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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att öka vetskapen om läromedlet Cuisenairestavar i samband med 

talförståelse. Frågeställningar som studien utgår ifrån är: Hur kan materialet Cuisenairestavar 

användas för att öka talförståelsen hos elever? Hur beskriver eleverna att de använder 

Cuisenairestavar? Inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas? Denna 

studie har utgått ifrån kvalitativa fallstudier, bestående av två semistrukturerade intervjuer med 

dels en klasslärare i årskurs två och dels tre av dennes elever. Dessa intervjuer har bidragit med 

citat som med innehållsanalys analyseras i relation till talförståelse, kunskap och samband inom 

matematik. Av resultatet framkommer det att Cuisenairestavar kan användas i samband med 

talförståelse, men med handledning av en pedagog kan förtydliganden och samband av 

matematiska koncept synliggöras. 
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1 Inledning 

Under min sista verksamhetsförlagda praktik fick jag möjligheten att arbeta med en handledare 

som använder Cuisenairestavar, i fortsättningen även benämnt stavar, för att konkretisera 

matematiska begrepp. Detta verktyg fann jag har en enorm potential, eftersom det kan användas 

både för konkreta begrepp men även för att synliggöra matematiska koncept och idéer. Men 

varför används inte detta mer flitigt inom skolan, då materialet i sig är mångfacetterad enligt 

min mening vilket borde göra den efterfrågad av pedagoger i grundskolan.  

Läromedel och hjälpmedel inom skolan ska hjälpa till att synliggöra matematiska begrepp men 

det är endast ett fåtal som känner till Cuisenairestavar och Cuisenaire-Gattegnometoden. Med 

detta i åtanke blev jag som blivande lärare för grundskolan konfunderad. Materialet är 

mångsidig och kan användas inom flera teman i ämnet matematik. Så hur kan det användas i 

samband med talförståelse? 

Talförståelse, taluppfattning och de fyra räknesätten behöver elever för att kunna ta till sig 

matematiska begrepp. De är speciellt viktiga eftersom människor i dagens samhälle använder 

sig av talförståelsen varje dag, mer om detta i bakgrunden. Funderingar om Cuisenairestavar 

kan hjälpa eleverna att får en bättre talförståelse dök då upp. Av den anledningen är denna 

fallstudie utformad att belysa talförståelse och Cuisenairestavar som möjligt arbetssätt.  

Konkret arbetsmaterial ger elever möjlighet att skapa inre bilder och med stavarna till hjälp 

tillkommer även möjligheten att färgkoda dessa interna bilder. Genomgående för 

lärarutbildningen har varit att man ska använda olika metoder och gärna estetiska lärprocesser, 

såsom bild, kroppen, sång med mera för att ge eleverna möjligheten att tillägna sig ny kunskap 

på flera sätt. Vilka arbetssätt eller processer är det som leder fram till bestående kunskap hos 

eleverna?  

Denna studie har i uppgift att belysa kunskapen kring konkreta läromedel och öka vetskapen 

om läromedlet Cuisenairestavar i samband med talförståelsen. Den syftar även till att ge en mer 

detaljerad inblick i läromedlet Cuisenairestavar och delge möjliga arbetssätt med verktyget.  

 

1.1 Syfte  

Syftet är att öka kunskapen kring det pedagogiska arbetet med Cuisenairestavar och hur 

pedagoger kan använda stavarna för att öka elevers taluppfattning och i förlängningen även 

talförmågan. Syftet är också att undersöka elevernas perspektiv på hur de använder läromedlet 

och inom vilka teman i ämnet matematik. Studien syftar även till att försöka finna för- och 

nackdelar med att använda abstrakta och konkreta material inom skolan. 

1.2 Frågeställningar 
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1. Hur kan materialet Cuisenairestavar användas för att öka talförståelsen hos elever? 

2. Hur beskriver eleverna att de använder Cuisenairestavar? 

3. Inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas? 

 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller dels vad matematisk kunskap är samt samband inom matematik och 

arbete med delar till helhet. Begreppen taluppfattning och talförståelse definieras samt 

färdigheter inom talförståelsen tas upp. Detta följs därefter av en beskrivning om olika 

arbetsmaterial och en kort historik kring Cuisenairestavar med en beskrivning av materialet, 

möjliga användningsområden och arbetssätt. Skolverket (2019) informerade tidigare under 

2019 att år 2022 ska alla nationella prov vara digitaliserade. Med detta i åtanke valdes även att 

inkludera ett underavsnitt där jämförelse mellan abstrakt och konkret material görs. Slutligen 

kommer en beskrivning av de lärande teorier samt kopplingar till lagar och förordningar för 

detta arbete.  

När en elev får förståelse för och bukt med taluppfattning, förflyttas fokusen från talraden, 

tallinjen, en-en-korrespondensen med mera till att fördjupa talförståelsen. En jämförelse till 

detta är när en elev ska lära sig läsa, i början är eleven fokuserad på bokstävernas artikulering 

av ett ord eller mening, men när elever har knäckt läskoden flyttas fokusen från artikuleringen 

till vad bokstäverna anger. Detta kan liknas vid talförståelsen eftersom matematik som ämne är 

kumulativ och förförståelsen som elever besitter används för att bygga vidare på matematiska 

koncept, idéer, termer och uttryck med mera.  

 

2.1 Matematisk kunskap 

I Lgr11 (Skolverket, 2018) skrivs att matematikämnet har till uppgift att ”bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat” (s. 56). För att detta ska vara möjligt behöver 

eleverna en kunskapsbas som innehåller strategier, metoder och modeller, vilket erhålls genom 

matematikundervisningen. Begrepp, teorier, termer, resonemang med flera bidrar till att utöka 

kunskapsbasen och på så vis ökar elevernas förståelse för matematiska idéer och matematiska 

koncept. Stensmo (2007) förklarar att ”kunskap är något som en människa konstruerar utifrån 

sina erfarenheter” (s. 37). Med andra ord är kunskap något som kommer till i kombination med 

tidigare erfarenheter.  

Nyroos med kollegor (2015a) däremot förklarar att matematisk kunskap ”kan betraktas som 

bestående av ett flertal olika kompetenser eller resonemang, och relaterar vidare till olika delar 

av arbetsminnet” (s. 162). Med detta kopplas matematiska förmågor ihop med 
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minnesfunktioner. Vidare beskriver författarna arbetsminne som ett begrepp vilket avser 

”förmåga att upprätthålla och samordna information i närtid” (s. 162). Medan Raghubar med 

kollegor (2010) beskriver att arbetsminnet ska ses som en mental arbetsyta för kontrollering, 

reglering och bevaring av information relevant för uppgiftslösning.   

Arbetsminnet kan delas upp i två underfunktioner fonologiskt respektive visuospatialt, 

Fonologiskt minne i detta fall syftar till den informationsinhämtning som sker via språk, 

exempelvis via en föreläsning. Visuospatialt minne däremot syftar till det informationsintag 

som sker via användningen av visuella och konkreta materia. Dessa två, fonologiskt minne och 

visuospatialt minne arbetar kongruent under en översiktlig minnesfunktion (egen översättning 

av chief executive) och tillsammans utgör de arbetsminnet (Nyroos, Jonsson, Korhonen, & 

Eklöf, 2015b). Raghubar med kollegor (2010) påpekar att samband finns mellan arbetsminne 

och matematik. Vid tillförsel av ny kunskap i kombination med befintlig kunskap görs nya 

upptäckter, vilket i sin tur bidrar till en djupare förståelse (Solem, Alseth, & Nordberg, 2011).  

Piaget och Brunners syn på kunskap är att det är något som byggs på och byggs ut efter hand. 

Således är synsättet att man arbetar med delar för att sedan sätta ihop det i en kontext, därefter 

går man tillbaka till delarna (Furner & Worrell, 2017). Mueller, Yankelewitz och Maher (2010) 

pekar på vikten av att kunna resonera kring matematiska koncept och idéer för fördjupat lärande 

av matematiska koncept. Detta leder till ökat självförtroende hos elevernas eget tankesätt.  

Lundberg och Sterner (2006) beskriver tre faser för tidigt matematiskt tänk, den konkreta 

laborativa fasen, den representativa fasen och slutligen den abstrakta fasen. Första fasen är till 

för att eleverna ska bli bekanta med de matematiska begreppen genom fysiska material som 

utvecklar lärandet och minnet i en social miljö. Med stöd från konkret material, symboler och 

enheter tydliggörs matematiska koncept. För att påvisa skillnaden mellan de tre faserna används 

talraden som exempel. Laborativa fasen (Lundberg & Sterner, 2006) består av att synliggöra 

matematiska koncept och vid användning av talraden kan detta genomföras genom att skriva ut 

talraden och fästa detta på golvet. Genom att använda kroppen för att gå fram och tillbaka på 

talraden används flera sinnen vid inlärningen av talramsan, här synliggörs även ordinaliteten 

och kardinaliteten (Solem, Alseth, & Nordberg, 2011). Med hjälp av estetiska lärprocesser leder 

detta förhoppningsvis till djupare förståelse. 

Den representativa fasen innehåller elevens egen material som används, exempelvis genom att 

rita och skriva, får de möjlighet att vidareutveckla förståelsen för de matematiska begreppen 

genom egna lösningar.  

Den abstrakta fasen innehåller symbolspråket inom matematik. Eleverna går med andra ord 

vidare från egna teckningar och konkret arbetsmaterial till att använda det matematiska 

symbolspråket (ibid.).  

Den representativa fasen (Lundberg & Sterner, 2006) behandlar elevens förmåga att utnyttja 

egna erfarenheter och omsätta det i praktiskt arbete, vilket ger oss kopplingen till en-en-
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korrespondensen (Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010). Talraden består av en del tomma ark 

på golvet och elevens uppgift är att fylla i de uppgifter som saknas, för detta kräver det att 

eleven har god förståelse kring den laborativa fasen. Eleverna får på så sätt möjlighet att öva i 

att se hela uppgiften och se samband mellan talen. Den abstrakta fasen (Lundberg & Sterner, 

2006) behandlar symbolspråket och dess användning inom matematiken. Talraden kan 

exempelvis skrivas ut i sin helhet på ett blad med två siffror utmärkta och eleven ska sedan ta 

fram differensen mellan talen. Alla tre faser, påpekar Lundberg och Sterner (2006), förutsätter 

att elever samtalar, diskuterar och redovisar hur tankeprocessen gått till och är i linje med Pólyas 

(Pólya & Sloan, 2009 [1957]) steg för problemlösning (se avsnitt 2.6.2). 

 

2.1.1 Sambanden inom matematik 

I Lgr11 (Skolverket, 2018) står det skrivet i syftet att elever ska ”använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (s. 57), vilket KIM (Skolverket, 2017) 

lyfter fram med ”Detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med 

varandra, dels att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden” (s. 8). 

Matematik är kumulativ och en kunskapsbas med färdigheter, exempelvis de fyra räknesätten 

och talförtåelsen är nödvändiga för ämnet (Manger, Lillejord, Nordahl, & Helland, 2013). Inom 

ämnet får eleverna arbeta med grundläggande taluppfattning, att se samband och mönster, lösa 

problem och resonera (Löwing, 2017). Studier har visat vikten av dessa grunder både inom 

aritmetik, algebra samt även för logiskt tänkande och dialoger inom matematik (Furner & 

Worrell, 2017; Träff, 2013; Mueller, Yankelewitz, & Maher, 2010; Yeo, 2014; Carbonneau, 

Marley, & Selig, 2013; Kroesbergern & van Dijk, 2015).  

