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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att studera det laborativa materialet vid namn 
Cuisenairestavar. Hur ska Cuisenairestavar användas enligt beskrivning i litteraturen? Hur 
används Cuisenairestavar i undervisningen? Hur förhåller sig det tänkta bruket från det fak-
tiska bruket av dem i skolan? Jag har genomfört en fallstudie med litteraturstudier samt kvali-
tativa intervjuer. Data från referenskällorna har tematiserats, tolkats och jämförts. Resultatet 
av fallstudien har synliggjort att Cuisenairestavarna bör användas som ett relationsmaterial 
för att skapa förståelse för matematiska relationer och samband. I den jämförande studien 
framgick att lärarna till stor del använde Cuisenairestavarna enligt det tänkta bruket, men 
med egna tillämpningar. Anmärkningsvärda skillnader som ifrågasätts i en avslutande diskus-
sion är samtalets betydelse, en lärares avvikelse i användandet samt användandet av materia-
let som ett relationsmaterial. Slutsatsen av studien är att de intervjuade lärarna inte använder 
materialet till sin fulla potential.  
 
Nyckelord: Laborativt material, matematik, metod 
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1. Inledning 
 
Laborativt material kan i ogynnsamma fall uppfattas som lika abstrakta som främmande 
tecken på ett papper (Riesbeck, 2000). Jag vill inte bli den lärare som använder ett laborativt 
material bara för sakens skull. I början av min lärarutbildning kom jag i kontakt med några 
färgglada stavar vid namn Cuisenairestavar. Jag läste en matematikkurs där vi studerande fick 
möta flera olika laborativa material inom matematiken. Dessa stavar gjorde ett starkt intryck 
och levde kvar i mina tankar tills detta examensarbete skulle ta form. Tio stavar med olika 
färg och längd som kan konkretisera matematikens alla områden för alla barn utifrån deras 
förutsättningar och behov. Kan det bli bättre? Wistedt (1987) beskriver materialet som följer: 
 

Jag fann inte en metod – jag fann en hel filosofi. En matematikmetod som utgick från indi-

viden och dess unika begreppsbildningsprocess. Hela tiden var metoden anpassad till ele-

vens egen abstraktionsnivå och abstraktionstakt. Den arbetade från det konkreta till det 

abstrakta, logiskt och självklart. Matematiken blev levande (s 3). 

 

Under mina VFU-tillfällen (Verksamhetsförlagda utbildningen) har jag aldrig mött någon 
lärare som arbetar med Cuisenairestavar, vilket bidrar till ökat intresse att undersöka materia-
let. Detta examensarbete är ett ypperligt tillfälle att inhämta nya kunskaper och bli bekant med 
stavarna. Jag tror att ett metodiskt arbetssätt med Cuisenairestavar kan bidra till ett effektivt 
matematiskt kunskapsinhämtande samt förståelse hos elever.  
 
Tidigare forskning om vad Cuisenairestavar är och hur de ska användas har visat på en sam-
stämmighet mellan författare och forskare (se referenslitteratur). En intressant tanke är om 
lärare i dagens skola arbetar enligt det tänkta bruket av materialet. Enligt mina erfarenheter 
använder en del lärare laborativt material inom begränsade former. Jag frågar mig om lärare i 
dagens undervisning utnyttjar Cuisenairestavars fulla potential? 
 
1.1 Syfte 
 
Studien ska redogöra för vad Cuisenairestavar är och hur de används i undervisningen mellan 
år 1 och 5. Syftet med arbetet är att undersöka hur Cuisenairestavars tänkta bruk förhåller sig 
till det faktiska bruket av dem i skolan.  
 
1.1.1 Frågeställningar 

• Hur ska Cuisenairestavar användas enligt beskrivning i litteraturen? 
• Hur används Cuisenairestavar i undervisningen? 
• Hur förhåller sig det tänkta bruket till det faktiska bruket? 

 
1.2 Avgränsning 
 
Enligt den referenslitteratur jag studerat kan jag som lärare arbeta med materialet ända upp i 
gymnasiet om så önskas. För att göra studien hanterbar väljer jag att begränsa 
forskningsområdet till år 1-5 inom områdena introduktion av materialet, räkning med 
bokstäver, samt räkning med talen mellan 1-10. Talen mellan 1-10 behandlas utifrån följande 
räkneområden: de fyra räknesätten, bråk, procent, problemlösning. 
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1.3 Disposition   
 
Jag väljer att redovisa min undersökning som följer: arbetet inleds med en summering av upp-
satsens innehåll där syfte, metod, resultat och viktiga slutsatser kan utläsas. Detta följs av en 
innehållsförteckning där läsaren får en överblick över uppsatsens disposition. Läsaren kom-
mer sedan till inledningen som följs av syfte, frågeställningar, avgränsning och disposition. I 
metoddelen som följer framför jag mina urval, mitt genomförande samt studiens reliabilitet 
och etiska förhållningssätt. Mitt resultat från studien väljer jag att redovisa i tre avsnitt; 
litteraturgenomgång, intervjustudier och jämförande studier. Dessa avsnitt sammanfattas se-
dan och komprimeras i avsnittet slutsatser. Jag diskuterar sedan både metod och resultat samt 
redovisar använda referenser. I slutet av uppsatsen finns bifogade bilagor.  
 
 

2. Metod 
 
Jag har valt att göra en fallstudie med kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier. Nedan följer 
en utförlig redogörelse för dessa metoder och tillvägagångssätt. Jag belyser även etiska prin-
ciper kring forskningen, arbetets reliabilitet samt gör en kritisk granskning av mina val.  
 
2.1 Urval 
 
2.1.1 Val av metod 
I min undersökning kommer jag att fokusera på hur lärare arbetar med Cuisenairestavar och 
hur detta skiljer sig från det tänkta bruket av dem. Detta avgränsade område väljer jag att un-
dersöka genom en kvalitativ fallstudie för att få en utförlig och jordnära beskrivning av fallet. 
Enligt Stensmo (2002) är en fallstudie en intensivstudie av ett väl avgränsat exempel. Han 
skriver att fallstudier är av singulär karaktär och koncentreras till en person, en grupp, en 
klass, ett system, ett samhälle eller händelse, och kan som i mitt fall, göras för att porträttera 
något man önskar veta mer om. Det singulära i min undersökning är självfallet materialet 
Cuisenairestavar. Jag vill ge läsaren en detaljrik beskrivning av materialet. Mitt motiv är, i 
enlighet med Walléns (1996) beskrivning, att studera vad som sker under verkliga förhållan-
den.   
 
2.1.2 Val av informanter 
Jag har personligen ringt runt till ett flertal skolor i Västerbottens samt Jämtlands län. Efter-
som mitt forskningsområde gäller Cuisenairestavar var målet att informanterna skulle arbeta 
med materialet metodiskt. Merriam (1994) skriver att man måste göra sina urval på ett sätt 
som gör att man lär sig så mycket som möjligt. Hon menar att ett målinriktat urval baseras på 
antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt. Mitt mål var att hitta lärare som ar-
betar metodiskt samt har specialkompetenser inom området. Svårigheten var att hitta lärare 
som aktivt gjorde bruk av materialet. Mitt urval kan enligt Merriams (1994) redogörelse klas-
sas som ett urval som utgår från det unika. Valet som utgår från det unika baseras i mitt fall på 
en ovanlig undervisningsmetod i dagens skolor, enligt mitt tycke. Detta tillvägagångssätt kan 
även beskrivas som bekvämlighetsurval. Det innebär att man tar det man råkar finna och fyl-
ler på allt eftersom man finner personer som tycks passa (Trost, 1993). Efter många timmar 
av aktivt sökande via telefon hittades fyra lärare som arbetar inom de tidiga åren i grund-
skolan. Dessa lärare arbetar aktivt med Cuisenairestavar som metod på skolor i Västerbotten 
och Jämtlands län. Det var önskvärt att hitta fler informanter till min studie, men proble-
matiken att finna lärare som arbetade metodiskt med Cuisenairestavarna begränsade antalet. 
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Trost skriver att allt för många intervjuer kan bidra till svårigheter att urskilja viktiga detaljer 
som förenar eller skiljer. Han menar att det är viktigt att komma ihåg att ett fåtal väl utförda 
intervjuer är mycket mer värda än ett fåtal mindre väl utförda. Enligt Steinar Kvale (1997) 
kan man enkelt svara på frågan: Hur många intervjupersoner behöver jag? Svaret blir; ”Inter-
vjua så många personer du behöver för att få reda på det du vill veta” (Kvale, 1997, s 97). 
Mina informanter är få till antalet men har grundliga kunskaper om mitt undersöknings-
område. Av mina fyra informanter kommer jag med ganska stor sannolikhet få svar på mina 
frågor. 
 
Presentation av valda informanter; 
 
Lärare 1 – ”Anna”  
Utbildad lärare som arbetar i år 1.   
Lärare 2 – ”Maria” 
Utbildad lärare som arbetar i år 2.  
Lärare 3 – ”Britta” 
Utbildad lärare som arbetar i år 3.  
Lärare 4 – ”Karin” 
Utbildad lärare som arbetar i år 5.  
 
2.1.3 Val av litteratur 
Genom sökning i databaser har framgått att endast ett fåtal litteraturkällor har behandlat mitt 
undersökningsområde. Jag har valt att bearbeta all litteratur som innefattat omfattande be-
skrivningar av vad Cuisenairestavar är och hur de ska användas. Observera att vissa litteratur-
källor kan ha förbisetts trots gedigen sökning. Det var problematiskt att få tag i litteratur skri-
ven av utländska författare.  
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
2.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att undersöka mitt område, Cuisenairestavar. 
Genom enkla frågor vill jag få innehållsrika svar. Trost (1993) skriver att kvalitativa inter-
vjuer oftast leder till ett rikt material där man genom hårt arbete kan finna intressanta skeen-
den, åsikter, mönster, och mycket annat. Eftersom jag ska ta reda på hur lärare arbetar med 
Cuisenairestavar passar en kvalitativ studie. Trost skriver att jag som forskare ska göra en 
kvalitativ studie om frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster. Motivet är att försöka 
förstå fenomenet Cuisenairestavar. Enligt Johansson & Svedner (2001) är en kvalitativ inter-
vju en ostrukturerad intervju, vilket innebär fritt formulerade frågor. De menar att inga fasta 
frågor ska formuleras, istället bestäms frågeområden. Jag väljer i alla fall att skriva ner direkta 
frågor som utgångspunkt, detta för att jag är ovan intervjuare. Som stöd vid de kvalitativa 
intervjuerna använder jag en diktafon samt avlyssnare till inspelning av datamaterial. Avlyss-
naren används enbart vid intervjuer via telefon. De frågeområden intervjuerna täcker är följ-
aktligen hur läraren använder Cuisenairestavar i undervisningen och vad syftet med använ-
dandet är. Konkreta analysområden för jämförande med litteraturen är följande: Cuisenaire-
stavar - syfte och metod samt Cuisenairestavar - i användning 
 
2.2.2 Litteraturstudier 
Johansson & Svedner (2001) skriver att det vid analysen av texter är viktigt att finna tydliga 
tematiska kategorier. Jag utgår från mitt syfte och frågeställningar i mitt analyserande. Följ-
aktligen följer jag Johansson & Svedners föreskrifter om undersökning av flera texter med 
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hjälp av ett mindre antal övergripande tematiska områden. Områden jag utforskar i textana-
lysen är upphovsmannen till Cuisenairestavar, vad Cuisenairestavar är och hur de ska använ-
das i undervisningen. Konkreta analysområden för jämförelser med intervjuresultaten är föl-
jande; Cuisenairestavarna - syfte och metod samt Cuisenairestavarna - i användning 
 
2.3 Procedur 
 
Intervjuundersökningen tar första avstampet i själva tematiseringen (Kvale, 1997). Med detta 
menas formulering av syfte samt beskrivning av ämnet. I inledningen av undersökningen har 
jag klargjort mitt syfte, där varför- och vad- frågan tydliggjorts. Utifrån syftet har sedan me-
toden bearbetats. Som redan redovisat har valet varit att genomföra min kvalitativa fallstudie 
med fokus på kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier som datainsamlingsmetoder. Den 
kvalitativa fallstudien startade i litteraturvärlden. Bibliotekens databaser användes flitigt ett 
tag, med sökorden laborativt, material, matematik, Cuisenaire, Gattegno, metod, hittades rele-
vant litteratur som studerades.  
 
