sorterade bildkort på olika geometriska former 

med lika bråkdelar helt rätt. 

 

”Lektionstillfället avslutades med en diskussion om hur viktigt det är att alla delar i en figur måste vara lika 

stora.  

 

 

2 

Träna på att förstå helhet 

och delar av en helhet i 

bråktal. 

Vi repeterade lektion 1, men de 

fick också rita och skriva 

bråktalen på tavlan. 

Bildkort 

Cuisinairestavar 

Eleverna fick lägga ihop en bild med både bråket i siffror och text samt också uttrycka bråket muntligt. 

Alice uttrycker ¼ - en fyradel, 1/8 – en åttadel. Därefter fick eleverna lägga de olika bråken med 

Cuisinairestavar med 10-centimeterstaven som utgångspunkt. 

 

3 

Upptäcka att samma bråktal 

kan se olika ut beroende på 

vilken den hela 

utgångspunkten är. 

Med hjälp av Cuisinairestavar 

byggde vi olika bråk, med 

utgångspunkt från 10-, 9-, 8 och 

6-stavarna.  

Därefter byggde vi olika bråktal 

med Numicon utifrån 10-brickan. 

Cuisinairestavar och 

Numicon 

Lektionstillfället börjar med att eleverna får sortera bildkorten samt lägga textbild och talbild till. Jag tar 

fram Cuisinairestavar, pratar om en hel och bygger sedan olika bråkkombinationer utifrån en hel. 

Alice och Liam arbetar samtidigt som en liten grupp. Liam lägger några få figurer medan Alice under 

samma tid lägger fler olika figurer. 

”Lektionstillfället avslutas med en diskussion om att 1/3 kan se olika ut beroende på vilken ”hel” som är 

utgångspunkt. 



 

 

 

 

VIII 

 

 

4 

Förstå helhet och delar i 

olika representationer. 

På ett papper, koppla ihop två 

olika figurer med ett skrivet bråk. 

Sedan bygga bråktalen med olika 

representationer. 

Arbetsblad 9:3 ur 

Matte Direkt Borgen 

4A.  

Båda eleverna uttrycker att de vet hur bråket ser ut och kan koppla ihop bilden med en talbild men de säger 

att de är osäkra på hur man uttrycker dem muntligt. Därefter byggde de bråktalet 1/4 på olika sätt med 

Numicon. Numicon är ett helt nytt laborativt material för dem. Liam väljer att använda 4-plattan och lägga 

på 1 plupp i byggandet av 1/4. (Han uttrycker att hålen representerar delarna). På två fyraplattor får varje 

platta en plupp. Båda behöver pedagogiskt stöd för att se att en femplatta är ¼ av två 10-platter. Liam 

uttrycker att hålen är förvillande.  

 

5 

Repetition av lektion 1-4. 

 

Rita bråkdelar på papper, bygga 

bråkdelar med Numicon 

Bildkort, Numicon, 

Arbetsblad 9:4 ur 

Matte Direkt Borgen 

4A. 

Först får eleverna en stencil med olika figurer och talbilder. De ska dra streck från figurerna till rätt uttryck. 

Sedan väljer vi ut några av dem för att bygga dem med både Cuisinairestavar och med Numicon. Eleverna 

väljer plattan med antalet hål som nämnaren och sätter på pluttar med antalet i täljaren. 

 

6 

Förstå begreppet hälften och 

hur bråktalet, ½ kan 

symboliseras på olika sätt i 

olika geometriska former. 

 

 Arbetsblad 9:6 ur 

Matte Direkt Borgen 

4A. 

Numicon 

Eleverna börjar med10-plattor som en hel. De tar sedan 5 pluttar och lägger på för att visa hälften. Därefter 

får de sedan pröva sig fram genom att bygga olika geometriska former med gummiband på plattan och visa 

hälften med hjälp av pluttarna.  

 

7 

Utveckla förståelsen kring 

att olika bråktal är värda lika 

mycket. Jämförelse av bråk. 

Vi byggde 6-hörningar av romber 

och trianglar. Använde Numicons 

8-platta och gjorde halvor och 4-

delar. 

Utifrån de byggda figurerna få 

prova sig fram vilka olika 

bråkdelar som finns i figurerna på 

ett papper. 

Mosaikplattor och 

Numicon. 

 

Jag har ritat två sexhörningar, två rektanglar och en parallelltrapets på ett A4-papper. Med hjälp av 

Mosaikplattor och Numicon får eleverna prova sig fram för att upptäcka olika bråkdelar. Med hjälp av 

mosaikplattorna kan de lägga sjättedelar i en sexhörning och tredjedelar i andra sexhörningen. De kan sedan 

vidare laborera och lägga 2/6 över 1/3. Liam uttrycker att det är lättare att se bråket med mosaikplattorna 

istället för Numicon. För att se trianglar i parallelltrapetsen användes en symmetrispegel.  

 

8 

Hur kan man tänka när man 

ska visa på t ex ⅓ i andra 

geometriska former? Skapa 

förståelse för indelning av 

andra figurer. 

Eleverna får en 

problemlösningsuppgift som de 

för lösa genom att använda 

laborativt material. Uppgiften är; 

Jag har en chokladkaka med 

trettio bitar. Jag äter en sjättedel. 

Du äter en tredjedel. Vem äter 

mest och hur mycket är det kvar? 