Visualisera en tegelstens mur som byggs upp från grunden. Varje tegelsten representerar ett 

matematiskt koncept, där grunden består av tegelstenarna med exempelvis funktionerna 

addition, subtraktion,  multiplikation och division. För att kunna bygga på nästa lager av muren 

behöver muraren förstå kopplingen mellan subtraktion och addition, multiplikation och 

division. Utan tegelstenarna kommer muren att falla sönder (Manger et al., 2013).  

Denna liknelse förklarar vikten av att ha en bra grund för matematiska koncept, om grunden ii 

muren saknas kommer den att falla sönder. Detsamma gäller för matematiken, ju högre upp i 

årskurserna eleverna kommer desto mer byggs matematiken på. Matematikämnet består av 

koncept som fördjupas ju mer som lärs in. I KIM (Skolverket, 2017) står det skrivet att 

”undervisningen i de yngre åren utgår från ett prövande förhållningssätt” (s. 11) och att ”pröva 

sig fram med hjälp av olika uttrycksformer i skilda sammanhang ger eleverna kunskap om vilka 

begrepp och metoder som är tillämpbara och  utvecklingsbara”(s. 11). Prövande 

förhållningssätt och uttrycksformer i skilda sammanhang är särskilt viktiga speciellt som 

Mueller med kollegor (2010) fann att elever utan en förståelse för grunderna upplevde problem 

när de skulle beskriva eller förklara sina resonemang kring uträkningar.   
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2.2 Tal  

Detta avsnitt innehåller synsättet delar till helhet till delar samt talförståelse och taluppfattning. 

När en elev får förståelse för och bukt med taluppfattning, förflyttas fokusen från talraden, 

tallinjen, en-en-korrespondensen med mera till att fördjupa talförståelsen. En jämförelse till 

detta är när en elev ska lära sig läsa, i början är eleven fokuserad på bokstävernas artikulering 

av ett ord eller mening, men när elever har knäckt läskoden flyttas fokusen från artikuleringen 

till vad bokstäverna anger. Detta kan liknas vid talförståelsen eftersom matematik som ämne är 

kumulativ och förförståelsen som elever besitter används för att bygga vidare på matematiska 

koncept, idéer, termer och uttryck med mera.  

Siffror och tal i olika former finns överallt i samhället, det kan vara avståndet man cyklar på 

morgonen för att lämna barnen på dagis, det kan vara dilemmat mellan att ta tåg eller buss för 

familjesemestern, gatuadressen där föräldrarna bor samt när man räknar antalet elever i en klass. 

Utan talförståelsen blir detta bara en rad med siffror, däremot om en förståelse för vad siffrorna 

innebär och hur det används i kontexten blir möjligheterna oändliga. För detta krävs kunskap 

inom matematik och förståelse för hur kunskapen används.  

2.2.1 Delar till helhet till delar 

Pedagogik som forskningsområde innefattar flera områden där forskare kan studera olika 

teman, ämnen, inlärningsmoment med mera. Det finns på grund av detta en stor mångfald inom 

forskningen och i detta avsnitt samlas dom som delar synsättet att inlärning ger stor effekt när 

det går från delar till helhet till delar (Furner & Worrell, 2017; Manger, Lillejord, Nordahl, & 

Helland, 2013; Yeo, 2014). Lgr11 konstaterar att taluppfattning och tals användning är en 

central del av undervisningen i årskurs 1–3. ” Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan 

benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal” 

(Skolverket, 2018, s. 57). KIM (Skolverket, 2017) förtydligar detta med att elever ska få en 

djupare förståelse för delar till helhet i högre årskurser 

genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster. Att förklara och 

generalisera handlar om att utifrån enskildheter och sammanhang kunna dra slutsatser 

som går att överföra till andra sammanhang (2017, s. 33).  

För att eleven ska kunna arbeta sig till detta behöver talförståelsen, matematiska kunskapen 

samt sambanden och korrelationen inom matematiken synliggöras för elever i lägre årskurser. 

Dessa grunder behöver befästas och förståelse byggas upp då ämnet matematik ”inte [bör] ses 

som separata arbetsområden för undervisningen” (Skolverket, 2017, s. 11).   

Att arbeta från antingen mikronivå upp till makronivå eller vice versa är vanligt förekommande 

inom skolan. Men det är några komponenter som behöver utvecklas i samspel för att elever ska 

kunna arbeta med uträckningar. Träff (2013) nämner två komponenter som är viktiga för arbete 

med komplexa uträkningar. Dels att plocka fram aritmetiska funktioner från arbetsminnet och 
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omsätta detta till situationen, dels att förstärka det kognitiva tänkandet som behövs för att utföra 

olika uträkningar. Mueller, Yankelewitz och Maher (2010) visade att elever med möjlighet att 

resonera sig fram till lösningar på matematiska problem upplever en djupare förståelse och 

bygger då upp självförtroende till sitt eget tänkande. Kroesbergen och van Dijk (2015) i sin tur 

belyser att arbetsminne och talförståelse fyller en viktig komponent gällande matematiska 

förmågor. För att ta till sig delarna behövs en koppling till helheten, författarna förklarar att om 

en av förmågorna är nedsatt eller mindre utvecklad kan detta vara en indikation på 

matematiksvårigheter.  

Det som är gemensamt för dessa är intentionen att arbeta med delar. Genom att gå antingen från 

helhetsperspektiv till delar eller från delar till helhetsperspektiv, skapar förståelse för samband 

och kopplingar som inom matematiken.  

När en elev får förståelse för och bukt med taluppfattning, förflyttas fokusen från talraden, 

tallinjen, en-en-korrespondensen med mera till att fördjupa talförståelsen. En jämförelse till 

detta är när en elev ska lära sig läsa, i början är eleven fokuserad på bokstävernas artikulering 

av ett ord eller mening, men när elever har knäckt läskoden flyttas fokusen från artikuleringen 

till vad bokstäverna anger. Detta kan liknas vid talförståelsen eftersom matematik som ämne är 

kumulativ och förförståelsen som elever besitter används för att bygga vidare på matematiska 

koncept, idéer, termer och uttryck med mera.  

 

2.2.2 Taluppfattning 

Taluppfattning innefattar flera områden och för en god talförståelse krävs att taluppfattningen 

bearbetas i samverkan. Det av viktigt att särskilja taluppfattning och talförståelse eftersom 

dessa begrepp kan blandas ihop. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11: Skolverket, 2018) har i centralt innehåll skrivit om taluppfattningens områden 

och för denna studie avgränsas taluppfattningen till följande:  

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning. [...] Hur positionssystemet kan användas för att beskriva 

naturliga tal. […] Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas 

som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. [...] Naturliga tal och 

enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. [...] De fyra 

räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer (Skolverket, 

2018, s. 57). 

Denna avgränsning gör att talförståelsens tre komponenter, talföljd/ordinalitet, en-en-

korrespondens och kardinalitet/ kardinala aspekten synliggörs med taluppfattningens 

egenskaper.  Delar man upp dessa komponenter och inför citaten till var komponent synliggörs 

en del av sambandet inom ämnet matematik. Talföljd/ordinalitet synliggörs med ”Naturliga tal 

och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal 



7 

 

och ordning. [...] Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. […] Del av 

helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla 

bråk förhåller sig till naturliga tal” (Skolverket, 2018, s. 57). En-en-korrespondens synliggörs 

med ”Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer” 

(ibid.). Kardinalitet/ kardinala aspekten synliggörs med ”De fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i olika situationer” (ibid.).  

 

2.2.3 Talförståelse 

Termen talförståelse syftar till kombinationen av talföljd/ordinalitet, en-en-korrespondens och 

kardinalitet/ kardinala aspekten (Solem, Alseth, & Nordberg, 2011; Yeo, 2014; Jordan, 

Glutting, & Ramineni, 2010; Häggblom, 2013). Häggblom (2013) förklarar det med att ”ha 

känsla för tal [och] på ett strukturerat sätt använda sin kunskap, se samband och helheter, vara 

medveten om sin lösning och kunna korrigera sitt svar” (s. 58).  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2018) ska undervisningen ”bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat” (s. 56). Talförståelsen arbetar med att dekonstruera problem för 

att finna möjliga lösningar, göra det möjligt att värdera samt reflektera över vilka strategier som 

behövs för att lösa problem.  

Det råder delade meningar om hur talförståelse ger sig tillkänna hos elever (Träff, 2013; Yeo, 

2014; Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010). Jordan med kollegor (2010) anser att talförståelse 

går att finna hos barn i spädbarnsåldern och att detta sedan utvecklas i takt med att barn blir 

äldre. Termen som beskriver denna fas benämns primär talförståelse (egen översättning från 

primary number sense) och i takt med att barnet växer ökar även förståelsen. Utvecklingen av 

talförståelse börjar således i spädbarnsålder med representationer av små tal och övergår till 

uppskattning av stora tal ju äldre barnet blir. Träff (2013) däremot anser att talförståelsen 

innehåller två distinkta delar, approximate number sense och objekt-tracking system som 

tillsammans bildar talförståelsen.  Approximate number sense representerar ungefärliga tal på 

en mental tallinjen, med andra ord minnesbilder av tallinjen. Medan objekt-tracking system 

handlar om en-en-korrespondensens av upp till fyra objekt som kopplas till talordningen (ibid.).  

Yeo (2014) uppger att de flesta pedagoger och matematiklärare utan svårigheter kan identifiera 

dessa matematiska färdigheter och kunskaper hos elever även om det är svårt att urskilja 

begreppet talförståelse. Han poängterar att talförståelsen behöver bli erkänd och förstådd för att 

effektivt undervisas. Det råder en generell konsensus kring lärande av skolmatematik och stora 

siffror (Häggblom, 2013; Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010; Träff, 2013), Jordan med 

kollegor (2010) markerar att det behövs en baskunskap för att arbeta med större siffror där 

antalsräkningen kommer in i bilden. Baskunskapen innefattar bland annat taluppfattning och de 

fyra räknesätten.  
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2.2.3.1 Färdigheter inom talförståelse 

Det är främst tre färdigheter inom matematik som behövs för en bra talförståelse, counting, 

number knowledge och arithmetic operations (Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010; Yeo, 2014; 

Solem, Alseth, & Nordberg, 2011; Löwing, 2017). Solem med kollegor (2011) benämner dessa 

med talföljd/ordinalitet, en-en-korrespondens och kardinalitet/ kardinala aspekten. Nedan 

följer en genomgång av varje färdighet och dess relevans för talförståelse.  

Talföljd/ ordinalitet, syftar på talföljden [1, 2, 3, 4, 5…]. Fokus på ordningsföljden och 

talramsan 1–20 dock med extra markering på 10, 11, 12, …, 20. Solem och kollegor (2011) 

beskriver denna poängtering av ordningsföljden på följande sätt ”Talet 12 är alltså ett tiotal och 

två ental” (s. 27) men det framgår inte vid verbala kommunikationer utan det är först vid tal 

över 20 som det blir hörbart ”32 uttalas trettiotvå, alltså tre tiotal och två ental” (s. 27). Denna 

poängtering av talföljden och naturliga tal samt egenskaper blir synligt i Lgr11 (Skolverket, 

2018) ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange antal och ordning” samt ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva 

naturliga tal” (s. 57). 