När jag hade studerat litteratur och fått förståelse för Cuisenairestavar och deras användnings-
områden började jag leta informanter till kvalitativa intervjuer. Jag begränsade mitt sökande 
till lågstadie- och mellanstadieskolor i Västerbottens- samt Jämtlands län. När lärare som ar-
betar metodiskt med Cuisenairestavar hade hittats frågade jag efter ett samtycke om delta-
gande i en intervju. Som tidigare redovisats intervjuades fyra olika lågstadielärare i Väster-
botten samt Jämtlands län. Valet blev att genomföra enskilda intervjuer. Kvale (1997) skriver 
att enskilda intervjuer söker faktisk information, åsikter och attityder eller berättelser. Mitt 
motiv var att få reda på så mycket som möjligt av varje enskild informant. Lärarna informera-
des om syftet med studien och dess etiska principer (se avsnittet om forskningsetik).  
 
Tid för genomförandet av intervjuerna avtalades. Två av de enskilda intervjuerna ägde rum på 
lärarnas arbetsplats. Det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön, skriver Trost 
(1993). Han tillägger att miljön bör vara så ostörd som möjligt. Trots risken för störningar i en 
skolmiljö, genomfördes de två intervjuerna där. De andra två intervjuerna gjordes via telefon. 
Intervjufrågor hade formulerats utifrån mitt problemområde (se avsnittet om datainsamlings-
metoder och bilaga 1). Vid tiden för intervjuerna informerades lärarna, enligt Kvales (1997) 
anvisningar, om bakgrund till intervjun, syftet och användningen av bandspelare eller avlyss-
nare (se avsnittet om datainsamlingsmetoder och forskningsetik). I inledningen av samtalet 
gjordes en såkallad förintervju med uppvärmningsfrågor (se bilaga). Under intervjutillfället 
lyssnade jag uppmärksamt, visade intresse och förståelse för vad den intervjuade sade. Kvale 
menar att det är viktigt att skapa en god kontakt med den intervjuade. När denna goda kontakt 
hade skapats ledde intervjun in på intervjufrågorna kring problemområdet. Under intervjun 
visade jag en öppenhet och en vilja att lyssna till vilka aspekter av intervjuämnet den intervju-
ade ansåg vara viktiga. Frågorna som ställdes var öppna och gav den intervjuade möjlighet att 
berätta och ge exempel, de flesta frågor inleddes med frågeord som ”vad” och ”hur” enligt 
Stensmos (2002) anvisningar. Ett medvetet val gjordes att till viss del vara styrande. Kvale 
(1997) belyser vikten av att kontrollera intervjuns förlopp och leda intervjun mot syftet.  
 
När jag avslutat intervjun tackade jag lärarna för deras deltagande. De deltagande erbjöds 
därefter mitt utkast av resultatet. Ejvegård (1996) skriver att forskare bör erbjuda den inter-
vjuade att ta del av intervjuresultaten och kanske hela undersökningen när den är klar. När 
intervjuerna hade genomförts bearbetades insamlade data. Det inspelade materialet transkribe-
rades och kategoriserades under de konkreta analysområdena Cuisenairestavarna - syfte och 
metod samt Cuisenairestavarna - i användning (se avsnittet om datainsamlingsmetoder). En-
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ligt Trosts (1993) resonemang blir intervjudata i detta fall lättare att analysera då strukturen 
följs åt. För att förebygga missar i avlyssnandet, lyssnade jag minst två gånger på varje in-
spelad intervju. Därefter gjordes en bearbetning av litteraturen med fokus på de tematiska 
kategorierna (se datainsamlingsmetoder), och en tolkning och värdering av resultaten. En kri-
tisk granskning utfördes i relation till de forskningsfrågor som formulerats i studiens inled-
ningsskede. Jag jämförde studiens motpoler; praktik och teori och gjorde en noggrann analys 
av eventuella likheter och skillnader.  
 

2.4 Reliabilitet  
 
”Idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man mäter, att man 
anger värden på variabler för varje enhet” (Trost, 1993, s 112). Trost menar att det kanske blir 
en smula egendomligt att tala om reliabilitet när det gäller kvalitativa intervjuer, men jag väl-
jer ändå att redogöra för min undersökning med fokus på dess tillförlitlighet. Bryman (2002) 
skriver att reliabiliteten i den kvalitativa forskningen är relevant men att man i grunden får 
ändra begreppets betydelse och lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning. Istället för att 
koncentrera sig på mätning lägger jag fokus på undersökningens noggrannhet och pålitlighet. 
Bryman (2002) menar att en strukturerad intervju i mitt fall eventuellt skulle bidra till högre 
reliabilitet än den ostrukturerade jag valt använda. Ostrukturerade frågor kan i längden inte ge 
samma resultat om jag som forskare mäter samma aspekt av verkligheten flera gånger. Ett 
annat problem är om svaren skulle se likvärdiga ut vid två olika mätmetoder. Stensmo (2002) 
belyser att även överensstämmelse i bedömningar ger ett mått på reliabilitet. Han menar att en 
överensstämmelse mellan olika bedömares uppfattningar och tolkningar skulle visa på tillför-
litlighet. Svårigheten med en studie är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verk-
ligheten (Ejvegård, 1996). För att stärka reliabiliteten och tillförlitligheten har jag använt mig 
av diktafon under mina kvalitativa intervjuer. Jag har lyssnat av det inspelade materialet flera 
gånger med ett objektivt förhållningssätt. I redovisningen av materialet försöker jag göra en 
trovärdig beskrivning av verkligheten. Bryman (2002) skriver att jag som forskare för att 
skapa tillförlitlighet i resultatet bör kontrollera att forskningen utförts i enlighet med de regler 
som finns och att man rapporterar resultaten till de deltagande i undersökningen. Under mina 
undersökningsmetoder har jag hållit mig strikt till föreskrifter gällande examensarbetet samt 
låtit informanterna ta del av min slutgiltiga rapport för en bekräftelse på att jag uppfattat 
verkligheten på ett riktigt sätt. 
 
Ett val av litteratur påverkar reliabiliteten och kan ge felkällor (Ejvegård, 1996). De texter jag 
har valt att analysera påverkar resultatet och ger läsaren en bild av arbetet medan ett annat val 
av litteratur möjligen skulle bidra till andra upplevelser hos läsaren.  
 
2.5 Forskningsetiska principer 
 
När en studie ska genomföras gäller vissa etiska principer. Enligt Johansson & Svedner 
(2001) bör examensarbetet bygga på respekt för de människor som deltar. En intervju kan gå 
fel på två sätt: dels att den intervjuade inte är helt sanningsenlig och dels genom att intervjua-
ren pressar sina åsikter på respondenten. Genom att följa de forskningsetiska principerna kan 
jag som intervjuare förebygga de problem som kan uppstå.  
 
”Den utbildningsvetenskapliga forskningen skall följa Vetenskapsrådets etiska kod” 
(Stensmo, 2002, s 26). För att jag ska följa denna kod måste min undersökning innefatta föl-
jande fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-
kravet. I min första kontakt med mina informanter informerade jag om vilka villkor som 
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gäller för deras deltagande. Deras deltagande var frivilligt och de blev upplysta om att de hade 
rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Jag försäkrade mig om att jag hade deras fulla 
samtycke till intervjun samt till inspelningen av denna. Här var jag tydlig med att påpeka att 
det inspelade materialet inte skulle komma att användas för några andra ändamål än min upp-
sats samt att materialet skulle raderas efter transkribering. Allt datamaterial behandlades kon-
fidentiellt. Jag upplyste informanterna om att det som sades inte skulle föras vidare. Infor-
manterna blev även försäkrade om deras anonymitet. Stensmo (2002) skriver att enskilda 
människor ska i avrapporteringen inte kunna identifieras av utomstående. I min rapportering 
av undersökningen har informanternas namn därför fingerats (se val av informanter). Trost 
(1993) beskriver den etiska aspekten av citat. Han menar att citat antingen kan avslöja den 
intervjuade eller kanske rent utav såra. Jag har använt mig av direkta citat men haft i åtanke 
att inte utelämna någon. Vissa citeringar har gjorts om från talspråk till skriftspråk för att det 
redovisade inte ska bli för personligt.  
 
 

3. Litteraturgenomgång 
 
3.1 Cuisenairestavar – upphovsmannen 
 
Upphovsmannen till Cuisenairestavarna hette George Cuisenaire (1891-1976) och var en bel-
gisk folkskollärare. Han var även musiklärare och hade i sitt arbete med barn observerat att 
elever, som hade svårigheter att skilja på tals storlek, inte hade några bekymmer att skilja en 
hög ton från en låg. Cuisenaire konstruerade därför ett material, från början bestående av tio 
ofärgade stavar i olika längder. Materialet kunde åskådliggöra samband och matematiska be-
grepp. Stavarna färgades så småningom för att betona inbördes relationer (Wistedt, 1987). 
George Cuisenaire har inte själv givit någon spridning av materialet och heller inte publicerat 
någon nämnvärd litteratur. Den information som finns bygger på texter av den engelske 
psykologen och matematikprofessorn Caleb Gattegno (1911-1988). Han kom i kontakt med 
Cuisenairestavarna och stavarnas upphovsman 1953 i den lilla byskolan, där George Cuise-
naire undervisade. Caleb fick då se hur elever med dessa stavar kunde lösa svåra uppgifter 
(Malmer, 1997). Caleb Gattegno blev, enligt Wistedt (1978), så fascinerad av materialet att 
han kom att ägna hela livet åt att systematisera Cuisenaires metod och sprida denna geniala 
idé runt om i världen. Denna metod kom att kallas Cuisenaire-Gattegno-metoden. Refererade 
författare såsom Wistedt (1987), Chambers (1964) och Malmer (1988, 1990,1993,1999), an-
vänder både benämningen Cuisenire-Gattegno-metoden och Cuisenaire-metoden i sina 
beskrivningar av materialets tänkta metod. 
 
3.2 Cuisenairestavar – en presentation av materialet  
 
Cuisenairestavar är ett material som består av olikfärgade stavar, där den kortaste är 1 cm och 
den längsta 10 cm. Varje längd har sin egen färg enligt bilden nedan. Av bilden framgår vilka 
förkortningar som brukar användas. (v = vit, r = röd osv.) 
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Stavarnas längd ökar med 1 cm i taget (Malmer, 1988). Malmer (1993) framhåller att stavarna 
inte är indelade i enheter. En och samma stav ska kunna symbolisera olika tal, beroende på 
vilka talrelationer som ska arbetas med. Den vita staven kan alltså utgöra symbol för vilket tal 
som helst. Att materialet är ett relationsmaterial innebär att stavarna ska synliggöra relationer 
mellan siffervärden och talområden. Om den vita staven symboliserar talet 5 föreställer den 
röda staven 10. Den vita staven i relation till den röda är alltid hälften så mycket medan den 
röda i relation till den vita alltid är dubbelt så mycket. Enligt Wistedt (1978) har stavar med 
liknande färger, t. ex. gul-röd färgskala, eller blå-grön, något gemensamt. Om en stav är dub-
belt så lång som en annan är färgerna näraliggande men om det de har gemensamt inte är en-
kelt att upptäcka är färgerna helt olika, t. ex. röd och svart. På Nationellt centrum för 
matematikutbildnings hemsida www.ncm.gu.se går att läsa att det utöver Cuisenairestavarna 
bl.a. finns Cuisenairestavar för OH-bruk, magnetburna Cuisenairestavar, datorprogram med 
Cuisenairestavar av Gudrun Malmer, aktivitetskort för Cuisenairestavar, räknelinjal till 
Cuisenairestavar, som komplement till grundmaterialet. 
 