Numicon,  

mosaikplattor 

Eleverna får även denna gång ett A4-papper med två sexhörningar, två rektanglar, en cirkel och en 

parallelltrapets. Med hjälp av Mosaikplattor och Numicon får de prova sig fram att dela in figurerna i 

tredjedelar. Med hjälp av mosaikplattorna lägger de tredjedelar i en sexhörning och sjättedelar i andra 

sexhörningen. Rektanglarna delas också in i tredje- respektive sjättedelar med hjälp av Numicon. 

Parallelltrapetsen och cirkeln delas i tredjedelar med en linjal. 

 

9 

Fortsättning av lektion 8. Nu 

utvecklar vi från en given 

andel till flera givna 

andelar. 

Eleverna får en papperscirkel och 

”olika tårtbitar” och genom 

laboration av materialet får de 

möjlighet att upptäcka både 

 



 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

  

sjättedelar, tredjedelar, åttondelar 

och fjärdedelar.  

Eleverna byggde cirkeln först med lika stora delar för att se vilka delar som var tredjedelar, sjättedelar, 

fjärdedelar respektive åttondelar. Genom att laborera med delarna satte de ihop två sjättedelar och jämförde 

med en tredjedel för att se att de var lika stora.  

 

10 

Repetition av lektion 6-7 Repetera tårtbitarna. På ett A4-

papper finns figurerna rektangel, 

cirkel och parallelltrapets målat 

för hand. De får dela in dem i 

tredjedelar och sedan måla 2/3. 

 

Vi repeterade de olika delarnas namn. Både Liam och Alice fick lägga en del i cirkeln och kunde utifrån den 

se hur många som fick plats i hela tårtan och kunde utifrån det säga delens namn. Därefter fick de med hjälp 

av linjal, tårtbitarna och symmetrispegel måla tredjedelar i figurerna. De uttrycker båda att rektangeln är lätt 

för då kan man räkna rutorna. Cirkeln delade Alice först likadant men när hon fick hjälp med att man kan 

tänka den som att dela en tårta tänkte hon om. Alice behövde dock papperscirkeln som stöd för att lägga 

bitarna. Då såg hon delarna och kunde överföra dem på papperet. Spegeln använde båda två till att göra lika 

stora delar parallelltrapetsen. 

 

11 

Repetition av lektion 8-9 En rektangel, en sexhörning, en 

cirkel och en parallelltrapets är 

målad på ett A4-papper. Eleverna 

får själva dela in dem i olika 

givna bråktal och sedan måla en 

del i dem. 

 

Vi repeterar vad olika bråk heter genom att använda de färdiga talkorten. Alice säger fortfarande ibland 

fyradelar och åttadelar istället för ordningstalen. Eleverna delar in rektangeln på olika sätt och cirkeln tar 

längst tid för dem båda att få i lika stora delar  

12 Test RB1 och RB2   

PreTest RB1; 

Liam hade 21/23 Missade på att ringa in alla figurer som är en tredjedel. Men sa efteråt att figuren hon 

ringat in inte är rätt för delarna är inte lika stora. jag skulle egentligen ringat in den andra… 

Alice hade 21/23. Missade även denna gång på att se en tredjedel. 

 

PreTest RB2; 

Liam hade 13/13.  
Alice hade 11/13. Missade på att dela in cirkeln i lika stora delar. 

Liam tar god tid på sig när hon gör diagnoserna.  

Alice gör eftertestet på betydligt kortare tid än vad han gjorde förtestet. 



 

 

 

 

X 

 

Bilaga E – Intervju med elever efter posttest 1 

Robert: 

– Vad tänker du på när jag säger 2/3? 

”Att det först kommer två och sen kommer det tre. Fram två av tredjedelar” 

– Hur tycker du det har varit att arbeta med Numicon och bråk? 

”När man övar och övar så kommer man in i det. Det blir lättare och lättare och kul blir 

det också” 

– Vad kan du nu som du inte kunde innan vi började träffas och arbeta med bråk? 

”Först tänkte jag att det här inte kommer gå bra. Men nu känns det lättare. Jag brukar 

fråga när jag inte kan. Det känns som jag gått framåt. Man måste lita på att man 

kommer gå framåt” 

  

Anna: 

– Vad tänker du på när jag säger 2/3? 

”Att det är tre delar och delar in i två” 

– Hur tycker du det har varit att arbeta med Numicon och bråk? 

”Bra. Det har hjälpt mig” 

– Vad kan du nu som du inte kunde innan vi började träffas och arbeta med bråk? 

”Jag förstår hälften bättre nu och kan jämföra bråk, att ½=2/4=3/6”. 

  

Liam: 

– Vad tänker du på när jag säger 2/3? 

”Att man delar till exempel en fyrkant i tre delar och så skulle jag måla två” 

– Hur tycker du det har varit att arbeta med Numicon och bråk? 

”Bra och roligt. Men lite svårt. Det var lite svårt med hålen.” 

– Vad kan du nu som du inte kunde innan vi började träffas och arbeta med bråk? 

”Att alla delar måste vara lika stora när man ska dela och ibland måste man dela på nåt 

annat sätt än bara rakt. Men jag behöver träna lite mer.” 

 

Alice: 

– Vad tänker du på när jag säger 2/3? 

”Att jag drar två streck och så är det två av dem” 

– Hur tycker du det har varit att arbeta med Numicon och bråk? 

”Bra.” 

– Vad kan du nu som du inte kunde innan vi började träffas och arbeta med bråk? 

”Jag kan dela dom i delar och jag kan säga dom” 
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Bilaga F – Diamantdiagnos RB1 
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Bilaga G – Diamantdiagnos RB2 
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