En-en-korrespondens syftar till korrelationen mellan räkneord och föremål. Räkneordens 

samband med de föremål som räknas är väsentlig eftersom det visar att eleverna fått en 

fördjupad förståelse för tallinjen. Det är mer än att enbart räkna upp till eller ner från 100. Jordan 

med kollegor (2010) beskriver detta som en grundförmåga för uträkningar inom både 

subtraktion och addition med mera. Även här synliggörs den koppling mellan talförståelse och 

taluppfattningen som finns i Lgr11 (Skolverket, 2018) ”Naturliga tal och enkla tal i bråkform 

och deras användning i vardagliga situationer” och ”De fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i olika situationer” (s. 57). 

Kardinalitet/ kardinala aspekten syftar till stadiet då eleverna förstår att det sista i räkneramsan 

som räknas är totalen av antalet. Solem och kollegor (2011) beskriver det på följande sätt ”det 

sista räkneordet i räkningen representerar antalet av de räknade” (s. 28). Lgr11 (Skolverket, 

2018) uttrycker det med ”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och 

uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal” (s. 57). 

Kombinationen av dessa tre färdigheter utgör talförståelsen och förutsätter möjligheten att finna 

samband och kopplingar och skapa en djupförståelse. Kroesbergen och van Dijk (2015) fann 

att taluppfattning och arbetsminne i kombination till varandra utgör en viktig komponent för 

bearbetning av komplexa tal. Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (KIM: 

Skolverket, 2017) uttrycker det att ”Taluppfattning […] handlar om förståelse för tals betydelse, 

relationer och storlek [och] är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik 

(2017, s. 12)”.  
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2.3 Arbetsmaterial och deras användning inom talförståelse 

Det finns mycket forskning om arbetsmaterials inverkan på lärande (Furner & Worrell, 2017). 

Med begreppet arbetsmaterial syftar till de objekt/artefakter som är speciellt framtagna för att 

representera abstrakta matematiska idéer. Med andra ord fungerar arbetsmaterial som en 

representationsbild av de teoretiska idéer som omnämns i klassrummet vilket även synliggörs i 

Lgr11 (Skolverket, 2018).   

Det råder delade meningar om konkret arbetsmaterial ökar inlärningen inom ämnet matematik 

(Carbonneau, Marley, & Selig, 2013; Mueller, Yankelewitz, & Maher, 2010). Carbonneau, 

Marley och Selig (2013) genomförde en studie för att undersöka effektiviteten vid användandet 

av konkret arbetsmaterial och jämförde detta sedan med att använda abstrakta termer. Studiens 

syfte var att undersöka validiteten i att använda konkreta arbetsmaterial i 

matematikundervisningen. Detta gjordes genom att sammanställa 55 olika studier, där ett av 

kriterierna var att de jämförde lärande situationer som enbart använde sig av abstrakta 

lärometoder med lärande situationer där man använde sig av konkret material i sitt arbetssätt. 

Således fann de att enbart materialets införande i klassrummet inte var tillräckligt för att öka 

inlärningen, utan även instruktioner under inlärningsprocessen samt elevens egen utveckling 

påverkar materialets inflyttande. Men i Lgr11s (Skolverket, 2018) kunskapskrav för slutet av 

årskurs 3 lyder ” Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och 

konkret material eller bilder” (s. 61).  

Även Furner och Worrel (2017) påpekar att en viktig komponent för lärande är aktivt tänkande, 

med att andra ord att kunna ta till sig det som sägs och sedan omvärdera kunskapen. Matematik 

är ett ämne av mer teoretisk karaktär och syftet med att införa arbetsmaterial inom 

undervisningen är dels synliggöra begrepp dels att synliggöra de teoretiska samband som finns 

för eleverna (Lundberg & Sterner, 2006). Furner och Worrel (2017) belyser att oavsett om 

arbetsmaterialet är på en konkret eller abstrakt nivå är det viktigt att pedagogerna hyser en tilltro 

till sig själv i lärandemomentet. Dock är det viktigt att ha i bakhuvudet hur man som pedagog 

lär ut och att tillåta elever att ifrågasätta, avvika samt utforska olika matematiska koncept. Bara 

för att eleverna använder arbetsmaterial betyder det inte att de automatiskt förstår anledningen 

eller kommer dra ”rätt” slutsatser utifrån användningen (ibid.).  

 

2.3.1 Konkret arbetsmaterial 

Begreppet konkret arbetsmaterial pekar på den typen av material som är tillgängligt på det 

fysiska planet, exempelvis Cuisenairestavar och låtsaspengar. Inom detta material räknas även 

geometriska figurer i olika materia, tärningar, geobräda, tangram, balansvåg och kortlekar för 

att nämna några (Furner & Worrell, 2017), men dessa kräver en introduktion hur man använder 
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materialet. Även Löwing (2017) påpekar vikten av material, däremot ska det helst vara material 

som har en förankring till verkligheten, exempel på detta är sedlar och mynt. Genom att 

förtydliga hur uträkningen går tillväga förtydligas sambanden mellan ental, tiotal och hundratal. 

På detta vis får eleverna även möjlighet att se växling av ental till tiotal. Löwing  (2017) menar 

då att eleverna med detta arbetssätt synliggör förankrar koppling till verkligheten.  

Arbete med konkret material underlättar för elevers matematiska tänkande 

(Skolforskningsinstitutet, 2017). Mueller med kollegor (2010) genomförde en studie där de med 

hjälp av konkret material, ville synliggöra om det var möjligt att utveckla elevers matematiska 

förståelse med hjälp av resonemang kring problemlösning. Genom samtal dels i elevgrupper 

och därefter i samlad klass, fann de att insikten och förståelsen om de matematiska begreppen 

ökade vid problemlösningen. Pedagogernas syfte i klassrummet under studien var att hålla sig 

i bakgrunden men tillgänglig för att ge eventuella förtydligande till eleverna utan att ge korrekta 

svar. Forskarna ville inte att eleverna skulle bli influerade av en ”vuxens” tankesätt. Genom 

argumentation och demonstration fick således eleverna först parvis och därefter i grupp bevisa 

eller motbevisa resultaten med hjälp av konkreta läromedel.  

Furner och Worrel (2017) har genom sin studie identifierat flera teman som är viktiga för 

lärandemomenten med konkret arbetsmaterial. Pedagogernas tro till materialet och elevers 

tillgång till materialet genom att låta det vara tillgängligt genom hela lektionen gav eleverna 

större möjligheter till lärande. Detta medför att eleverna inte behandlar materialet som leksaker 

utan det förblir läromedel i deras ögon. Därför är det viktigt att pedagogen har ett tydligt syfte 

och tillvägagångssätt vid användning av konkreta läromedel. Risken är annars att lektionen blir 

ostrukturerad vilket leder till att eleverna inte får den information som behövs för att ta till sig 

lektionens innehåll (ibid.).  

 

2.3.1.1 Cuisenairestavar med beskrivning 

Georges Cuisenaire (1891–1976) i Belgien upptäckte på 1950-talet att barn har lättare för att ta 

till sig matematiska koncept om lärandeprocessen startar i lek. Därför kom han att utveckla 

Cuisenairestavar (The Cuisenaire Company, 2018). Dr. Caleb Gattegno (1911–1988) lärde 

känna Georges Cuisenaire och fann att materialet kunde användas till många områden inom 

matematik. Av den anledningen kom Cuisenaire-Gattegnometoden (Hellström, 1970) som 

arbetssätt att utvecklas.  

Stavarnas fysiska dimensioner och färgernas komposition ger en förbindelselänk mellan 

matematikens abstrakta värld och den fysiska världen för eleverna. Denna förbindelselänk 

mellan det abstrakta och fysiska utgör en viktig komponent för elever i de lägre årskurserna 

vars kognitiva utveckling befinner sig på en mer konkret nivå (Träff, 2013). Stavarna är 

indelade i olika färger och längder, där den minsta beståndsdelen är en vit kub med 1 cm i kant 

längd. Röd stav är 1 cm i bred och 2 cm i längd, ljusgrön stav är 1 cm i bred och 3 cm i längd 
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och på detta sätt fortsätter det till orange stav som är 1 cm i bred och 10 cm i längd (se figur 1) 

(Hellström, 1970). 

 

Vid addition lägger man ut stavarna ände till ände och på så viss mäter man summan, 

exempelvis orange stav är lika lång som en blå och vit stav lagd ände till ände (figur 2). Vid 

subtraktion följer man samma metod. I figur 2 blir det synligt att orangea staven är lika lång, 

men vid subtraktion med vit stav ser man att det är en blå stav kvar. Summan blir då Orange – 

Vit = Blå eller Vit + Blå= Orange (Delaney, 2001). 

Division och multiplikation kan även här synliggöras med stavarna till hjälp. Med 

uppläggningen av stavarna (figur 3) blir det tydligt att fyra röda stavar är av samma längd som 

en brun stav (Delaney, 2001).  

 

 

 

Figur 4 illustrerar kopplingen mellan tiotalskompisarna och även här synliggörs sambandet 

mellan stavarna. I figur 1 är varje stav enbart representerad av en bokstav men i figur 4 är 

talraden inkorporerad. Det är viktigt att göra distinktion med att koppla stavar till talraden 

Figur 2 10=9+1 

Figur 3 Åtta och tvåor 

Figur 1 Bild på Cuisenairestavar (Hellström, 1970, s. 5). 
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eftersom grundtanken med stavarna är att de ska fungera som vilka enheter som helst (Widstedt, 

1978). Exempelvis Orange = Gul+Gul, Orange = Röd+ Röd + Röd + Röd. 

 

2.3.2 Abstrakt arbetsmaterial 

Begreppet abstrakt arbetsmaterial syftar till material som är tillgänglig via dagens IT-samhälle, 

applikationer via exempelvis datorer, surfplattor eller mobiltelefoner.  

Det har skett en markant ökning av abstrakt arbetsmaterial för skolan speciellt inom 

matematiken där fokusen på läromedel som är tillgänglig varit de fyra räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division. Enligt litteraturöversikten som 

Skolforskningsinstitutet (2017) tagit fram fann de ingen direkt kollaboration mellan fördjupat 

lärande inom matematik och abstrakt läromedel. Däremot fann de en ökad glädje och inspiration 

hos eleverna inför ämnet då man använde sig av digitala lärplattformer istället för konkreta 

arbetsformer, så som böcker. Dock återstår frågan om eleverna kände en ökad glädje av att 

använda digital plattform på grund av formatvalet istället för applikationens möjlighet till ökat 

lärande (Skolforskningsinstitutet, 2017).   

Denna kritik går i linje med Rozad och Riccominis (2016) mening om att pedagogiska program 

kan ifrågasättas eftersom det oftast inte har programmerats av pedagoger. Denna typ av 

pedagogiska program fokuserar på repetitionsuppgifter med de fyra räknesätten.  