3.3 Cuisenairestavar – metod och syfte  
 
George Cuisenaire ansåg att grunden för matematik är relationer och materialet bygger helt på 
denna uppfattning. Meningen med Cuisenaires metod är att varje elev ska uppleva och förstå 
hur matematiska begrepp och samband verkligen fungerar, oavsett nivå (Wistedt, 1987). 
Chambers (1964) betonar att Cuisenaire-Gattegno-metoden bygger på samtalet under övning-
arna med stavarna. Varje begrepp ska få en mening genom användandet av stavarna. Ett ma-
tematikspråk ska användas genomgående när eleverna laborerar med stavarna. Det är viktigt 
att eleverna förstår vad de gör.   
 
Wistedt (1987) beskriver metoden som en metod som är anpassad till elevens egen abstrak-
tionsnivå och abstraktionstakt. Den arbetar från det konkreta till det abstrakta, logiska och 
självklara. Hon menar att matematiken blir levande. Wistedt poängterar att Cuisenairestavarna 
kan illustrera (så att barn förstår): kvadrat- och kubikrötter, Pythagoras sats, de fyra räknesät-
ten, bråk- och procenträkning, algebraiska lagar, primtal och volymräkningar m.m. Vidare 
skriver hon att Cuisenairematerialet är allmängiltigt, barnet kan genom användning av sta-
varna förstå att de matematiska lagarna har ett samband och en logik. Eleverna förstår sam-
bandet och relationen mellan de olika räknesätten. Wistedt skriver: 

v = vit 
r = röd 
l = ljusgrön 
R = rosa 
g = gul 
m = mörkgrön 
s = svart 
b = brun 
B = blå 
o = orange 
 

v 

  r 
 l 

  R 

  g 

m 

   s 
 b 

     B 

  o 
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Till Cuisenaire–metoden finns ingen svensk lärobok. Skulle den finnas, vore den förmod-

ligen ganska olik de andra. Kanske någon form av ”lösbladssystem” med många övnings-

exempel inom varje exempel… När eleverna börjar abstrahera och är mogna att släppa 

stavarna, får man oftast söka övningstal i andra böcker (Wistedt, 1987, s 31).  

 
De flesta räkneoperationerna, även avancerade, börjar enligt Cuisenaire-metoden med huvud-
räkning. Den lärobok läraren valt att följa börjar förmodligen med additions- och subtrak-
tionsuppställningar på ett tidigare stadium än den tänkta metoden (Wistedt, 1987).   
”Cuisenaire-metoden är också en experimentell metod, där elevernas egna iakttagelser utgör 
grunden för abstraherandet. Den tar sikte på att eleven ska förstå och behärska varje moment 
till fullo. Därför införs algoritmräkning mycket sent” ( Wistedt, 1987, s 31). 
 
Cuisenaire-Gattegno-metodens arbetsgång börjar med fri lek som följs av en bred variation av 
övningar med syfte att utveckla elevens förståelse för räkning. Sedan följer en studie av siff-
rorna upp till tio. Dessa övningar redovisas i form av bokstäver eller färger. Arbetet med siff-
ror upp till tio kan möjligtvis introduceras i första eller absolut andra årskurs. Eleverna får nu 
under olika situationer upptäcka flera sätt att använda de fyra räknesätten och undersöka sif-
fersystemet. Siffersystemet utvecklas ytterligare i tredje årskurs. Nu uppkommer behovet av 
att sätta siffror på stavarna när talen blir allt högre och mer komplicerade (Chambers, 1964). 
Malmer (1990) framhåller att man kan i arbetet med siffror med materialet givetvis kalla den 
vita staven för ett och den röda för två o.s.v., men att man bör undvika att låsa en viss stav vid 
ett tal. Hon menar att stavarnas användningsområde begränsas vid en ”låsning”. Enligt Mal-
mers (1993) resonemang är stavarna inte indelade i enheter. En och samma stav ska kunna 
symbolisera olika tal, beroende på vilka talrelationer som ska arbetas med. Den vita staven 
kan alltså utgöra symbol för vilket tal som helst. Malmer skriver: 

 

På grund av den bristen på utförliga anvisningar från början, har en del lärare använt 

stavarna ”att räkna med”, dvs. tilldelat dem bestämda numeriska värden, den minsta ett, 

den gula fem etc. Detta har, vad jag förstår, aldrig varit Cuisenaires avsikt. Gör man så 

föreligger det en påtaglig risk att en del barn har svårare att acceptera omkodningen av 

en stavs talvärde, och därmed kan idén om stavarna som relationsmaterial gå förlorad. 

Detta vore beklagligt, eftersom det egentligen inte finns något annat material med samma 

mångsidiga användningsområden ( Malmer, 1999, s 99). 

 
Cuisenairestavarna kan introduceras oavsett ålder och årskurs. Materialet bör oberoende av 
ändamål och användningsområde användas i enlighet med Cuisenaire-Gattegno-metodens 
arbetsgång (enligt ovan). De olika delmomenten i arbetsgången kan se olika ut vid olika ål-
dersnivå. Vissa moment som leken och de introducerade övningarna kan t.ex. ges mer tid åt i 
en lägre årskurs. Övningar med stavarna kan även läggas på en svårare eller lättare nivå ut-
ifrån elevernas ålder (Chambers, 1964). Som tidigare framfört baseras metoden på samtal 
kring agerandet, att sätta ord på det man gör. Under arbetsgången är det viktigt att eleverna 
känner igen de fyra räknesätten samt förstår grundläggande begrepp såsom lägga till, dra bort 
och lika med, detta innan skrivandet införs. Här bör läraren inte enbart observera utan även 
samtala med eleverna om vad de gör, ser och känner. Läraren kan genom denna arbetsgång 
försäkra sig om förståelsen för matematiken. De gemensamma övningar där elevernas förstå-
else för räkning ska utvecklas kan indelas i aktivitetskategorierna laboration och observation 
med stavarna, laboration med stavarna och utläsning av vad mönstret visar samt laboration 
med stavarna och skriva vad mönstret visar. Det finns inte någon direkt delning av dessa sta-
dier.    
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However, it will also be found that oral discussion provides the key to successful written 

work. Reading the rod patterns in mathematical language is the guiding force which leads 

to an understanding of the writing and this is so at all stages of the Cuisenaire course ( 

Chambers, 1964, s 37).  

 

Enligt Malmer (1988) kan framställningen av aktiviteter och övningar med Cuisenairestavar 
omöjligtvis vara uttömmande och det är knappast ens önskvärt att de skall vara det. Hon me-
nar att varje lärare som på allvar börjar arbeta med materialet kommer att finna fler och fler 
variationer och tillämpningar. 
 
3.4 Cuisenairestavar – i användning  
Nedan följer en redogörelse för hur materialet ska användas enligt Cuisenaire – Gattegno – 
metoden samt det samstämda i litteraturen, de uppgifter som återkommer i olika litteraturkäl-
lor. Utvalda exempel redovisas även i bifogad bilaga (se bilaga 2).       
 
3.4.1 Introduktion av materialet 
 
Fri lek:  
”Den fria leken ska vara just så, som rubriken antyder: fri och utan styrning” (Wistedt, 1987, s 
14). Wistedt framhåller att den fria leken är inte någon tom sysselsättning. Genom leken be-
kantar sig eleverna med materialet, de lär sig färgerna samt hur långa stavarna är. Via upp-
täckarfasen, den fria leken, finner eleverna att stavarna går att använda till olika moment.  
 
3.4.2 Gemensamma övningar  
Nedan följer en beskrivning av gemensamma övningar. Dessa övningar förekommer i flertalet 
studerade litteraturkällor. 
 
Övningen nedan är en övning som, enligt Wistedt (1987), syftar till att eleverna får träna att 
laborera med materialet. 
Trappan: (Bilaga 2, ex 1)  
När barnen har lärt sig att stavarna har olika färg och längd är det naturligt att försöka ordna 
dem efter längd (Malmer, 1999) Gattegno beskriver övningen enligt följande: 
 

Ta en stav av varje färg och bygg en trappa. Vilken stav är störst? Vilken stav är minst? 

Vilken stav kommer före den största? Vilken stav kommer efter den minsta? Gå uppför 

trappan och säg samtidigt de färger du går på. Gå nedför och säg färgerna ( Gattegno, 

1979, s 5) 

 

Övningarna nedan är övningar som, enligt Wistedt (1987), syftar till att träna eleven i att 
muntligt uttrycka sina matematiska upptäckter. Malmer (1999) betonar att övningarna även 
tränar elevernas förståelse för helhet och delar samt olika matematiska begrepp. 
 
Bygga tåg: (Bilaga 2, ex. 2 a, b) 
Eleverna ska bygga tåg genom att lägga stavar ända mot ända. Alla tåg ska byggas av mer än 
en stav. När eleverna har byggt flera tåg utvecklas övningen med att bygga tåg av två stavar 
som är lika långa som t. ex. den orange eller blå staven. Dialogens funktion betonas under 
övningen, att eleverna ska tala om vad tågen heter med hjälp av färgerna (Gattegno, 1979).  
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Bygga mattor: (Bilaga 2, ex. 3) 
Denna övning bygger på samma koncept som tidigare övning (Gattegno, 1979). Enligt Cham-
bers (1964) startar denna övning med en given längd, som t. ex. den gula staven, och eleverna 
ska därefter bygga så många kombinationer som möjligt med samma längd. Han framhåller 
att ett samtal kring byggena bör äga rum efter varje konstruktion. Övningen kan även med 
fördel utvecklas i form av t. ex. fler än en stav som utgångslängd eller att använda en och 
samma färg i raderna.   
 
Jämna och udda: (Bilaga 2, ex. 4 a,b) 
Eleverna kan öva udda och jämna längder genom att undersöka vilka stavar som kan motsva-
ras av två stavar i samma färg (jämna längder, ex. 4 a), vilka stavar som motsvaras av en vit + 
en eller vit + två stavar i samma färg (udda längder, ex. 4 b). Dialogen betonas återigen 
(Malmer, 1988).  
 
Jämföra och mäta: (Bilaga 2, ex 5) 
Enligt Malmer (1988) kan eleverna träna ”mindre än” och ”större än” samt ”dubbelt” och 
”hälften” genom att laborera med stavarna. Eleverna jämför stavarna och gör upptäckter. Lä-
raren ställer frågor om vad eleverna gör och vad de kommer fram till. Malmer konkretiserar 
dubbelt och hälften enligt följande: ”Den rosa är dubbelt så lång som den röda. Den röda är 
hälften så lång som den rosa. Man behöver två röda utmed den rosa om det ska bli lika långt” 
(Malmer, 1988, s 17).     
 