Figur 4 Samband mellan Cuisenairestavarna 
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2.3.3 Möjliga arbetssätt 

Mueller, Yankelewitz och Maher (2010) undersökning kring hur eleverna övergick från sina 

förbestämda procedurtänkande i syfte att lösa öppna problemlösningar med Cuisenairestavar. 

Eleverna blev uppmanade att frångå sina tidigare erfarenheter (enheter kopplad till stavar) och 

istället tillsammans arbeta för att kunna lösa uppgifter. Genom det sociala samspelet fick 

eleverna, med hjälp av det konkreta läromedlet Cuisenairestavar, möjlighet att dels testa sig 

fram till olika lösningar samt resonera kring lösningarna. Studien utgår från resonemanget att 

det är ofta elevens egen erfarenhet som hindrar införandet av nya idéer. Därför fick eleverna 

arbeta sig fram till lösningar genom samarbete som inkluderade att lägga fram antingen muntlig 

eller skriftlig motivering (ibid.).  

Ufraction Mobile Game (Nygren, Sutinen, Blignaut, Laine, & Els, 2012) är en storybased 

pedagogiskt matematikspel med Cuisenairestavar för mobiler och surfplattor. Termen 

storybased syftar på spelets handling vilket anpassas till landet där spelet används. Problem i 

spelet är verklighetsbaserade för att frammana inlevelse hos spelaren och öka viljan att slutföra 

uppgiften. Spelaren får följa med karaktärer med utgångspunkt i landets socioekonomiska 

kultur och lösa problem som uppkommer med hjälp av Cuisenairestavar. Studien bygger på att 

öka elevers förståelse för bråkräkning och använder sig av verklighetsbaserade problem. Denna 

koppling mellan matematiken och verkligheten för att förankra lärandet har haft stor betydelse 

för inlärning (ibid.). 

 

2.3.3.1 Undervisning och lärande med Cuisenairestavar 

Den litteratur som behandlar användningen av Cuisenairestavar är begränsad, av den 

anledningen har urval kring litteraturen genomförts och endast material som behandlar 

tillvägagångssätten har inkluderats. På grund av den mångfald av studier som använder 

Cuisenairestavar, begränsades antalet till två artiklar där kriterierna för urvalet föll på 

Cuisenairestavar, problemlösning och talförståelse, vara ena behandlar materialet med digitalt 

verktyg och den andra som konkret verktyg.  

 

2.3.3.1.1 Cuisenairestavar enligt lärarhandledning 

Detta avsnitt belyser lärarhandledningen (Hellström, 1970) för Cuisenairestavar. En jämförelse 

mellan lärarhandledningens arbetssätt och pedagogens arbetssätt kommer att göras i 

resultatavsnittet och av den anledningen infogas en beskrivning av arbetssätt enligt 

handledningen.  
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Konceptet är att stavarna introduceras under fri lek för att eleverna ska få bekanta sig med 

materialet. Stavarna används till en början enbart med färgernas namn som beteckning. 

Eleverna får arbeta med enkel algebra exempelvis: Röd + Gul= Svart. Eleverna får testa sig 

fram för att upptäcka de samband och korrelationer som finns mellan färgerna. När eleverna är 

säkra i användandet av stavarna arbetar man vidare med enheter, symboler och begrepp. 

Stavarnas fysiska attribut är 1 cm i bredd och 1–10 cm i längd men tallinjen ska inte 

sammankopplas med stavarna. Oavsett vilken längd eller färg det är på staven, ska dem kunna 

användas som enheten ett. På detta sätt förbinder sig inte eleverna till några förutfattande 

meningar kring materialet utan det abstrakta i relation till det konkreta placeras i förgrunden för 

eleverna lärprocess (Hellström, 1970).  

Grundtanken med Cuisenaire-Gattegnometoden är att genom ”trial and error”-metoden, ska 

eleverna experimentera sig fram lösningar och på så sätt skapa nya erfarenheter med nyfikenhet 

som en motiverande faktor. Dessa erfarenheter assimileras med det eleverna redan kan och på 

så sätt skapas nya förutsättningar kring lärande av det abstrakta. Dr. Caleb Gattegno benämner 

denna lärandemetod för matematisering (Hellström, 1970). Med problemlösning som 

utgångspunkt hjälper läromedlet till att synliggöra matematiska funktioner och som 

arbetsmetod hjälper problemlösning att skapa en djupare förståelse. 

Att införa talraden och benämna stavarna med bestämda enheter är inte att rekommendera 

eftersom stavar ska i grunden symbolisera de relationer och samband som finns mellan talen. 

Istället rekommenderas att man använder stavarnas färg för att synliggöra subtraktion, addition, 

division och multiplikation (Widstedt, 1978; Hellström, 1970). Exempelvis är Gul = Röd + 

Ljusgrön. Widstedt (1978) skriver att  

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 (s. 31). 

 

2.3.3.2 Problemlösning 

Lärarhandledningen (Hellström, 1970) till stavarna utgår från ”trial and error”-metoden vilket 

härleds till området problemlösning. Stavarna som enskilt verktyg är enbart stavar men i 

samband med problemlösning blir det en matematisk konstruktion med möjlighet att fördjupa 

inlärning och synliggöra taluppfattningen för elever. I Lgr11 (Skolverket, 2018) står det skrivet 

att elever ska få utveckla sin förmåga att, ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

samt värdera valda strategier och metoder” (s. 56). I KIM (Skolverket, 2017) förtydligas detta 

med ”Att utveckla kunskaper om problemlösning handlar till stor del om att se att alternativa 

lösningar också kan vara en väg till resultatet” (s. 7). 
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Problemlösningsuppgifter agerar som en bro mellan den konkreta verkligheten och den 

abstrakta teoretiska delen av matematiken. Cuisenairestavar har som funktion att synliggöra 

denna koppling mellan den konkreta och abstrakta världen.  

Problemlösning definieras med matematikuppgifter som kräver mer än enbart de fyra 

räknesätten (Lundberg & Sterner, 2006). Polya (2009 [1957]) föreslår fyra steg/ faser vid 

problemlösnings uppgifter; förståelse, skapa en plan, utföra planen och återblick. Första fasen 

kräver att man förstår vad uppgiften innebär, är det några ord i uppgiften som är obekanta, hur 

är problemet konstruerat, är all information som behövs för att lösa uppgiften inkluderad? 

Andra fasen består i att skapa en handlingsplan för uppgiften, hur ska man gå tillväga för att 

lösa uppgiften, består den av delmoment som behöver göras separat? Tredje fasen består av att 

utföra handlingsplanen. Detta avslutas med fjärde fasen, återblick. Genom att gå tillbaka och 

granska uppgiften och tillvägagångsättet, hävdar Polya (2009 [1957]), att det skapar ett läge att 

ta till sig kunskapen på en mer djupgående nivå. Befintlig kunskap och ny kunskap omvandlas. 

De fyra faserna vid problemlösning framkallar ett tillvägagångssätt som med fördel går att 

använda även inom andra området i matematik (ibid.).  

En annan aspekt för problemlösning är att en viss kognitiv mognad krävs och med assistans av 

arbetsminnet utnyttjar eleven både det fonologiska respektive visuospatiala minnesfunktionen 

(Nyroos, Jonsson, Korhonen, & Eklöf, 2015b). Den visuospatiala funktionen ger sig tillkänna 

vid användningen av stavarna som konkret material och den fonologiska funktionen genom 

muntliga instruktioner (ibid.).  

 

2.4 Lärande teorier 

Det sociokulturella perspektivet har fokus på språket och att inlärning sker i samspel med andra. 

Överföring av inlärning sker genom att omsätta kunskaper eller processer från en situation och 

sedan använda det i en annan situation. Denna omvandling av kunskap är viktig för elever 

eftersom kunskap inom matematik är ackumulerande.  Ämneskunskaper anses därför lika 

viktiga som kritisk tänkande och med inkorporering av reflektion vid inlärning av kunskaper så 

synliggör man denna tankeprocess (Manger et al., 2013). Lev Vygotskij (1896–1934) framförde 

samhällets värde för inlärning, lekens betydelse för kognitiv utveckling och samspelet mellan 

språk och kognition (ibid.).  

Överföring av inlärning från en situation till en annan tydliggörs genom arbetet av stavarna som 

arbetsmaterial i och med tillämpningen av stavarna med de fyra räknesätten diskuteras (Manger, 

Lillejord, Nordahl, & Helland, 2013). Således synliggörs kopplingen mellan talen på ett 

utforskande sätt. Arbetsminnet används vid överföringen av inlärning och Manger med kollegor 

(ibid.) poängterar att kognitiv utveckling sker i samband med lek. Enligt lärarhandledningen 

(Hellström, 1970) ska introduktionen av stavarna ske genom lek i en social kontext. Furner och 
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Worrel (2017) påpekar att elevers tidiga interaktion och erfarenheter med konkreta material 

formar grunden till att lära sig matematik på abstrakt nivå senare i skolan. 

Jakobsson (2012) hävdar att det sociokulturella perspektivet konstruerar nya kunskaper och 

kompetenser av människor i ”en ömsesidig och nära kontakt med de kulturella produkter de 

använder och de nya kunskaperna och förmågan att använda dem blir så att säga ömsesidigt 

knutna till dem och synliga i användningen av dem” (s. 168). Med social interaktion mellan 

individer startas lärprocesser och kontakten med andra människor i en lärandesituation gör att 

kunskap byggs upp.  

Inom den konstruktivistiska teorin förklarar Jean Piaget (1896–1980) (Manger et al., 2013) att 

ny kunskap går från delar till helhet vid kunskapsinlärning. Eleven är aktiv i kunskapssökandet 

och med assimilation förs ny kunskap samman med befintlig kunskap. Händelseförloppet 

benämner Piaget som ackommodation där befintlig kunskap och ny kunskap sätts samman och 

på så viss omvärderar befintlig kunskap. Adaption är benämningen på den balansgång som sker 

när individen går mellan ackommodation och assimilation (Manger et al., 2013). Enligt Furner 

och Worrel (2017) kan det ibland vara svårt för elever att ta till sig nya koncept utan att först få 

möjligheten att inkorporera detta med konkret material, på detta sätt byggs den befintliga 

kunskapen på genom assimilation.  

 

2.5 Förankring i styrdokument 

Matematikämnet i skolverksamheten fungerar dels genom att ge eleverna möjligheten att 

utveckla logiska resonemang, dels att arbeta med de fyra räknesätten samt problemlösning för 

att nämna några. I dagens samhälle ligger fokus mer och mer på digitala influenser och detta 

speglas även i styrdokumenten (Skolverket, 2018). Vid revideringen av Lgr11 (ibid.) som 

genomfördes 2018, infördes programmering och digitala verktyg i kursplanerna. 

Skolforskningsinstitutets (2017) systematiska översikt av digital lärresurser inom matematik-

undervisningen i skolan, konstaterar att det finns flera användningsområdet för digitala 

lärresurser. Det konstaterades även att lärarens roll har en central del vid införandet och 

användandet. Matematikämnet behandlar fler teman än de fyra räknesätten. Det handlar även 

om att utveckla intresse, förmåga att argumentera och föra logiska resonemang (Skolverket, 

2018). Med digitala verktyg är detta möjligt eftersom med digitala medel kommer det varierade 

sätt att uppleva, erfara och kommunicera inom matematik.  

I Lgr11 (Skolverket, 2018) står det skrivet att “undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (s. 56). Med 

problemlösningens fyra faser som arbetsmetod och Cuisenairestavar som läromedel får elever 

möjlighet att resonera kring matematiska begrepp och argumentera logiskt inom det 

sociokulturella perspektivet. Undervisningen ska ”präglas av variation och kommunikation på 
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rätt abstraktionsnivå för att utveckla matematisk förståelse, begreppsutveckling och goda 

matematiska strategier” (SpecialpedagogiskaSkolmyndigheten, 2012).  

 

3 Metod 

I detta avsnitt ges detaljerad beskrivning kring fallstudiens deltagare, intervjumetoder, 

intervjufrågor samt en beskrivning av intervjutillfället med både pedagog och elever. Därefter 

kommer en beskrivning av databearbetningen, metoden för analys och metoddiskussion samt 

reliabilitet och validitet. Slutligen kommer ett sammandrag av de forskningsetiska principer 

arbetet förhåller sig inom. 

Forskning med en kvalitativ infallsvinkel används inom det pedagogiska området eftersom 

karaktären på studierna består av beskrivande och tolkningsbara data som kräver en viss 

medverkan och subjektivitet (Denscombe, 2018).   

 

3.1 Urval 

Denscombe (2018) skriver att ”En subjektiv urvalsprocess är i synnerhet lämplig för att skapa 

ett explorativt urval” (s. 68). Subjektiv urvalsprocess syftar till forskarens historik på skolan där 

studien ska genomföras, medan explorativt urval syftar till forskarens kännedom om 

klassdynamiken och kunskapsnivåerna som eleverna besitter.  Då studiens avsikt var att gå 

djupare in på fördelar med användningen av Cuisenairestavar i förhållande till talförståelse i en 

klass, föll valet på en subjektiv urvalsprocess. Av hens godkända elever planerades en intervju 

med tre individer som befinner sig på olika kunskapsnivåer vilket väljs ut från ett explorativt 

urval. Det var forskaren och klasslärarens bedömning av eleverna som låg till grund för vilka 

individer som intervjuades. Genom denna urvalsprocess var förhoppningen att det tillför ett 

naturligt samtal under de båda intervjuerna, eftersom lärare och elever sedan tidigare är bekant 

med forskaren. 

Målet var att eleverna som deltog i intervjun skulle befinna sig på olika kunskapsnivåer men 

samt vara bekväm i att uttrycka sina tankar kring Cuisenairestavar och dess 

användningsområden. Studien genomfördes på en mellanstor skola i Norrland under loppet av 

två dagar. Forskaren blev bekant med läromedlet Cuisenairestavar på skolan och av den 

anledningen genomfördes studien på den specifika skolan. 

Det är endast en pedagog som intervjuats för denna studie och är en klasslärare i årskurs två, 

hen har arbetat med Cuisenairestavar inom ämnet matematik i ca 20 år.  Av klassens 19 elever 

mottogs vårdnadshavarnas godkännande för nio personer varav två var pojkar. Av dessa nio 
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personer gjordes en bedömning av forskare och klasslärare gällande vilka elever som skulle 

delta vid intervjun.  

 

3.2 Intervju 

Det finns tre olika typer av intervjumetoder, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 

Denscombe (2018) förklarar de olika metoderna följaktligen; strukturerad intervju innefattar en 

styrd miljö med kontroll över utformningen av både frågorna som ställs samt svaren som ges. 

Han förklarar strukturerad intervju med en liknelse av ett frågeformulär, där enda skillnaden är 

att vid en strukturerad intervju kommer responsen muntligt istället för skriftligt. Ostrukturerad 

intervju däremot beskrivs som motsatts till strukturerad, för att ställa specifika frågor för att få 

precisa svar, så kan innehållet istället handla om tankar eller ett tema. Respondenten får på så 

viss uttrycka sina tankar helt fritt i relation till ämnet (ibid.).  

Martyn Denscombe (2018) påpekar att intervjuer är att föredra när informationen och 

kunskapen som söks står att finna hos nyckelpersoner, med andra ord praktisk information så 

kallad ”privilegierad information” (s. 268). Valet av intervju för denna studie föll av den 

anledningen på semistrukturerad intervju där en blandning av ovanstående metoder används. 

Semistrukturerad intervju kan beskrivas som att ha färdiga frågor och vara flexibel vad gäller 

ordningen och möjlighet att ställa följdfrågor blir således intervjutillfället för både elevintervjun 

och lärarintervjun en öppen diskussion med möjlighet att utveckla sina tankar (Denscombe, 

2018).  

Enlig Backman med kollegor (2012) är det en fördel att utgå ifrån kvalitativ studie med när 

kärnan består av intervjuer. Intervjun med pedagogen genomförs således enskilt i form av 

semistrukturerad intervju och intervjun med eleverna genomförs i grupp och var av den 

semistrukturerade karaktären (ibid.).  

 

3.2.1 Lärarintervju 

Det finns många fördelar med personlig intervju varav enkelheten i att finna en lämplig tid för 

intervjutillfället är en av dem. Intervjutillfället blir således enklare att hantera för forskaren. En 

annan fördel för personlig intervju är att vid transkriberingen förekommer två röster på 

ljudspelaren. En tredje fördel är att de tankar, resonemang och idéer som uttrycks från 

respondenten blir avsevärt enklare för forskaren att följa och ta upp under intervjutillfället 

(Denscombe, 2018). Valet av intervjumetod föll således på semistrukturerad för att ge 

pedagogen möjlighet att utveckla eventuella tankar kring ämnet. Intervjun spelades in och 

transkriberades därefter till text med verktyget Word. Den personlig intervjun genomfördes 

med pedagogen för att skapa så bra förutsättningar för intervjutillfället. 
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3.2.1.1 Genomförande av lärarintervju 

Intervjun med läraren genomfördes under skoltid på hens planeringstid i hens klassrum. 

Frågornas indirekta karaktär möjliggör för respondenten att delge öppna utsagor (Backman, 

Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012). Denna distinktion i sin tur möjliggör för grundligare 

analys i resultatdelen. För att denna koppling mellan forskningsfråga och intervjufråga ska vara 

synlig är intervjufrågorna placerad under den forskningsfråga som besvaras. Varje 

forskningsfråga är således numrerad för att det ska vara möjligt att särskilja dessa i texten. Vissa 

intervjufrågor har till syfte att besvara fler än endast en forskningsfråga och av den anledningen 

har forskningsfråga ett och två gemensamma frågor. Frågorna till läraren är speciellt framtagna 

och till intervjutillfället ställdes frågor som kopplades till syftet indirekt.  

Talförståelsen och arbetsminnet leder gemensamt till ett fördjupat lärande (Kroesbergern & van 

Dijk, 2015). Således behövs en grundlig baskunskap för de matematiska koncepten (Mueller, 

Yankelewitz, & Maher, 2010). Forskningsfråga ett är kopplad till talförståelsen och hur 

pedagoger långsiktigt kan arbeta med eleverna för att befästa talförståelsen. Talföljden, en-en-

korrespondens samt kardinalitet kommer på så viss att framkomma indirekt genom pedagogens 

beskrivning av momenten.  

Forskningsfråga ett och två däremot är kopplad till hur läraren arbetar med materialet och hur 

hen upplever att eleverna arbetar med materialet. Av den anledningen är intervjufrågorna 

formulerade så att läraren besvarar med öppna utsagor. Detta för att synliggöra lärarens 

perspektiv på hur stavarna blir introducerad i första klass samt hur nya elever blir introducerade. 

Förhoppningen hos forskaren är att hen skildrar hur eleverna själva arbetar med stavarna vilket 

på så sätt ger en inblick på hur introduktionen kan gå till samt möjliga arbetssätt. Med en 

jämförelse mellan pedagogens arbetssätt och lärarhandledningens förslagna arbetssätt är 

förhoppningen hos forskaren att det kommer fram alternativa metoder för att arbeta med 

stavarna. Genom denna jämförelse kan forskaren förhoppningsvis finna både likheter och 

olikheter för att inkorporera detta i eventuell undervisning.   

1. Hur kan materialet Cuisenairestavar användas för att öka talförståelsen hos elever?  

Hur introduceras stavarna som arbetsmetod i årskurs 1? 

Skiljer arbetsmetoden åt, beroende på vilken årskurs, eleverna befinner sig i? 

Hur introduceras arbetsmetoden till nya elever i klassen? 

2. Hur beskriver eleverna att de använder Cuisenairestavar? 

Hur introduceras arbetsmetoden till nya elever i klassen? 
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Forskningsfråga tre däremot är inriktad på vilka områden och teman som materialet kan 

användas inom. Av den anledningen är intervjufrågan en direkt fråga som pedagogen besvarar. 

En potentiellt området för verktyget är problemlösning och förhoppningen hos forskaren är att 

detta ämne tas upp och kan granskas/ analyseras.   

3. Inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas? 

Inom vilka teman använder man stavarna som läromedel? 

Pedagogen hade i förtid tagit fram material kring intervjuämnet och samlat detta på det 

tillgängliga bordet i klassrummet. Materialet på bordet användes för att förtydliga eller förklara 

termer och koncept. Inget av materialet från lärarintervjun som är medtaget i denna rapport är 

exempel som elever i klassen gjort. Avsatt tid för intervjun var 90 minuter men genomfördes 

på 30 minuter.  

 

3.2.2 Elevintervju 

Det finns flera fördelar med gruppintervjuer (Denscombe, 2018), en av dessa är att fler personer 

får komma till tals vilket skapar möjlighet till diskussioner inom gruppen. Eleverna som 

intervjuades för studien gick i årskurs två och av den anledningen föll valet på gruppintervju. 

Eleverna kunde på så sätta känna sig bekväm i situationen och det skapade en dialog emellan 

eleverna istället för en till en dialog med forskaren. Intervjun med eleverna genomförs i grupp 

för att öka möjlighet till diskussion kring frågorna. Förhoppningen var att forskaren kunde agera 

som samtalsledare och på så vis ge eleverna möjligheten till att samtala fritt kring frågorna. Av 

de elever som valdes ut av forskaren och klassläraren, var avsikten att få en spridning bland 

kunskapsnivåerna. Till gruppintervjun medtos ett set Cuisenairestavar till vardera eleven och 

de blev ombedda att ge exempel på hur stavarna användes. Således föll valet på elevsamtalet 

på semistrukturerade fokusgrupper, eftersom eleverna som deltog skulle känna sig bekväma i 

situationen (Denscombe, 2018).  

Gruppintervjun genomfördes på lektionstid under en halvklasstimma och beräknades ta ca 30 

minuter. Intervjun utfördes i ett arbetsrum på skolan med konferensbord. Vilket medförde att 

deltagarnas placering var vända mot varandra under intervjun och förhoppningen hos forskaren 

var att detta skulle leda till ett mer naturligt gruppsamtal.  

Elevintervjun fokuserar på forskningsfråga två och tre. Det är forskarens förhoppning att 

talförståelsen och arbetsminnet kommer fram genom frågornas indirekta formulering. 