3.4.3 Arbete med bokstäver/färger (Bilaga 2, ex 6 a, b) 
Cuisenairestavarna och deras bokstavsförkortningar kan användas i form av bokstavsalgebra. 
Detta moment kan läraren introducera tidigt under användandet av stavarna, då bokstäverna 
kan komma att fungera som en länk till förståelsen av uträkning och tal (Chambers, 1964). 
Istället för att skriva hela namnet på färgerna på stavarna kan vi använda följande bokstäver v 
= vit, r = röd (Gattegno, 1979). Gattegno skriver; ”När vi vill skriva att två stavar ligger ända 
mot ända skriver vi tecknet + och läser det plus. v + r säger att den vita staven och den röda 
staven ligger ända mot ända” (Gattegno, 1979, s 12). Om eleverna inte behärskar att skriva 
och känna igen bokstäverna fungerar det att använda målade ringar i stavarnas färger. Barn 
har ett behov av att dokumentera sitt arbete, att ha något att visa upp. Wistedt (1987) fram-
håller att siffror ofta kan förblinda barnet, så den åsyftade inlärningen går förlorad. Hon skri-
ver: 
 

Att renodla inlärningen av räknesätten, genom att vänta med talsymbolerna, gör att bar-

net kan få koncentrera sig på en sak i taget. Vi lär alltså först ut själva räknesättet och 

tecknet för det och barnet får hela tiden arbeta konkret. När barnet kommit underfund 

med en matematisk lag, förstått hur den fungerar och blivit övertygad om dess allmängil-

tighet, kan hans abstraherande börja. Först då är han redo att släppa det konkreta mate-

rialet ( Wistedt, 1987, s 19).   

 
3.4.4 Arbete med siffror  (1-10)  
“The aim at this stage will be to broaden the child’s experience from the study of mathemati-
cal relationships in terms of colour-names to the application of the same relationships to num-
bers” (Chambers, 1994, s 46). Från första introduktionen av siffror måste betonas att vilken 
stav som helst kan väljas som en enhet. Cuisenairestavarna ska hjälpa eleverna att förstå att tal 
är abstrakta koncept och kan symboliseras på flera olika sätt. Den gula staven, till exempel, 
ska symbolisera att den inte är mer fem än siffran fem, eller fem hästar i spiltan (Chambers, 
1964).     
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I enlighet med Gattegnos (1979) resonemang är det lämpligast att börja med den vita staven 
och använda den som enhet i arbetet med siffror och införandet av dessa. Sen får eleverna 
fundera över hur många vita stavar som behövs för att få en röd stav. Om den vita staven i 
detta fall kallas ett så måste den röda kallas två. Eleverna får fortsätta jämföra stavarna och 
komma fram till värdena på stavarna.  
 
De fyra räknesätten ( Bilaga 2, ex 7 a,b,c,d) 
Eleverna är nu förtrogna med de fyra räknesätten och tecknen för dem. Efter de gemensamma 
övningar och laborationer som lett till denna förtrogenhet, får de nu mäta, begrunda och an-
teckna. Eleverna får studera talen 1-10 ur flera synvinklar. Under arbetet med Cuisenairesta-
varna och de fyra räknesätten är addition det räknesätt som symboliseras av att vi lägger sta-
varna ände mot ände och läggs ihop. I talet 1+5=?, får eleverna mäta och konstatera att, en gul 
stav och en vit stav är lika långa som en mörkgrön (se ex 7 a) I subtraktion söks differensen 
och stavarna läggs intill varandra och jämförs. I talet 5-1=?, blir differensen lika stor som den 
rosa staven (se ex. 7 b). I multiplikation lägger eleverna det givna antalet stavar efter varandra 
och mäter ex. 3 × 4 = ?, 3 rosa stavar blir lika mycket som 1 orangefärgad och 2 vita. Att 4 × 
3 är lika mycket som 3 × 4 kan även konstateras genom att lägga 4 ljusgröna stavar efter 
samma längd (se ex. 7 c)  
Division kan ses som innehållsdivision eller delningsdivision. Om vi tar talet 12/?=4 kan divi-
sionen tolkas som en relation mellan talet 12 och 4 (innehållsdivision). Eleverna ska dela talet 
12 och mäta med talet 4, se hur många mörkgröna stavar som finns talet 12.. I delningsdivi-
sion, 12/3=?, bygger eleverna först talet 12 med stavar och försöker hitta en stav som delar 
talet i 3 delar. (se ex. 7 d). Eleverna ser att talet 12 delat med mörkgröna stavar (4) blir tre 
delar (Wistedt, 1978).  
 
Gattegno (1979) skriver om dessa fyra räknesätt genom att redogöra för addition och subtrak-
tion tillsammans samt multiplikation och division under gemensam rubrik. Chambers (1964) 
skriver att övningar inom multiplikation och division bygger på varandra och kan lösas till-
sammans med fördel. Vissa övningar visar även en nära relation till addition. 
 
Bråkräkning ( bilaga 2, ex. 8)  
Redan i de inledande övningarna, då eleverna bekantar sig med materialet och de inbördes 
relationerna, kan de använda uttryck kopplade till bråkdelar. Några känner till begrepp som 
”tredjedel” (Malmer,1984). Enligt Malmer (1999) kan del av helhet synliggöras genom att 
välja en stav som enhet och därefter bestämma de andra stavarnas värde (se ex. 8 ). 
 

Att jämföra stambråk och storleksordna dem har visat sig svårt om eleverna inte har till-

gång till konkret material. Det är ju inte ovanligt att eleverna anser att 1/3 > 1/2, efter-

som 3 > 2. Men om de får använda färgstavar kan de utföra en visuell mätning vid jämfö-

relsen (Malmer, 1999, s 136). 

 
Det är viktigt att låta eleverna upptäcka att storleken av en halv är beroende av det helas stor-
lek. En tredjedel kan vara större än en halv i de fall de inte är delar av samma helhet. Cham-
bers (1964) framhåller att Gattegno lägger stor vikt vid likvärdigheten i bråk. Han menar att 
detta koncept lägger grunden för hans arbete med Cuisenairestavarna. Likvärdigheten speglar 
stavarnas relationer och friheten att bestämma stavarnas inbördes värde.  

 

This idea may be introduced to the class as follows: Show me 1/6 of the dark green rod (a 

white rod is produced).Show me 2/6 of the dark green rod (two white rods end to an end). 



      

   
  

12 

Can you replace these two rods with a single one equivalent to them? (this would be a red 

rod). If the red rod is now taken as the unit, can you show me 1/3 of the dark green rod? 

(this would be again the red rod). From this point it’s only a short step for the child to re-

alise that 2/6 is equivalent to 1/3, or 1/3 equivalent to 2/6 (s 67, Chambers, 1964)  

 

När eleverna har fått de grundläggande kunskaperna inom bråkområdet kan de skapa förstå-
else för komplicerade tal och operationer inom området.  
 
Procenträkning (Bilaga 2, ex. 9) 
Malmer (1999) betonar vikten av förståelse för förhållandet mellan helhet och delar i arbetet 
med procentbegreppet. Läraren kan knyta an delarna till procent. Cuisenairestavarna kan nu 
visualisera flertalet procentsatser. Malmer (1990) skriver att eleverna själva får vara med om 
att undersöka, upptäcka och prova själv genom en bearbetning av procentbegreppet med sta-
varna. Introduktionen av begreppet kan utgöra en direkt anknytning till de laborativa övning-
arna med tal i bråkform. På liknande sätt får eleverna jämföra delen i förhållande till helheten 
men uttrycker detta i procentform.  
 
Problemlösning 
Cuisenairestavarna kan användas till att lösa lätta till mer komplicerade problem. Det gäller 
framförallt problem med relationsförhållanden. En visualisering kan betyda oerhört mycket. 
Man kan med fördel arbete en bit i taget och låta problemlösningen ske under en utdragen 
process. För att uppmärksamma själva processen kan problemen bestå av relationsförhållan-
den utan numeriska värden (Malmer,1999). Ett av Malmers exempel är; ” I en skål är hälften 
av frukterna äpplen. En tredjedel är päron och resten är bananer. Hur stor del av frukterna är 
bananer?” ( Malmer, 1999, s 205) Eleverna får jämföra och undersöka stavarna. 
 

 

4. Intervjustudie 
 
4.1 Cuisenairestavar – metod och syfte 
 
Tre av lärarna (Anna, Britta och Maria) berättar att de använder Cuisenaierstavarna med alla 
elever i undervisningen. Anna framhåller att olika barn nappar på olika saker men att alla barn 
har glädje av Cuisenairestavarna. Britta påpekar att stavarna kan fungera som ett stöd för låg-
presterande men alla elever får komma i kontakt med dem. Maria säger; ”Det här materialet är 
så tydligt och det underlättar för alla eleverna att lära sig olika moment inom matematiken”. 
Den fjärde läraren (Karin) berättar att hon använder stavarna med alla elever i enbart vissa 
moment, bl.a. procenträkning och bråkräkning. För elever som är taktilt och visuellt starka är 
materialet bra, berättar hon.  
 
Två av lärarna (Anna och Karin) berättar att de arbetar med Cuisenairestavarna som ett rela-
tionsmaterial. Anna säger; 
 

Vi har inte låst stavarna vid något tal förrän idag, men samtidigt förklarade jag att den 

här gula staven nödvändigtvis inte behöver vara fem, den kan vara en halv också, eller 

ett. Jag jobbar med materialet som ett relationsmaterial men låser även upp dem i talbas-

systemet. Det är en vinning att låsa dem vid tiotalssystemet efter ett tag när man jobbar 

med dem på lågstadiet. 
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Karin betonar att hon är konsekvent i att aldrig ge Cuisenairestavarna ett bestämt siffervärde. 
Hon menar att man är fri när man inte benämner dem med fasta värden. Hon kan då benämna 
stavarna med vilket tal som helst när hon arbetar med de olika områdena. 
 
De andra två lärarna (Britta och Maria) använder inte Cuisenairestavarna som ett relations-
material. Britta säger att hon använder stavarna mest som enheterna 1-10. Men hon vill även 
betona att materialet går jättebra att använda som ett relationsmaterial för att se samband. 
Britta berättar att hon inte har räknat med så många andra baser än 1-10. Hon tillägger att sta-
varna från början är enhetslösa och kan arbetas med på olika sätt t ex. det här är ett hur ser då 
två staven ut? Maria säger; ”Jag presenterar begrepp, öppna utsagor, addition och subtraktion 
innan jag för in talen och knyter stavarna till dessa. Jag har inte använt materialet som ett re-
lationsmaterial för att jag enbart arbetat i de tidigare åren”.    
 

Tre av lärarna (Anna, Maria och Britta) utgår inte från någon lärobok. Anna säger att hon inte 
har låst sig vid någon bok. Hon framför att hon har mer styrda aktiviteter. Anna nämner att 
om hon håller i undervisningen med materialet är det oftast styrda aktiviteter och övningar. 
Hon tillägger att hon har en tydlig struktur och säger; ”Jag använder en ganska strikt struktur, 
en viss gång i materialet, för att nå vissa mål på vägen”. Den fjärde läraren (Karin) använder 
lärobok i sin undervisning och använder Cuisenairestavarna som ett komplement.  
 
Samtliga lärare är överens om att syftet med att arbeta med Cuisenairestavarna är att konkreti-
sera det abstrakta. Eleverna ska, enligt lärarna, få en konkret upplevelse genom bruket av sta-
varna samt få förståelse för matematiken. Enligt Anna är det laborativa arbetssättet nödvän-
digt för barn. Hon påpekar att Cuisenairestavarna är ett väldigt hanterligt material då de tar 
liten plats och eleverna snabbt blir flinka att hålla på med dem. Att laborativt material ibland 
kan bli svårhanterligt och ta mycket plats kan, enligt Anna, kanske vara en orsak till att man 
slutar laborera med barn när de kommer upp på mellanstadiet och de har högre tal. Hon 
tillägger att detta kan bidra till ett abstrakt tänkande utan förståelse, då det inte finns något 
konkret material att tillgå. Britta säger;  
 

Man kan via stavarna se sambandet för att sen kunna koppla över det i arbetet med siffror 

och tal. Tankeoperationer, stegen, vad som händer. Att man konkretiserar det och ele-

verna får upplevelsen av att så här är det och så här ska det se ut, när man gör olika mo-

ment. 

 
Britta tillägger att hon tror hon skulle använda materialet högre upp i åldrarna för att göra 
matematiken så konkret som möjligt. Man kan aldrig bli för tydlig, enligt hennes mening. 
Britta betonar att matematik är ett sånt ämne där det är viktigt att eleverna får se mönstren och 
samband, att förstå abstrakta sammanhang. Maria har samma åsikt som Britta, att eleverna 
genom användandet av Cuisenairestavar kan se förhållanden och samband i matematiken.  
Karin nämner som svar på frågan om syftet med användandet, att man via materialet kan man 
åskådliggöra matematiken för eleverna. Hon menar att matematiken blir konkret när eleverna 
kan se materialet framför sig, på bordet. Karin poängterar att många elever kan tappa motiva-
tionen för matematik när abstraktionsnivån höjs. Enligt henne höjer stavarna abstraktionsni-
vån ytterligare ett steg och finns som ett stöd för de abstrakta tankarna.  
 
Samtliga lärare berättar att de använder antingen plaststavar som de lägger på en overhead 
apparat eller flanellografstavar på flanotavla när de ska introducera ett räkneområde. Maria 
säger att hon även har små magnetstavar som hon ibland använder vid introduktion och 
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genomgång. Karin berättar att eleverna ibland kan välja att konkretisera räkneområdena ge-
nom ett dataspel som handlar om arbetet med Cuisenairestavarna, olika moment och områden. 
 
4.2 Cuisenairestavar – i användning 
 
4.2.1 Introduktion  
Fri lek 
Samtliga lärare introducerar materialet i form av fri lek. Eleverna får undersöka, bygga och 
konstruera med stavarna. ”Eleverna får leka med stavarna som byggklossar”, säger Britta. 
Anna berättar;  
 

Vi hade alltid materialet på eget arbete. Många elever valde att arbeta med dem. De kröp 

ner på en stor rund röd matta vi har och byggde med stavarna, både på höjden och bred-

den, tillsammans pojkar och flickor. En och en var de ibland, men ofta tillsammans.  

Jag introducerar med den fria leken. Den fria leken finns fortfarande med som ett inslag. 

 
Hon fortsätter att säga att hon har en hel del material som gjorts i ordning, ritat och även hittat 
på andra ställen, figurer som dem kan lägga (t ex. en färdig ritad fisk). Karin som arbetar i år 
5 beskriver också introduktionen, som fri lek, men tillägger att eleverna i detta skede får tänka 
matematik och prova hur många olika möjligheter det finns samt undersöka matematiska be-
grepp. 
 
4.2.2 Gemensamma övningar 
Efter den fria leken använder tre av lärarna (Anna, Maria och Britta) Cuisenairestavarna till 
olika gemensamma övningar där bl.a. begreppsuppfattningen och taluppfattningen tränas. 
Enligt ovan använder den fjärde läraren (Karin) Cuisenairestavar till begreppsuppfattning men 
ser det som en del i introduktionen. Anna säger att hon efter den fria leken arbetar hon med 
begreppsbildningen länge, som större, mindre, längre, kortare m.m. Britta berättar att hon 
låter eleverna få undersöka trappan, taltrappan. Eleverna bygger då en trappa av stavarna un-
dersöker storleksordningen. Maria berättar att eleverna kan träna begreppsuppfattningen ge-
nom övningar med jämförande av stavarnas längd; vilken är kortare och vilken som är längre 
o.s.v. Hon fortsätter att säga: 
 

Vi gör olika sorteringsövningar med färg och längd. Vi tränar udda och jämna tal. Sen 

börjar de få bygga tåg, lägga stavar ända mot ända. Alla tåg ska vara byggda med fler 

än en stav. Sen bygger vi mattor, väva en gul matta och lägga alla kombinationer de 

kan hitta. Börjar sedan upptäcka stavarnas relation till varandra, två stavar lika långa 

som en osv. Vi lägger olika antal stavar som tillsammans är lika långa och tränar lika 

med.  
 
Även Anna och Britta nämner att de låter eleverna ”väva” mattor. Britta säger att eleverna i år 
1 fick arbeta mycket med talmattor, att bygga t ex talet sju genom att söka upp sjustaven och 
sedan bygga med två stavar på olika sätt. Anna berättar att eleverna får även  bygga tåg med 
stavarna. 
 
4.2.3 Arbete med bokstäver/färger 
Tre av lärarna (Anna, Britta och Maria) arbetar med Cuisenairestavarna i form av färgalgebra. 
Eleverna skriver ner färgpluppar i stället för siffror i sina räknehäften. Anna berättar att ele-
verna har en speciell bok med centimeter stora rutor. I denna bok kan de direkt överföra labo-
rationerna och uträkningarna med stavarna. Hon beskriver att eleverna målar in olika pluppar 
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i färg och tecknen större, mindre eller lika med. Matematikspråket kör hon igång med direkt. 
Eleverna gör bl.a. en övning där de bygger ett långt tåg som sedan skrivs in i räknehäftet i 
form av färgpluppar. Marias elever har ett räknehäfte, liksom Annas elever, och skriver uträk-
ningar i form av färgprickar, där till exempel en gul prick plus en gul prick är lika lång som en 
orange prick. Britta säger att eleverna i hennes klass ibland får redovisa stavarna med dess 
färger.   
 
4.2.4 Arbete med siffror (1-10)  
Lärarna har skilda åsikter och agerande angående själva införandet av siffror (se Cuisenaires-
tavarna – metod och syfte)  
 
De fyra räknesätten 
Tre av lärarna (Anna, Maria och Britta) berättar att de börjar med addition och subtraktion 
och att dessa räknesätt följs åt. De berättar att Cuisenairestavarna i arbetet med dessa två räk-
nesätt används i huvudsak för att åskådliggöra, men annat laborativt material finns även som 
komplettering, exempelvis makaroner, knappar m.m. Anna berättar att efter arbetet med be-
grepp samt andra gemensamma övningar introducerar additionen men kopplar upp det till 
subtraktionen och eleverna får då den naturliga uppfattningen att plus och minus hör ihop. 
Maria berättar att hon börjar med addition när eleverna fått förståelse för ”lika med” samt 
stavarnas relation till varandra börjar hon med addition. Hon menar att när eleverna har fått 
dessa förkunskaper kan de se tydligt att två stavar är lika som en stav, och de har då fått för-
ståelse för addition. Hon fortsätter att säga: 
 

Vi börjar sedan med öppna utsagor. Träna att se vad som fattas. När vi sedan börjar med 

subtraktion ser de sambanden, att två gula är lika med en orange och tar man bort en gul 

så får man en gul kvar. När jag ser att barnen förstår och är trygga med addition och 

subtraktion , för jag in siffror. Jag för in talen ett till tio. Eleverna har oftast kommit på 

det själv när vi arbetar med trappan. Den kortaste måste vara ettan medan den längsta är 

då tian. Vi knyter an till mattorna vi gjorde, ser vad inslagen var och skriver med siffror.  

 
Britta berättar att hon först arbetar med uppbyggnaden av talen 1-10, sen addition och sub-
traktion och tiotalsövergång. Hon jobbar mycket med talen upp till 10 i år 1 och 2. När ele-
verna har lärt sig att sätta ihop är det sedan lätt att plocka bort. Hon tillägger att man kan an-
vända stavarna på olika sätt beroende på vad man vill ha åt. Karins elever arbetar inte med 
Cuisenairestavar i räkneområdena addition och subtraktion. 
 
Alla de fyra lärarna arbetar med Cuisenairestavarna för att belysa multiplikation och division. 
Anna berör räknesättet multiplikation genom ett system hon använder. Eleverna får plocka ex. 
4×4 och sen 5×5 osv. De börjar med de lätta och fortsätter sedan uppåt i svårighetsgrad. Hon 
låter på så sätt eleverna bygga på det de redan kan och sedan gå vidare till de svårare kombi-
nationerna. Anna säger att eleverna tydligt ser att multiplikation handlar om upprepad addi-
tion. Maria beskriver arbetsgången med multiplikation och division med att tala om att hon 
alltid börjar med den minsta staven i ett koordinationssystem, från lätt till svårt. Britta påpekar 
att arbetet med stavarna i multiplikation och division skiljer sig lite grann beroende på var 
fokus ligger. Hon skildrar sin arbetsgång enligt följande;    
 

Om man t.ex. har talet tolv och  delar med  tre, hur många trestavar finns det i talet tolv? 

Man kan använda materialet i innehållsdivision, men då lägger man upp stavarna på ett 

annat sätt. I Multiplikation kan eleverna lägga stavarna på hög och tydliggöra 3×4 är 

tolv och 4×3 är tolv. Man kan på olika sätt visa det här beroende på syftet. 



      

   
  

16 

 
Britta tillägger att hon alltid försöker använda stavarna, i alla fall när det gäller addition, sub-
traktion och multiplikation. Sen kan hon använda annat material när det gäller bl.a. delnings-
division. 
 
Karin berättar att hon i arbetsgången med räkneområden utgår från läromedlet Matteboken. 
Ibland använder hon lösblad innehållande övningar av matematikområden med Cuisenaires-
tavarna. Hon påpekar att hon använder stavarna på olika sätt i de olika momenten Eleverna får 
emellanåt använda Cuisenairestavarna för att åskådliggöra multiplikation och division. Tidvis 
används materialet till olika övningar inom olika räkneområden och annars finns stavarna vid 
sidan av, ett material för eleverna att själva välja för att åskådliggöra det abstrakta. 
 
Bråkräkning 
Karin berättar att hon använder Cuisenairestavarna för att tydliggöra bråkräkning. Under 
bråkmomentet kan Cuisenairestavarna finnas med för att symbolisera och synliggöra delar 
och helheter samt uträkningar av dessa. Karin säger att stavarna finns som stöd för att visuali-
sera det abstrakta. Stavarna kan ibland vara med som introduktion av bråk men fungerar även 
som stöd för eleverna, ett material de kan välja att använda. De andra lärarna säger att de inte 
introducerar bråk i år 1-3. 
 
Procenträkning 
Enbart Karin säger sig arbeta med stavarna när det kommer till procenträkning. Hon använder 
sig av materialet för att synliggöra delar och införa procentbegreppet. Eleverna får jämföra 
stavarna och undersöka delen i relation till helheten. 
 
Problemlösning 
Samtliga lärare säger att de använder Cuisenairestavarna i arbetet med problemlösning. Anna 
påpekar att stavarna går bra att använda när eleverna ska förstå problemlösning med olika 
begrepp. Maria säger; ”Jag har arbetat med problemlösning i division och då använt mig av 
stavarna”. Britta berättar att stavarna ibland kan användas beroende på hur problemet ser ut. 
Ska de t.ex. förtydliga en addition eller en subtraktion med en "bild" i samband med proble-
met så fungerar Cuisenairestavarna bra. 
 