Talförståelsens tre komponenter synliggörs i uttalandet och att den matematiska kunskapen 

framträder. Eleverna efterfrågades även att diskutera hur de använder materialet och inom vilka 

lektioner och teman.  
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2 Hur beskriver eleverna att de använder Cuisenairestavar? 

Hur använder ni stavarna när ni räknar matematik? 

Kan ni visa ett exempel när ni skulle använda stavarna?  

Använder ni stavarna i alla matematiklektioner och i så fall hur? 

Blir det lättare eller svårare att arbeta med stavarna?  

3 Inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas? 

Använder ni stavarna i alla matematiklektioner och i så fall hur? 

  

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Lärarintervjun har transkriberats och termen transkribering syftar till överflyttning av inspelade 

intervjuer till skriven text.  Valet för gruppintervjun föll på semistrukturerad metod med 

färgkodad transkribering. Termen färgkodad transkribering syftar till att synliggöra deltagarnas 

olika röster.  

Vid transkriberingen av lärarintervjun infogades fältanteckningar från forskaren samt 

fotografier från intervjutillfället för förtydligande kring uttalanden. Eventuella namn och andra 

kännetecknande drag ströks och istället användes E1, E2, E3 etcetera om eventuella namn 

anges. Transkriberingen genomförs för att finna nyanser och särskilda drag.  

I transkriberingen av elevintervjun infogades även här fältanteckningar från forskaren samt 

fotografier från intervjutillfället för förtydligande kring uttalanden. Digitala animeringar av 

fotografierna användes istället för originalen på grund av att elevernas identitets kunde 

framkomma. För att särskilja på elevernas uttalanden i transkriberingen användes färgkodning 

(Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012) men för resultat och analysdelen används 

namnen Bella, April och Edward istället för elevernas riktiga namn.  

Därefter omsätts de data som framkommit i intervjuerna i relation till inledningen, syfte och 

bakgrunden. Analysmetoden för bearbetad transkribering har som utgångspunkt i 

innehållsanalys (Denscombe, 2018). Metoden fokuserar på att kvantifiera den data som ska 

bearbetas och förutsätter en tydlig struktur i arbetet.  

Denna struktur (Denscombe, 2018) kan liknas vid en spiraltrappa med fyra steg. För varje steg 

upp i trappan synliggörs kopplingen mellan bakgrunden och den data som samlats in på en 

djupare nivå. Första steget består av att välja ut data i förhållande till de intervjufrågor som 

ställts. Efter detta steg blir det dags att dela upp den data eller transkribering av materialet i 
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mindre beståndsdelar utifrån forskningsfrågorna. Uppdelningen kan bestå av enstaka ord, 

meningar eller stycken och för denna studie består delarna av meningar och stycken. Steg tre i 

trappan handlar om urval av kategorier, vad anser forskaren vara väsentlig för hur analysen och 

hur den ska presenteras i text. De kategorier som valts ut för analysen är kategorier som belyser 

talförståelsens färdigheter, sambanden inom matematiken och slutligen kopplingen till lärande 

teorier. Fjärde och sista steget handlar om utplacering av data under respektive kategori. Det är 

viktigt för analysen att man är omsorgsfull under detta steg. Fjärde steget innefattar även 

separeringen av data mellan pedagog och eleverna (ibid.). 

 

3.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller fyra huvudsakliga principer som forskare ska följa inom det 

samhälleliga området. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet värdesätter att berättar vilken typ av information som ska vara tillgänglig 

för eventuella deltagare. Studiens karaktär, syfte och vilka kriterier som söks hos eventuella 

deltagare ska anges. Det ska framgå forskarens namn och eventuella kontaktuppgifter så om det 

dyker upp frågor som inte kan besvaras av informationsbrevet. Det ska även framgå att 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Databearbetning 

och metod för studien ska även finnas med i stora drag (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet syftar till att medverkan i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som 

helst (ibid.). Med informationsblankettens (se bilaga 2) framställning framkommer att eleverna 

behöver vårdnadshavarnas tillstånd för att delta. Intervjufrågorna är formulerade så att 

informanterna behöver utvecklas sina svar. Konfidentialitetskravet syftar till att information av 

känslig karaktär, exempelvis personlig information kring deltagarna, ska hållas åtskilt och i 

säkert förvar (Vetenskapsrådet, 2002). I detta fall har alla intervjuer transkriberats med 

färgkoder och eventuella kännetecknande drag har strukits. Om namn anges har dessa plockats 

bort och påhittade namn används istället. Nyttjandekravet syftar till all datainsamling endast 

ska användas för forskningsändamål. Inga uppgifter kommer föras vidare eller delges till andra 

instanser så som marknadsföretag (ibid.).   

Denscombe (2018) påpekar att vid forskningsintervjuer med vuxna har den tilltalade 

underförstått godkänt att dennes svar vid intervjun kan komma att användas i forskningssyfte.  

Inför intervjutillfället hölls en mejlkonversation med klassläraren för den tilltänka studien. 

Denna kommunikation innehöll både studiens syfte samt en fråga till klassen om de vill delta i 

studien, men då tre elever efterfrågas för denna undersökning behövs vårdnadshavares tillstånd. 

För att möta Vetenskapsrådets informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav författades ett informationsbrev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna. 

Informationsbrevet yrkar på att vårdnadshavarna är medvetna om studien och syftet till studien, 
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vid eventuella frågor från vårdnadshavare så infogas forskarens namn och 

direktkontaktuppgifter. Och för att elever ska kunna delta krävs vårdnadshavarnas underskrift 

på blanketten. Genom att begära underskrift ser forskaren till att vårdnadshavarna är 

underrättade om att intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Samt efter arbetets 

slut kommer alla anteckningar och transkriberingar rörande intervjumomenten att förstöras i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Informationsblanketten tilldelas även till pedagogen för 

studien men eftersom pedagogen är vuxen och intervjufrågorna är av allmän karaktär krävs 

inget skriftligt samtycke.  

 

3.5 Metoddiskussion 

För denna studie har urvalet av individer som intervjuats begränsats till en pedagog och tre av 

dennes elever. Anledningen till denna begränsning är dels för att lärare och elever känner till 

materialet sedan tidigare dels att lärarens erfarenhet av materialet togs med i beaktning för 

inriktningen på syftet. Denna studie har en kvalitativ inriktning och följaktligen för att behålla 

kvalitén föll valet av antalet lärare till en person. Däremot hade studien med fördel gynnats av 

en jämförelse i arbetsmetod med andra lärare.  

Valet mellan att göra en intervju eller observation av Cuisenairestavar, föll det sig naturligt att 

göra en intervju. Främst av den anledningen att klassen där intervjun ska genomföras känner 

forskaren då hens verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes på skolan. Det blir svårt att 

behålla en objektiv och saklig syn på undervisningsmetoden då eleverna förutsätter att forskaren 

ska hjälpa till och svara på frågor i klassrummet. Däremot kan en klassrumsobservation med 

fördel inkluderas i denna typ av studie. Detta valdes bort av den anledning att klassen sedan 

tidigare är bekant med forskaren vilket skulle medföra komplikationer vid själva 

observationsmomentet. Nackdelen är annars att elevernas ”vana” vid forskarens deltagande i 

lektionsundervisningen skulle medföra att eleverna, istället för att låta sig observeras, skulle ta 

”hjälp” av forskaren.  

Det finns nackdelar med innehållsanalysen och ju mer indirekt en text är desto minde väsentlig 

blir innehållsanalysen. Det kan därför vara svårt att fånga underförstådda meningar. 

Analysmetoden fungerar som bäst vid direkta budskap där enkla och påtagliga texter ska 

analyseras. Detta medförde en problematik vid analyseringen av data då en del forskningsfrågor 

har tillhörande intervjufrågor där svar söktes indirekt.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Inom forskningsarbete hör det till att redogöra för reliabiliteten och validiteten. Enligt 

Denscombe (2018) handlar tillförlitlighet inom kvalitativ forskning om sannolikhet att komma 
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fram till samma slutsats. Det vill säga om studien utförs på annat håll eller av andra forskare 

kommer då denna studies resultat och slutsatser återspeglas. Validitet däremot behandlar 

trovärdigheten i forskningen. Denscombe (2018) uttrycker trovärdigheten som ”i vilken 

utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakt och träffsäkra” (s. 420). 

Däremot när forskningen gäller kvalitativa studier handlar det snarare om ”undersökningens 

kvalitativa data har producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis” 

(Denscombe, s. 420) än om träffsäkerhet och exakthet.  

Respondentvalidering (Denscombe, 2018) behandlar den data som efterfrågas i intervjuer för 

denna studie, genom att kontrollera med respondenterna om forskaren uppfattat rätt vid 

transkriberingen säkrar man innehållets trovärdighet. Alla resultatet i denna studie kommer 

därför transkriberas ordagrant, det vill säga om intervjudeltagare nämner siffror så har dessa 

skrivits ut med bokstäver i transkriberingen, om vissa bokstäver i ord saknas på grund av dialekt 

så har ordet skrivits ut utan bokstaven.  

En viktig faktor vid reliabilitet och validitet är transparens av forskningsmetoden och resultatet 

(Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012; Denscombe, 2018), hur har man kommit fram 

till resultaten genom analysen. Av den anledningen är metodbeskrivning och analysmetoden 

grundläggande, det ger en detaljerad inblick i tillvägagångssättet för hur analysen gått tillväga 

och hur man kommit fram till resultatet.  En redogörelse kring faktorer som kan komma att 

påverka denna studies validitet och reliabilitet har inkluderats. Yttre faktorer som kan påverka 

trovärdigheten för denna studie är dels forskarens sociala kontakt med pedagogen före intervjun 

dels intervjufrågornas indirekta formulering. De som kan leda till andra utsagor än det som 

efterfrågas i studien, eftersom forskaren inte explicit frågar efter information. Ytterligare en 

faktor som kan påverka studiens reliabilitet och validitet är dess kvalitativa natur. Endast en 

pedagog och tre elever intervjuas för fallstudien vilket medför att resultatet kan ses som ensidigt 

eller förskönat. En viktig sak att påpeka är även hur läraren arbetar med materialet i förhållande 

till talförståelsen. Faktorer som kan påverkar elevsamtalet är dels den sociala gruppdynamiken, 

hur arbetar just dessa elever i grupp? En annan faktor är forskarens tidigare kontakt med 

eleverna vilket kan påverka deras utsagor, de ger svaren som de tror att forskaren vill ha. 

Intervjun kan även ha blivit påverkad av att de startat upp med ett nytt kunskapsområde inom 

matematik rörande mängd och längd. Litteraturen kring användningen av Cuisenairestavar kan 

ifrågasättas på grund av dess begränsade natur. Anledningen till denna begränsning är som 

tidigare nämnt i metodavsnittet avsaknaden på litteratur kring arbetssättet.  

 

4 Resultat 

Avsnittet är uppdelat i två sektioner, lärarperspektiv och elevperspektiv med resultat presenterat 

utifrån analysmetoden. 
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4.1 Lärarperspektiv 

I en pedagogs vardag ingår det att arbeta temaöverskridande. Detta leder till att flera 

kunskapsområden inom ämnet matematik behöver bearbetas samtidigt. 