 
5. Jämförande studie 
 
5.1  Cuisenairestavar – metod och syfte         
 
Cuisenaire-Gattegno-metoden bygger på samtalet under övningarna med stavarna. Varje be-
grepp ska få en mening genom användandet av materialet. När eleverna laborerar med sta-
varna ska ett matematikspråk användas genomgående. Det är viktigt att eleverna förstår vad 
de gör. Samtalet är nyckeln till skrivförståelse (Chambers, 1964). Enligt resultaten från lärar-
nas intervju, nämns inte språket och dialogen, som en betydelsefull faktor för inlärningen. De 
berör inte att de samtalar med eleverna under laborationerna och övningarna med materialet. 
Lärarna nämner emellertid begreppsbildningen som ett led i arbetsgången. Anna sade att hon 
arbetade länge med begreppsbildningen, som större, mindre, längre, kortare m.m. 
 
Till Cuisenaire – metoden finns ingen svensk lärobok. Om det fanns en skulle den antagligen 
bestå av ett ”lösbladssystem” med många övningsexempel inom varje exempel. När eleverna 
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är mogna att släppa stavarna får man hitta övningstal i andra böcker (Wistedt, 1987). Enligt 
intervjuresultaten följer tre av lärarna detta motto. Anna, Maria och Britta utgår inte från nå-
got läromedel. Anna berättade att hon själv ofta håller i styrda aktiviteter och övningar istället 
för att använda en lärobok. Karin som arbetar i år 5 använde däremot lärobok i sin undervis-
ning och brukade Cuisenairestavarna som ett komplement.  
 
Cuisenaire-Gattegno-metodens arbetsgång börjar med fri lek som följs av en bred variation av 
övningar med syfte att utveckla elevens förståelse för räkning. Sedan följer en studie av siff-
rorna upp till tio. Dessa övningar redovisas i form av bokstäver eller färger. Arbetet med siff-
ror upp till tio kan möjligtvis introduceras i första årskurs eller absolut i andra årskurs. Ele-
verna får nu under olika situationer upptäcka flera sätt att använda de fyra räknesätten och 
undersöka siffersystemet. Behovet av att sätta siffror på stavarna börjar när de mer komplice-
rade talen kommer in i bilden. Det är viktigt att arbetsgången följs. Olika moment kan emel-
lertid ges mer eller mindre tid beroende på elevernas ålder och mognad (Chambers, 1964). Av 
intervjuresultaten kan man konstatera att tre av lärarna (Anna, Britta och Maria) följer Cuise-
naire-Gattegno-metodens arbetsgång. Anna framlade att hon följer en tydlig struktur och sade; 
”Jag använder en ganska strikt struktur, en viss gång i materialet, för att nå vissa mål på vä-
gen”. De tre lärarna berättade att de börjar med fri lek, fortsätter med olika gemensamma öv-
ningar där matematik tänkandet utvecklas. Lärarna använder sig även av färgalgebran men 
inte av bokstäverna. Den fjärde lärarens (Karins) arbetsgång skiljer sig till viss del från de 
andra lärarna samt det tänkta bruket, då hon väljer att utgå från ett läromedel i formandet av 
arbetsgången.  Hon introducerar med fri lek och har några övningar där begrepp tränas men 
sedan används materialet som ett komplement till läromedlet. När lärarna ska sätta siffror på 
stavarna och arbeta med materialet som ett relationsmaterial, skiljer sig lärarnas åsikter och 
handlande åt. Som tidigare nämnts ansåg George Cuisenaire att grunden för matematik är 
relationer och materialet bygger helt på denna uppfattning (Wistedt, 1987). I arbetet med Cui-
senairestavarna och siffror betonas att man givetvis kan kalla den vita staven för ett och den 
röda för två o.s.v., men man bör undvika att låsa en viss stav vid ett tal. Vid en ”låsning” be-
gränsas stavarnas användningsområde (Malmer, 1990). Anna och Karins intervjusvar åskåd-
liggjorde ett handlande med materialet som ett relationsmaterial men de tänkte olika om lås-
ningen av siffervärden. Enligt Annas svar arbetar hon med materialet som ett relationsmate-
rial men låser även upp stavarna i talbassystem. Hon ansåg att det är en vinning att låsa sta-
varna vid tiotalssystemet i arbetet med elever i lågstadiet. Karin å andra sidan berättade att 
hon är konsekvent i att aldrig ge Cuisenairestavarna ett siffervärde. Vad som framgick var att 
hon anser att Cuisenairestavarna kan användas fritt och benämnas med vilket tal som helst 
under olika arbetsmoment. Enligt Britta och Marias intervjusvar arbetar de inte med materia-
let som ett relationsmaterial utan låser stavarna vid siffervärden. Britta berättade att hon mest 
använde stavarna som enheterna 1-10 och Maria sade att hon inte har använt materialet som 
ett relationsmaterial för att hon enbart arbetat i de tidiga åren. De båda lärarna tillade att de 
under introduktionen och de gemensamma övningarna använder stavarna utan fasta siffervär-
den.   
 
I bl.a. Wistedts (1987), Chambers (1964) och Malmers (1999) genomgång av Cuisenaire – 
Gattegno – metoden nämndes genomgående eleverna som deltagare. Metoden är riktad till 
varje elev. Tre av lärarnas (Anna, Britta och Marias) förhållningssätt till att involvera alla 
elever under arbetet med stavarna stämmer överens med författarnas ståndpunkt. Anna, Britta 
och Maria nämnde bl.a. att olika barn nappar på olika saker, men att alla barn har glädje av 
Cuisenairestavarna samt att materialet är så tydligt att det underlättar för alla elever att lära sig 
olika moment inom matematiken. Karins förhållningssätt skiljer sig mot de andra lärarnas och 
författarnas ställningstagande då hon sade att hon använder stavarna med alla elever i vissa 
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moment, bl.a. procenträkning och bråkräkning, men att eleverna i övrigt får valet att bruka 
dem ifall behovet finns. Hon ansåg att materialet är bra för elever som är taktilt och visuellt 
svaga. 
 
Som tidigare refererats är meningen med Cuisenaires metod att varje elev ska uppleva och 
förstå hur matematiska begrepp och samband verkligen fungerar, oavsett nivå (Wistedt, 
1987). Detta stämmer överens med samtliga lärares uppfattningar då de är överens om att 
syftet att arbeta med Cuisenairestavarna är att konkretisera det abstrakta. Eleverna ska, enligt 
lärarna, få en konkret upplevelse genom bruket av stavarna samt få förståelse för matemati-
ken. Som tidigare nämnts beskrev Britta det så här: ”Man kan via stavarna se sambandet för 
att sen kunna koppla över det i arbetet med siffror och tal. Tankeoperationer, stegen, vad som 
händer. Att man konkretiserar det och eleverna får upplevelsen av att så här är det och så här 
ska det se ut, när man gör olika moment.”   
 
Den huvudsakliga meningen med materialet är, enligt refererade författare, att göra matemati-
ken levande. Dessa stavar kan illustrera flera olika räknesätt, såsom de fyra räknesätten, bråk- 
och procenträkning o.s.v. Genom ett arbete med stavarna kan eleverna förstå samband mellan 
räknesätten samt begripa logiken i matematiken. Stavarna ska vara ett hjälpmedel oavsett ab-
straktionsnivå och abstraktionstakt. Av resultatet från intervjuerna går att utläsa att alla fyra 
lärare har liknande tankar kring materialet. Anna berättade att eleverna kan få ett abstrakt tän-
kande utan förståelse om man slutar med laborativt material i mellanstadiet. Britta sade: ”Man 
kan aldrig bli för tydlig”. Karin poängterade att många elever kan tappa motivationen för ma-
tematik när abstraktionsnivån höjs. 
 
5.2 Cuisenairestavar – i användning 
 
5.2.1 Introduktion  
Enligt ovan redovisade intervjuresultat och litteratur, stämmer lärarnas introduktion av mate-
rialet med den tänkta introduktionen. Wistedt (1987) framhöll introduktionen som fri lek, utan 
styrning, där eleverna bekantar sig med materialet. Samtliga intervjuade lärare introducerar 
materialet med samma koncept, nämligen fri lek.  Eleverna får undersöka, bygga och konstru-
era med stavarna. Annas intervjusvar visade att hon har en hel del material som hon gjort i 
ordning, ritat och även hittat på andra ställen, figurer som eleverna kan lägga t ex en färdig 
ritad fisk. Karin som arbetar med äldre elever, till skillnad från de andra, låter eleverna tänka 
matematik och prova sig fram hur man kan använda materialet samt undersöka matematiska 
begrepp under introduktions tillfället.  
 
5.2.2 Gemensamma övningar 
Cuisenairestavarna ska, efter genomförd introduktion, brukas till gemensamma övningar. 
Dessa övningar syftar till att träna in materialet och träna eleverna i att muntligt uttrycka sina 
matematiska upptäckter samt att skapa förståelse för helhet, delar och olika matematiska be-
grepp (Wistedt, 1987, Malmer 1999). Övningar som nämns är ”trappan”, ”bygga tåg och 
mattor”, ”jämna och udda” samt ”jämföra och mäta”. Detta stämmer överens med tre av de 
intervjuade lärarnas resultat. De tre lärarna (Anna, Britta och Maria) fortsätter med gemen-
samma övningar efter den fria leken. De nämner övningar där begreppsuppfattningen och 
taluppfattningen tränas. Enligt Annas intervjusvar arbetar hon med begreppsbildningen länge, 
som större, mindre, längre, kortare m.m. Maria berättade att hennes elever får göra olika sor-
teringsövningar med färg och längd, de tränar udda och jämna. Anna, Britta och Maria näm-
ner övningar som ”väva mattor” och ”bygga tåg”. Resultatet från Karins intervjusvar skiljer 
sig från det tänkta bruket av materialet enligt litteratur och de andra lärarnas intervjusvar. 



      

   
  

19 

Hennes elever tränar begreppsuppfattningen i själva introduktionen, i den fria leken. Materia-
let används sedan till olika räkneområden.   
 
5.2.3 Arbete med bokstäver/färger 
Cuisenairestavarna och deras bokstavsförkortningar används i form av bokstavsalgebra. Bok-
stäverna kan fungera som en länk mellan förståelsen av uträkning och tal (Chambers, 1964). 
Om eleverna inte behärskar att skriva och känna igen bokstäverna fungerar det att använda 
målade ringar i stavarnas färger (Malmer, 1993). Wistedt (1987) framförde att man genom 
bokstavs- och färgalgebra kan renodla inlärningen av räknesätten; eleven får koncentrera sig 
på själva räknesättet och tecknet för det, genom konkret laboration. Resultaten från intervju-
erna åskådliggör både likheter med och skillnader mot det tänkta bruket av materialet i form 
av bokstavs- och färgalgebra.  Tre av lärarna (Anna, Britta och Maria) arbetar med stavarna i 
form av färgalgebra till skillnad från den fjärde läraren (Karin). Anna, Britta och Maria be-
skriver färgalgebran som träning av matematikspråket konfigurerat genom redovisade färgp-
luppar och tecken i räknehäften. Lärarna arbetar inte med bokstavsalgebra. 
 
5.2.4 Arbete med siffror 
Arbetet med bokstavs- och färgalgebra och undersökandet av matematiska relationer utveck-
las genom införandet av siffror i de matematiska relationerna. I samband med införandet av 
siffror måste betonas att vilken stav som helst kan väljas som enhet (Chambers, 1964). Re-
sultatet från intervjusvaren visar på skillnader i lärarnas agerande av införandet av siffror (se 
analys av metod och syfte). Enligt en samstämmig litteratur följs de fyra räknesätten åt med 
början i addition, subtraktion och slutligen multiplikation och division. Eleverna får studera 
talen 1-10 ur flera synvinklar, laborera och anteckna. Detta stämmer överens med tre av lärar-
nas (Anna, Britta och Marias) beskrivningar av de fyra räknesätten. Lärarna låter addition och 
subtraktion följas åt och använder sedan stavarna till multiplikation och division. Enligt An-
nas intervjusvar kopplar hon upp subtraktionen till addition så eleverna får den naturliga upp-
fattningen att plus och minus hör ihop. Britta låter sina elever studera talen 1-10 genomgå-
ende. Resultatet från Karins intervju visar att Cuisenairestavarna inte används till addition och 
subtraktion men eleverna får emellanåt använda Cuisenairestavarna för att åskådliggöra mul-
tiplikation och division. Enligt hennes intervjusvar följs räkneområdena åt enligt läromedlet 
Matteboken.  
 
I arbetet med Cuisenairestavarna och de fyra räknesätten är addition det räknesätt som sym-
boliseras av att eleverna lägger stavarna ände mot ände, i subtraktion söks differensen och 
stavarna läggs intill varandra och jämförs, i multiplikation lägger eleverna det givna antalet 
stavarna efter varandra och mäter, i innehållsdivision mäter eleverna täljaren med kvoten för 
att se hur många gånger talvärdet i kvoten går i talvärdet i täljaren, i delningsdivision bygger 
eleverna först det övre talet med stavar och provar sig fram tills de hittar en stav som delar 
täljaren i de delar som anges i nämnaren (Wistedt,1987). Lärarnas användande av Cuisenai-
restavarna liknar Wistedts redogörelse, med vissa personliga modifikationer. Intervjuresulta-
ten visar att t.ex. Anna och Maria arbetar systematiskt under arbetsgången med multiplikation 
och division. De börjar alltid från lätt till svårt, att plocka 4 × 4, 5 × 5 o.s.v. Britta framhåller 
att hon använder stavarna på olika sätt beroende på vad hon vill åt. Hon försöker alltid an-
vända stavarna, i alla fall när det gäller addition, subtraktion och multiplikation. Hon berättar 
att det under addition och subtraktion är lätt för eleverna att plocka bort när det lärt sig att 
sätta ihop stavarna. Britta beskrev arbetsgången med division och multiplikation genom att 
berätta att eleverna i delningsdivision kan eleverna undersöka talet 12/3 genom att se hur 
många ”trestavar” det finns i talet 12. ”I multiplikation kan eleverna lägga stavarna på hög 
och tydliggöra 3×4 är 12 och 4×3 är 12”. Karins intervjusvar synliggör att Cuisenairestavarna 
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används på olika sätt i de olika momenten, ibland används de till olika övningar inom olika 
räkneområden. Materialet finns annars vid sidan av, ett material för eleverna att välja för att 
åskådliggöra och komplettera matteboken. Hon påpekar att hon använder stavarna på olika 
sätt i de olika momenten. 
 

Enligt Malmers (1990) resonemang om bråkräkning kan en del av helhet synliggöras genom 
att välja en stav som enhet och därefter bestämma de andra stavarnas värde. Den visuella 
mätningen och upptäckter gör bråkräkningen konkret och bidrar till förståelse. Litteratur-
genomgången visar på att Gattegno lägger stor vikt vid likvärdigheten i bråk. Detta koncept 
utgör grunden för arbetet med Cuisenairestavarna. I arbetet med procentbegreppet bygger 
momentet på förståelsen för förhållandet mellan delar och helheter. Cuisenairestavarna visua-
liserar procentbegreppet genom bearbetning, undersökning och upptäckter av eleverna (Mal-
mer, 1990). Resultaten från intervjuerna visar att Karin är den enda läraren som använder sta-
varna i räkneområdena; bråk och procent. Hennes beskrivningar av Cuisenairestavarnas del i 
dessa moment stämmer överens med det tänkta bruket. Karin använder materialet för att sym-
bolisera och synliggöra delar och helheter samt uträkningen av dessa. Såsom det tänkta bruket 
använder Karin stavarna för att visualisera procenträkningen genom synliggörandet av delar 
och helheter.  
 
Litteraturgenomgången synliggör även stavarnas betydelse för visualisering i problemlösning, 
framförallt problem med relationsförhållanden. Bruket av stavarna i problem med relations-
förhållanden utan numeriska värden kan uppmärksamma processen. Att använda Cuisenai-
restavarna i problem med relationsförhållanden är inget som kommer fram i intervjusvaren 
med lärarna, däremot att materialet används till problemlösning i allmänhet. Annas intervju-
svar tydliggör stavarnas funktion i problem med olika begrepp. Brittas svar visar att stavarna 
fungerar bra när de t. ex. ska förtydliga en addition eller en subtraktion med en "bild" i sam-
band med problemet.  
 

 
6. Slutsatser 
 
6.1 Hur Cuisenairestavar ska användas enligt beskrivning i litteraturen 
 
Enligt litteraturen ska de tio Cuisenairestavarna, med olika färg och längd, symbolisera talre-
lationer. Stavarna är inte indelade i enheter och bör användas som ett relationsmaterial med 
obestämt siffervärde. Wistedt (1987), Malmer (1988, 1990, 1993, 1999) ochChambers (1964), 
beskriver Cuisenairestavarna, metoden och syftet med materialet enligt följande; materialet 
bygger på uppfattningen om att matematik är relationer. Meningen med Cuisenaires metod är 
att varje elev ska uppleva och förstå hur matematiska begrepp och samband verkligen funge-
rar genom samtal och övningar. Genom laborationer med Cuisenairestavarna förstår eleverna 
sambandet mellan räknesätten, logiken och de matematiska lagarna. Cuisenaire metoden är en 
experimentell metod utan lärobok, där observationer är grunden för abstraherandet. Cuisena-
ire-Gattegno-metodens arbetsgång börjar med fri lek utan styrning som följs av en bred varia-
tion av övningar. Dessa övningar syftar till att eleverna får träna att laborera med materialet, 
träna eleverna i att muntligt uttrycka sina matematiska upptäckter och bidra till förståelsen för 
matematiska begrepp. Sedan följer en studie av siffrorna upp till tio och matematiska tecken 
med användning av bokstavs- eller färgalgebra. Slutligen sätter eleverna siffror på stavarna. 
När eleverna kommit underfund med en matematisk lag, förstått hur den fungerar och blivit 



      

   
  

21 

övertygad om dess allmängiltighet, kan abstraherandet börja och det konkreta materialet släp-
pas. Wistedt (1987), Malmer (1988, 1990,1993,1999) och Chambers (1964) understryker att 
man bör, under införandet av siffror,  undvika att låsa en viss stav vid ett tal. En ”låsning” 
begränsar stavarnas användningsområde. Cuisenairestavarna kan hjälpa eleverna att förstå att 
tal är abstrakta koncept och kan symboliseras på flera olika sätt.  Cuisenairestavarna kan in-
troduceras oavsett ålder och årskurs. De olika delmomenten i arbetsgången kan ges mer eller 
mindre tid samt läggas på lättare eller svårare nivå. Framställningen av aktiviteter och öv-
ningar med Cuisenairestavar kan omöjligtvis vara uttömmande och det är knappast ens önsk-
värt att de skall vara det.  
 
6.2 Hur Cuisenairestavar används i undervisningen 
 
Intervjusvaren synliggör att samtliga lärare arbetar med Cuisenairestavarna för att konkreti-
sera det abstrakta. Eleverna ska få en konkret upplevelse genom bruket av stavarna samt få 
förståelse för begrepp, samband och förhållanden inom matematiken. Tre av de fyra intervju-
ade lärarna använder Cuisenairestavarna med alla elever utan lärobok. En lärare använder 
stavarna som ett komplement till lärobok och låter alla elever använda materialet enbart under 
enstaka moment.  Två av lärarna arbetar med stavarna som ett relationsmaterial. De andra två 
lärarna använder Cuisenairestavarna mest som enheterna 1-10. Intervjuresultaten visar att tre 
av lärarna börjar arbetsgången med Cuisenairestavarna med fri lek utan styrning, fortsätter 
med olika gemensamma övningar där matematik tänkandet utvecklas. Under detta moment får 
eleverna undersöka, laborera och jämföra samt träna bl.a. begreppsuppfattningen och talupp-
fattningen.  Samma tre lärare använder sig av färgalgebra som en länk till matematikspråket. 
Eleverna använder då ett räknehäfte där uträkningarna redovisas i form av färgpluppar och 
tecken. Den fjärde lärarens arbetsgång skiljer sig till viss del från de andra lärarna, då hon 
väljer att utgå från ett läromedel i formandet av arbetsgången.  Hon introducerar med fri lek 
och har några övningar där begrepp tränas men sedan används materialet som ett komplement 
till ett läromedel. Hennes elever skriver och förstår siffror men de andra tre lärarna introduce-
rar siffrorna under arbetsgången med stavarna. Sifferinförandet sker utifrån lärarnas förhåll-
ningssätt till Cuisenairestavarna som ett relationsmaterial.  
 
Under arbetet med de fyra räknesätten, bråkräkning, procenträkning och problemlösning 
skiljer sig lärarnas arbetsgång och användande av stavarna. Tre av lärarna använder stavarna 
under de fyra räknesätten och de följs åt, övningarna bygger på varandra. Eleverna får se 
samband och förhållanden mellan räknesätten. Den fjärde läraren (Karin) följer en lärobok 
och hon använder ibland stavarna för att åskådliggöra multiplikation och division. Denna lä-
rare är den enda som använder stavarna i räkneområdena; bråk och procent. Materialet an-
vänds för att symbolisera, införa bråk och procentbegreppet, visualisera det abstrakta, syn-
liggöra delar och helheter samt uträkningen av dessa. Samtliga lärare använder Cuisenairesta-
varna i problemlösning till att bl.a. visualisera problem och synliggöra begrepp. Enligt inter-
vjusvaren använder lärarna Cuisenairestavarna på olika sätt i olika moment utifrån syfte och 
räkneområde. 
 
6.3 Hur det tänkta bruket förhåller sig till det faktiska bruket  
 
Hur det tänkta bruket förhåller sig till det faktiska bruket av Cuisenairestavar, visar på föl-
jande likheter och skillnader: 
Ett matematikspråk ska användas och genomgående under användandet av Cuisenairesta-
varna. Samtalet är nyckeln till förståelse. Under intervjuerna med lärarna nämns inte betydel-
sen och användandet av språket och dialogen. Lärarna nämner emellertid begreppsbildningen.  
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Två av fyra lärarna arbetar inte med materialet som ett relationsmaterial, enligt tänkt bruk. De 
låser oftast stavarna vid enheterna 1-10.  
 
Meningen med Cuisenaires metod är att varje elev ska uppleva och förstå. Tre av fyra lärare 
använder Cuisenairestavarna med alla elever. Den fjärde läraren använde inte stavarna 
genomgående med alla elever förutom under vissa moment, bl.a. procenträkning och bråkräk-
ning. Eleverna fick valet att bruka dem ifall behovet fanns. 
 
Samtliga lärare förhåller sig till det tänkta syftet enligt litteraturen, att eleverna ska uppleva 
och förstå hur matematiska begrepp och samband fungerar genom konkretisering av det ab-
strakta.  
 
Tre av fyra lärare arbetar med materialet enligt den tänkta arbetsgången Den fjärde läraren 
formar arbetsgången utifrån ett läromedel. Materialet används då som ett komplement. Hon 
använder inte gemensamma övningar, bokstavs- och färgalgebra samt addition och subtrak-
tion. Hon är emellertid den enda läraren som använder Cuisenairestavarna i räkneområdena 
bråk och procent. Materialet används då enligt det tänkta bruket.  
 