Pedagogen berättar att i årskurs ett introducerar hen talen 0–9 ett i taget. Klassen arbetar med 

en siffra per vecka enligt arbetsschema som pedagogen skapat [se bilaga 2]. Pedagogen berättar 

att arbetsschemat handlar om att eleverna ska bli bekanta med talföljden, en-en-korrespondens 

och kardinaliteten. Detta är i linje med Lundberg och Sterners (2006) tre faser, där första fasen 

konkreta laborativa ger eleverna möjlighet att med konkreta material möta och sedan 

vidareutveckla förståelsen. Nedan följer en beskrivning av hur pedagogen introducerar tal och 

siffror.  

Först bara siffrerna, inget värde, asså det här plus och de inte kommer direkt från början, 

utan man gör bara siffrorna, man vet vad dom heter, då har man som, behöver som int 

lära sig det samtidigt […] som antalet. Utan vi kopplar int till antal, här är det inget i antal 

alls och så sen lär man sig att 2:an det betyder faktiskt att det är två stycken, man behöver 

som int lära sig det samtidigt, det ska vara lättare för dom. 

När pedagogen berättar ”Först bara siffrerna, inget värde […] utan man gör bara siffrorna, man 

vet vad dom heter” visar det på ordinaliteten av talföljden. Först koncentrerar pedagogen på att 

lära eleverna talföljden och symbolerna för talen. Pedagogen fortsätter ”sen lär man sig att 2:an 

det betyder faktiskt att det är två stycken, man behöver som int lära sig det samtidigt”, här 

framkommer det att en-en-korrespondensen kommer i andra hand. Och det är först när talraden 

0–10 befästs i minnet som de övergår till antal. 

I intervjun med pedagogen framkommer det att hen arbetar utifrån en sagobok Lilla nollan och 

dom andra (Sandberg & Sandberg, 1985) när hen introducerar talen. Eleverna får efter varje 

uppslag i boken börja först med att skriva talet i sina ritböcker. När detta är gjort får eleverna 

arbeta enligt arbetsschemat [bilaga 2] med siffran som är i fokus för veckan. Nedan följer en 

beskrivning över hur klassen arbetar i tankeboken [figur 5].  

I den här boken, det är en vanlig liten mattebok [figur 5]. Med en cm rutor, då ritar vi 

bara, den här heter ett [pekar på vita staven], den lilla ettan. Oså lägger vi bara på en ruta, 

såhär [lägger vita staven på rutbladet]. Då, då tar man den här, det är en sida i boken då, 

Figur 5 Tankebok 
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och då lägger vi bara, skriv vi etter, varannan ruta, får dom skriva, lite såhär [visar på ett 

rutbladsark], och så får dom en klocka, jag lär dom hela timmar samtidigt. 

Hen arbetar mycket med estetiska lärprocesser under arbete med talraden. Hen visar en 

tankebok som en elev gjort i årskurs ett under intervjun och informerar att varje uppslag i boken 

tillhör en siffra i talraden. Eleverna kan på så sätt gå tillbaka och se om de är osäkra på något 

tal eller talraden.   

Pedagogen informerar att arbetssättet gör det möjligt att införa fler områden där siffrorna 

används, exempelvis klockan och de geometriska formerna (figur 6). Dessutom får eleverna 

träna på finmotoriken under skrivfasen. Med schemat (bilaga 2) som utgångspunkt arbetar de 

på talförståelsens tre färdigheter simultant. Här synliggörs Lundberg och Sterners (2006) andra 

fas, den representativa fasen.  Pedagogens förhoppning är att eleverna får en grundlig förståelse 

för siffror och tal. I förlängningen kommer detta leda till en fördjupad talförståelse. Av den 

anledningen fortsätter arbetet med stavarna genom hela processen, även mönster och former 

kommer med. Detta framkommer i nästa citat.  

Då har du fina siffror, genom att använda dom geometriska formerna, sjuan [pekar på 

siffran 7 på ett blad med triangel inuti] alltså så man får hjälp, åttan [pekar på siffran 8 på 

ett blad med två cirklar inuti], så har man nått att rita runt, för det är inte så lätt i början 

med motoriken oså sen får dem välja en klocka, finns det massa olika klocker, får man 

välja va dom vill ha. Kanske man sätt den där, visaren på ett, skriver man etter, så lägger 

man bara ettans stav där, gör man inget mer på den uppgiften, så gör vi såsom alla siffror 

då kan dom ju klockan till tio till slut osså ligger ju alla stavar här då. Och så gör man 

ingenting mer, för du ser man har mönster [Figur 6]. Det är liksom bara för att lite motorik 

och göra lite andra saker, de behöver röra sig mycket i ettan. 

Efter att alla tal mellan 0–10 fått ett uppslag i tankeboken så följs det av en repetition för att 

synliggöra talföljden på nytt. 

Sen när vi har gjort de, då går man ju tibak. Nu börjar vi med ettan, vad blir ett, ett plus 

noll och noll plus ett. 

Figur 7 demonstrerar tydligt hur läraren synliggör samband och kopplingar med hjälp av 

stavarna till klassen. Pedagogen påpekar att med detta arbetssätt får eleverna möjlighet att med 

deras egna ögon se korrelationen mellan talen. För att demonstrera ett exempel på hur 

Figur 6 Träna siffror 
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diskussion kring samband och koppling mellan talen går till lägger pedagogen fram stavarna 

(figur 7).  

Vad blir fem nu då? Fem plus noll har vi ju här [pekar på gul stav]. Ett plus fyra.[…] 

Finns det nått annat som blir lika långt? Då kan dom ju dom här, då vet dom. Det här ju 

trean och det här är ju tvåan [pekar på ljusgrön och röd stav i figur 7]. För då får man det 

här tre plus två och två plus tre […] Oså kanske fyra plus ett också, å som de där var fem 

plus noll [pekar på gul stav högst upp i figur 7] då kan ju det här vara noll plus fem [pekar 

på gul stav längst ned i figur 7]. Då bygg dom de oså så får dom rita de där i sin bok [i 

tankeboken, se figur 2] och, osså brukar vi göra fransar härnere så det blir som en 

trasmatta ungefär. […] Och då har dom lärt sig då fem plus noll, ett plus fyra, tre plus två, 

två plus tre, fyra plus ett, noll plus fem [pekar på korresponderande rad vid uppräkningen]. 

Det finns inget annat som blir fem. då ser man ju det med ögonen också, för då har dom 

sen massa vecker vetat att det här är trean, det där är fyran o de där är ettan och det där är 

nian [plockar upp korresponderande stav]. 

Ovanstående resonemang synliggör både sambandet och korrelationen mellan siffrorna vid 

användningen av stavarna som behövs för taluppfattningen. Men även talförståelsens tre 

komponenter visar sig i uttalandet. När pedagogen går igenom ” fem plus noll, ett plus fyra, tre 

plus två, två plus tre, fyra plus ett, noll plus fem” syftar hen till kardinaliteten där sista siffran 

som räknas upp är totalen. Hen berättar efteråt att raden 4+1 och 1+4 [figur 7] däremot har 

omvända platser vid genomgångar med elever. Anledningen till detta berättar hen är att ge 

eleverna möjligheten till att först se talföljden genom stavarnas placering som först vit, röd, 

ljusgrön, rosa och gul. Detta synliggör ordinaliteten [figur 8]. Slutligen påvisas en-en-

korrespondensen som synliggörs av pedagogen när hen pekar på de olika stavarna i samband 

med siffrorna. Genom att gå från delar till helhet och sedan tillbaka till delar fördjupar hen både 

elevens förståelse och arbetsminne kring materialet (Kroesbergern & van Dijk, 2015). 

Sannolikheten för att eleven kommer ihåg talraden efter en repetition ökar ju mer repetition 

som görs.  

Pedagogen beskriver när hen synliggör för klassen med demonstration, diskussion och arbete 

tillsammans hur koppling och samband mellan talen fungerar. Eleverna kommer således kunna, 

med hjälp av stavarna, motivera varför exempelvis talet 5=2+3 är detsamma som 3+2=5. Med 

en noggrann genomgång av grunderna, det vill säga siffrorna, talen, sambanden och så vidare 

ökar elevernas förståelse och i förlängningen ger detta en grund för fortsatta studier (Furner & 

Worrell, 2017).  

Figur 7 Stavar 5x6 Figur 8 Talföljd 
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Vid introduktionen av multiplikation och division i årskurs två informerar pedagogen att 

stavarna hjälper till att synliggöra korrelationen mellan begreppen. De tre faserna för 

matematisk tänkande är tydlig och hen beskriver hur introduktionen går till med hjälp av en 

problemlösningsuppgift.  

Nu måste ni glömma bort hur ni kan räkna […] Jo nu får ni glömma bort, glöm bort att ni 

kan räkna. Nu ska vi testa, sju gånger ska vi ta en fyra stav. Okej. Sju gånger ska vi ta en 

fyra stav. Oså glömmer vi bort hur man räknar men lägg dom på rad [lägger ut 7st. 4 

stavar på rad, ände till ände]. Okej, får inte räkna.  

Läraren medger att denna introduktion medvetet görs för att diskussionen ska bli livlig och 

intressant för eleverna. Genom att be eleverna glömma hur man räknar kommer 

problemlösningens fyra faser (Pólya & Sloan, 2009 [1957]) in. Eleverna behöver tänka till kring 

uppgiftens funktion, hur kan man lösa detta med hjälp av stavarna, vilket är fas ett.  

Sju gånger fyra, okej nu mätar vi det här istället, vi kan inte räknar men vi kan mäta. Vi 

prova. Vi börjar med tio stavarna, för dom vet vi ju. Vi börjar prova, en räckte till, två 

räckte till, räckte till en till tiostav? [Lägger ut tre tiostavar efter varandra] Nä det gör det 

inte. Okej. Vilken stav räck det till då? Ja men vi provar o mäta [provar olika stavar för 

att hitta rätt längd]. Kom ihåg ni kan inte räkna. 

Fas två går ut på att sortera ut väsentlig information från uttrycket vilket pedagogen synliggör 

i nedanstående citat.                                                                               

Men ni vet ju värdet på stavarna. Ja, så ser vi bara med ögonen.  

Fas tre går ut på att finna en lösning till problemet.  

Hur mycket blev det här [lägger ut två tiostavar och en 8 stav]? Men det blev ju tjugoåtta. 

För att lura dom liksom, vi kan int räkna, men då vet dom ju tie, tjuge, åtta [pekar på varje 

stav]. Så kan man räkna. 

Fas fyra består av att reflektera kring problemet i relation med lösningen.  

Pedagogen informerar att med detta arbetssätt får eleverna testa sig fram genom att prova de 

olika stavarna tills man får samma längd som 7x4 stavarna som ligger på bordet. Eleverna ser 

detta med sina egna ögon medger pedagogen och berättar även att detta ofta leder till fortsatta 

diskussioner kring multiplikationstabellen. Vidare beskriver pedagogen att en av fördelarna 

med stavarna som konkret arbetsmaterial vid arbete med multiplikationstabellen, är att eleverna 

får förutsättningar för att skapa minnesbilder (Träff, 2013). 

Så att ja, jag tycker att dom är jättebra, åså framförallt till dom som tycker att 

multiplikation är svårt. När man är i tvåan går det bra, tvåan, femmans och tians tabell. 