Skillnader eller rättare personliga sätt att använda stavarna kan ses i arbetet med de fyra räk-
nesätten och problemlösning. Till stor del används materialet enligt det tänkta bruket men 
lärarna använder Cuisenairestavarna på olika sätt i olika moment utifrån syfte och räkneom-
råde. Tillämpningar som kan nämnas är: egenhändigt ritat material och olika inspirationskäl-
lor, att låta eleverna tänka matematik under den fria leken, olika system under räkneområ-
dena, användandet av stavarna som symbolisering av olika begrepp i problemlösning etc.  
 

 
7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Jag kan inte med gott samvete säga att denna studie är helt tillförlitlig. Det är för många fakto-
rer som påverkar undersökningens reliabilitet och tillförlitlighet för att kunna hävda att en lik-
nande undersökning med andra metoder, forskare eller deltagare skulle leda till samma resul-
tat. En strukturerad intervju skulle i mitt fall kanske bidra till högre reliabilitet än den ostruk-
turerade jag valt använda. Mina ostrukturerade frågor skulle troligtvis inte ge samma resultat 
om jag som forskare mäter samma aspekt av verkligheten flera gånger. Enligt min mening har 
undersökningens resultat till största del formats av mina tolkningar och värderingar. Jag tror 
inte att en sådan här liten undersökning kan generalisera att alla lärare inte arbetar med mate-
rialet till sin fulla potential. Mitt mål med studien var emellertid inte att generalisera utan få 
nya kunskaper om materialet, vilket jag anser mig fått. Jag önskar likväl att jag hade haft mer 
tid och erfarenhet, framförallt gällande intervjuteknik. Om jag hade haft mer erfarenhet kan-
ske de data från intervjuerna känts mer tillförlitlig. Vissa svar jag fick kan antagligen utveck-
las, men detta ligger nog i människans natur, att alltid söka ny kunskap.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Denna fallstudie har redogjort för hur Cuisenairestavar ska användas enligt litteraturen, hur 
lärare egentligen använder materialet samt hur det tänkta bruket förhåller sig till det faktiska. 
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Enligt tidigare resonemang kan laborativt material ibland användas inom begränsade former. 
Jag ställde mig frågan om lärare i dagens undervisning använder Cuisenairestavars fulla po-
tential enligt de beskrivningar som finns i litteraturen? Enligt tidigare redovisning kan fram-
ställningen av aktiviteter och övningar med Cuisenairestavar omöjligtvis vara uttömmande 
och det är knappast ens önskvärt att de skall vara det.  
 
Varje lärare som på allvar börjar arbeta med materialet kommer att finna fler och fler varia-
tioner och tillämpningar. Enligt egna tolkningar använder de deltagande lärarna Cuisenaires-
tavarna till stor del enligt det tänkta bruket, men med egna individuella utformningar. De på-
tagliga skillnaderna vill jag emellertid lyfta fram.  
 
Metoden med materialet bygger på samtalet vilket skiljer sig från lärarnas resonemang, med 
undantag för begreppsbildningsövningar. Det kanske finns en orsak till att språkets betydelse 
under alla övningar aldrig nämndes. Lärarna kanske ansåg att språket och dialogen var en 
självklarhet och förbisåg detta under själva intervjusamtalet. Deras syfte med materialet var 
att skapa mening och förstålelse för matematiken. Enligt min mening kan mening och förstå-
else inte skapas utan det genomgående samtalet. Om lärarna mot förmodan inte samtalar un-
der användandet av materialet, kanske man kan säga att lärarna inte använder materialet till 
sin fulla potential.  
 
En annan tydlig skillnad var att en av lärarnas användande av materialet avvek från de andra 
lärarnas faktiska bruk samt det tänkta bruket. Att avvikelser kan ses kanske har sin förklaring 
i att denna lärare arbetar i år fem medan de andra lärarna arbetar i år 1-3. Att läraren inte an-
vänder materialet med alla elever, formar arbetsgången utifrån ett läromedel samt använder 
materialet mer som ett komplement kan måhända motiveras. Hennes elever har troligtvis 
större matematikkunskaper samt är på en högre mognadsnivå till skillnad från de andra lärar-
nas elever. Enligt tidigare resonemang finns det ingen svensk lärobok till metoden och när 
eleverna börjar abstrahera, och därmed är mogna att släppa stavarna, får man oftast söka öv-
ningstal i andra böcker. Detta är kanske vad denna lärare har gjort, på sitt sätt. Sen går det 
alltid att diskutera hennes begränsade användning av materialet i val av räkneområden och 
elevantal samt användning av materialet som ett komplement. Meningen med Cuisenaires 
metod är att varje elev ska uppleva och förstå hur matematiska begrepp och samband verkli-
gen fungerar, oavsett nivå. Det viktiga i detta är, enligt mig, att varje lärare hittar en metod, 
som leder till att varje elev oavsett nivå får uppleva och förstå hur matematiska begrepp och 
samband fungerar. Att begränsa användningen av Cuisenairestavarna till enbart vissa räkne-
områden och elever och som komplement, kanske lämpar sig med vissa elevgrupper men inte 
med andra. Jag ställer ändå frågan varför man väljer att begränsa sig när materialet kan illu-
strera (så att barn förstår): kvadrat- och kubikrötter, Pythagoras sats, de fyra räknesätten, bråk- 
och procenträkning, algebraiska lagar, primtal och volymräkningar m.m. Enligt min uppfatt-
ning kan stavarna fungera som ett substitut för läroboken.  
 
Den viktigaste diskussionspunkten, enligt min mening, är materialet som ett relationsmaterial. 
Enligt tidigare resonemang bygger materialet helt på uppfattningen om att matematik är rela-
tioner. Cuisenairestavarna är ett relationsmaterial och ska kunna symbolisera olika tal, bero-
ende på vilka talrelationer som ska arbetas med. Två av lärarna arbetade inte med materialet 
som ett relationsmaterial, utan låste stavarna vid siffervärden. Detta kan ses som anmärk-
ningsvärt då en ”låsning” av siffervärden begränsar materialets användningsområde. Enligt 
Malmers (1999) resonemang föreligger det då en påtaglig risk att barn har svårare att accep-
tera eventuell omkodning av stavarnas talvärde, vilket kan leda till att idén om stavarna som 
relationsmaterial går förlorad. Om de två lärarnas användningsområde av Cuisenairestavarna 
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begränsas, synliggörs inte i denna studie. Dessa två lärare har hittat sitt sätt att arbeta och för 
dem är det antagligen det bäst anpassade tillvägagångssättet för deras elevgrupp. Jag skulle 
själv fördra att använda materialet enligt det tänkta bruket, som ett relationsmaterial, för att 
kunna synliggöra samband och matematiska relationer. Materialet skulle vara en hjälp till att 
förstå att tal är abstrakta begrepp och kan symboliseras på flera olika sätt. Jag vill å andra si-
dan understryka att i användandet av ett laborativt material, i detta fall Cuisenairestavar, bör 
eleven alltid vara i centrum. Jag som lärare bör alltid utgå från eleven förutsättningar och be-
hov i utformandet av en arbetsmetod. Att kritisera lärare som inte använder Cuisenairestavar 
som ett relationsmaterial skulle, i min mening, vara felaktigt. Mindre felaktigt kanske vore att 
ifrågasätta valet av material då poängen med Cuisenairestavarna går förlorad. Varför inte an-
vända materialets fulla potential då det egentligen inte finns något annat material med samma 
mångsidiga användningsområden? 
 
De synliggjorda skillnaderna kan härmed svara på min ställda fråga: om lärare i dagens un-
dervisning använder Cuisenairestavars fulla potential enligt de beskrivningar som finns i litte-
raturen? Svaret och slutsatsen av denna fallstudie måste bli som följer: att lärare i dagens un-
dervisning inte använder Cuisenairestavarna till sin fulla potential. 
 
Denna studie har lett till ökade kunskaper om Cuisenairestavar. Dessa kunskaper kan leda till 
en medvetenhet om bruket av dem samt skapa förutsättningar för egna personliga tillämp-
ningar. Efter genomförd fallstudie har ett fortsatt intresse byggts upp gällande lärarens roll i 
användningen av material. Det skulle vara intressant att undersöka hur lärarens introduktion 
samt användande av ett laborativt material påverkar elevens lärandeprocess. Framförallt 
skulle det vara fascinerande att undersöka begreppet relationsmaterial och dess fördelar och 
nackdelar i undervisningen.  
 
Avslutningsvis vill jag återkoppla till Wistedts ord; ”Jag fann inte en metod – jag fann en hel 
filosofi” (Wistedt, 1987, s 3). Med det vill jag säga att denna studie bara redogör för en bråk-
del av Cuisenairestavarnas användningsområde och tänkta bruk. Jag skulle gärna bredda mitt 
undersökningsområde i framtiden och uppmanar även andra att göra detsamma.   
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor 
 
För-intervju 
 

- Hur länge har du arbetat med Cuisenairestavar i din undervisning? 
 

- Hur kom du i kontakt med materialet? 
 

- Hur har du lärt dig hur du ska använda materialet? Används någon lärarhandledning? 
 
 
 
Intervju 

 
- Med vilka elever använder du Cuisenairestavar och varför? 

 
- Hur introducerar du materialet för elever?  
 
- Under vilka moment används materialet? Hur används materialet under dessa mo-

ment? Ge exempel…   
 

- Hur läggs arbetet med stavarna upp i stort? Någon speciell ordning på räknesätten? 
 

- Vad är ditt syfte med användandet av Cuisenairestavar? 
 
- Hur förhåller du dig till Cuisenairestavar som ett relationsmaterial? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   
  

Bilaga 2 
Gemensamma övningar 
 
Trappan 
Ex. 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bygga tåg 
Ex. 2 a 
 
röd ljus grön svart 

 
Ex. 2 b 
 
orange 

rosa 
 

mörkgrön 

 
 
 
Bygga mattor 
Ex. 3 
 
gul 
 
rosa vit 

vit röd röd 

röd ljusgrön 

Osv.… 
 
 

vit 

röd  

ljusgrön 

rosa 

gul 

mörkgrön 

svart 

brun 

blå 

orange 



      

   
  

Jämna och udda 
Ex. 4 a   Ex. 4 b 
 
rosa 

röd röd 

  
 
Jämföra och mäta 
Ex. 5 
 
rosa 

röd 

röd 

 
 
Arbete med siffror/bokstäver 
Ex. 6 a   Ex. 6 b 
 
R + b =?   
  
g – v = ? 
 
 
 
 
Arbete med siffror 1-10 
 
Ex. 7 a    
   ex. 7 b  
    
 
vit gul 

mörkgrön 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

blå 

vit rosa rosa 

gul 

vit 

rosa 

  +          = 
 

-  = 
 



      

   
  

 
 
Ex. 7 c 
 
rosa rosa rosa 

orange 
 

vit vit 

 
ljusgrön 
 

ljusgrön 
 

ljusgrön 
 

ljusgrön 
 

 
 
Ex. 7 d (delningsdivision och innehållsdivision) 
 
orange 
 

vit vit 

mörkgrön mörkgrön mörkgrön 
 

 
 
Bråkräkning 
Ex. 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 1/6     2/6    3/6    4/6   5/6    1    11/6 12/6  13/6   14/6 

 
 
Procenträkning 
Ex. 9 
 
brun 

 rosa rosa 

röd röd röd röd 

 

 vi
t 

rö
d 

   

lju
sg

rö
n 

ro
sa

 

gu
l 

m
ör

kg
rö

n 

sv
ar

t 

br
un

 

bl
å 

or
an

ge
  

   
   

   
   

  
 

 
brun = 100 % 
 
rosa = 50 % 
 
röd = 25 % 