Då kan man ju hoppa liksom hoppa så här [pekar på sina fingrar] tvåhopp, femhopp och 

tiohopp bara, men sen du vet när man ska räkna sextitre delat med nie, de kan vara 
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jättesvårt. Men ta fram stavarna, lägg. Då ser du ju. Och då får man ju. Har man tur får 

man ju minnesbilder också av att se…så att, de är, man kan ju använda som till allting, 

allt allt allt. 

Läraren fortsätter vidare med att beskriva uppdelningen av ämnet matematik mellan 

årskurserna.   

I ettan gör vi ingenting längre än till tie [talet 10]. Åså sen så nu i tvåan, ja men då blir 

det ju tiotal, och då är de också, kan man ju hänga upp tiotal, du vet det e ju en orange 

stav [pekar på tavlan med siffrorna 11–20 uppradade, se figur 9]. Ja just de, det är ju ett 

helt tiotal. Åså sen, vi har ju satt hundraplattan [figur 10] där då. Då kan man också se det 

med ögonen hur mycke det blir. 

Taluppfattning tillhör talförståelsen och i figur 9–10 illustrerar talens uppbyggnad med stavar 

och med rutnät.  

 

Här framkommer tydligt att pedagogen arbetar med konkret material och försöker synliggöra 

matematiska begrepp för eleverna och fördjupa talförståelsen. Genom att stapla upp siffrorna 

med stavarna (figur 9) och använda en hundraplatta (figur 10) får eleverna möjligheter att utöka 

sina minnesbilder. Pedagogen lägger extra mycket krut på talen 11–20 (se figur 9) eftersom 

talföljden inte är hörbar (Solem, Alseth, & Nordberg, 2011).  

I denna del har resultatet av lärarintervjun analyserats utifrån syftet och följande syftesfrågor 

har besvarats materialet Cuisenairestavar kan användas för att öka talförståelsen hos elever samt 

inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas.  

 

4.1.1 Jämförelse mellan lärarhandledningen och pedagogens arbetssätt 

I början av intervjun beskriver pedagogen att hen inte tillsätter en enhet till varje stav men när 

hen berättar om tankeboken (figur 5) kommer enheterna in. Detta blir en motsägelse som ger 

sig tillkänna genom att eleverna förutsätts lära känna talraden såväl som stavarnas färg och 

deras motsvarighet i talraden samtidigt. Detta går i motsatt riktning till vad lärarhandledningen 

Figur 9 Exempel på tal 11–19 Figur 10 100-platta 
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föreslår. En annan skillnad mellan pedagogens arbetssätt och lärarhandledningen (Hellström, 

1970) är att arbetet med de fyra räknesätten använder talen istället för stavarnas 

korresponderande bokstäver i förhållande till stavarna. Men i detta fall används stavarna som 

ett komplement till siffrorna, exempelvis visas i figur 9 talen 17 och 18 utskrivna med 

korresponderande stavar under. Istället rekommenderas endast stavarnas färger för användning 

vid introduktionen av räknesätten (ibid.).  

Först bara siffrerna, inget värde, asså det här plus och de inte kommer direkt från början, 

utan man gör bara siffrorna, man vet vad dom heter, då har man som, behöver som int 

lära sig det samtidigt […] som antalet. Utan vi kopplar int till antal, här är det inget i antal 

alls och så sen lär man sig att 2:an det betyder faktiskt att det är två stycken, man behöver 

som int lära sig det samtidigt, det ska vara lättare för dom. 

Pedagogen beskriver hur introduktionen för division kan gå till under en halvklasslektion på 

frågan om temaöverskridande arbete med Cuisenairestavar.   

[Pekar på en hög med stavar] division är ännu bättre. Svaret är fyrti [lägger fram fyra 

orangea stavar på bordet] vi ska dela med fem. vi har fyrtio vi ska dela i fem lika stora 

högar. 

Hen förklarar vidare att eleverna behöver 5 stavar som är lika långa tillsammans som 4 orangea 

stavar. Genom utforskning finner eleverna tillslut de rätta stavarna.  

Nu ska du ta fem stycken stavar som blir så där långt tillsammans [pekar på raden]. Ja då 

måste man ju prova. Fem stycken, så får dom prova, är det fem stycken såna där? Nä det 

blev för kort, blir inte sex. Är det fem stycken, är det fem stycken.  

Här kommer problemlösning in på nytt. Eleverna får experimentera själva över vilka stavar som 

fungerar för att det ska bli samma längd som 4 orangea stavar. Pedagogen berättar sedan att 

eleverna oftast fortsätter med denna typ av synliggörande. När eleverna får insikten att det som 

de arbetar med är division är det vanligt att en elev i klassen försöker med ett större tal. 

Pedagogen uppmuntrar denna typ av utforskning med stavarna då det visar sambandet som 

finns mellan talen. Detta sätt att arbeta med stavarna i halvklass ger upphov till socialt samspel 

samt utvecklar ordinaliteten. 

När man är i tvåan går det bra, tvåan femmans och tians tabell. Då kan man ju hoppa 

liksom hoppa så här tvåhopp, femhopp och tiohopp bara, men sen du vet när man ska 

räkna sextitre delat med nie, de kan vara jättesvårt. Men ta fram stavarna, lägg. Då ser du 

ju. Och då får man ju. Har man tur får man ju minnesbilder också av att se…så att, de är, 

man kan ju använda som till allting, allt allt allt.   

Pedagogen använder Cuisenairestavar för att tydliggöra övergången mellan tiotal men även 

sambandet som finns mellan enheter, volym och mått.  
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Vi har ju satt hundraplattan där då [pekar på tavlan, figur 10]. Då kan man också se det 

med ögonen hur mycke det blir. Det finns ju liksom tusenkuber och de finns ju…. Här då 

har man tio stycken och det blir tusen. Och då blir det även kubik. Liksom det här är ju 

en deci i kvadrat, en deci gånger en deci gånger en deci, får man volym också. Då är det 

ju tusen.  

Matematik som ämne är kumulativ, detta blir tydligt i ovanstående citat. Genom att arbeta 

överskridande med enheter synliggörs korrelationen mellan exempelvis volym och mått. Och 

övergången från ett tema till ett annat möjliggör detta.  

Lundberg och Sterners (2006) tredje fas, abstrakta fasen framkommer inte under intervjun med 

pedagog eller elever.    

 

4.2 Elevperspektiv 

Edward befinner sig mitt emellan vad gäller kunskapsnivå och Bella under och April över i 

kunskapsnivå.  

April använder minnesbilder när hon räknar tiotalen och beskriver att med hjälp av dessa kan 

hon räkna både tiotal, tretal och fyrtal. I nedanstående ges exempel på både fonologiskt och 

visiospatiala minne, April tänker tillbaka till en tidigare lektion där stavarna användes och 

omsätter användningen till det aktuella problemet med andra ord matematisering (Hellström, 

1970). Arbetsminnets funktion gör sig tydlig men även några av problemlösningens faser kan 

urskiljas (Pólya & Sloan, 2009 [1957]). De faserna som syftas är dels fas fyra, man blickar 

tillbaka och omsätter en lösning till ett problem. Fas ett tydliggörs i och med att April förstår 

innebörden i uppgiften och slutligen fas tre, genomförandet av uträkningen.  

Så jag kan tänka att ja har mina asså, att jag har stavarna som mina fingrar. En gång hade 

[pedagogen] såhär tejpat fast som med gummisnoddar runt sina fingrar. Och då brukar 

jag tänka ibland mina fingrar är oranga och räkna tie, tjuge, tretti, furti, femti, sexti [räknar 

på fingrarna]. Eller om jag vill säkert tänka att dom e tre treor så tänker jag att de e gröna, 

tre, sex, nie och oså tolv [räknar på fingrarna] och så fortsätter man så. Kan tänka att dom 

är fyrer, fyra plus fyra är åtta, åtta plus åtta är sexton [räknar på fingrarna] Och så fortsätter 

man så. Så, så brukar jag mest använda stavarna. 

Bella berättar att det är lättare att använda minnesbilder istället för att plocka fram lådan med 

stavarna. 

Jag brukar också oftast ha dom som fingrarna. För det är lite lättare än å ta med stavlådan.  

Edward säger däremot att han inte använder stavarna så ofta men när han gör det är på grund 

av svåra tal som han inte kan räkna i huvudet.   
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Eh, jag brukar inte heller använda stavarna så mycket och fast ibland brukar jag använda 

dom och då brukar jag, mera räkna såhär [figur 11].   

 

April visar med stavarna till hjälp hur hon räknar ut 45–23 (se figur 12). Hon förklara att 

stavarna från vänstersida om likhetstecknet i figur 12 flyttas och läggs ovanpå stavarna till 

vänster om subtraktionstecknet (figur 13).  

 

Fyrtiofem minus tjugotre visst är det tjugotvå, eller tänker jag helt konstigt [Edward 

svarar 22]. Mitt tal blev tjugotvå. Sådärja [pekar på talet]. 

Fast April ser svaret [figur 13] så väntar hon på bekräftelse av Edward att hon tänkt rätt. På 

frågan om de använder stavarna på alla mattelektioner svarar April att hon tänker dom i 

huvudet.  

Asså när vi använder tänket, asså med fingrarna. Då använder jag dom, typ alltid. Men 

ibland kan jag liksom tänka tiostavarna i huvet. Asså se dom framför mig, fast inte... Jag 

kan se dom såhär [viftar på fingrar för att beskriva dom som stavar].  

Bella lägger till att det går att använda penna och papper också istället för stavarna. Detta 

synliggör Lundberg och Sterners (2006) andra fas, den representativa fasen, där elever med 

sina estetiska lärprocesser omsätter informationen de tagit till sig från tidigare erfarenheter till 

nya situationer.  

Man kan ju också ta ett papper och rita upp stavarna på. 

Edward fortsätter på samma spår som Bella men tillägger.  

Då brukar jag göra såhär att, om jag ritar, gör två streck eller fyra, målar dom oranga sen 

gör jag ett plus sen, gör jag, det blir, fyra streck, nej tre streck och så ritar jag dom oranga, 

Figur 12 Talet 45–23= Figur 13 Uträckning av tal 45–23 

Figur 11 Uträkning 50=30+20 
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sen likamed, sen gör jag talet. Ibland använder jag papper. Fast oftast stavar, fast i ettan 

[årskurs 1] har vi häften [figur 5] där man måste rita.  

April fortsätter vidare med en förklaring av tankeboken (figur 5) och berättar att anledningen till 

att stavarna behövs är för att få en djupare förståelse för verktyget.  

I ettan [årskurs 1] hade vi häften [figur 5] där man måste använda stavarna ibland, för att 

få förståelsen. Allså när man måste använda den mer för att få såhär förståelsen [viftar 

med händerna runt huvudet]. Man kan tänka stavarna som sina fingrar.  

Med sitt uttalande synliggör April den korrelation som finns mellan approximate number 

system och objekt-tracking system (Träff, 2013). 

I denna del har gruppintervjun analyserats utifrån syftet och syftesfrågorna om hur eleverna 

beskriver att de använder Cuisenairestavar samt inom vilka matematiska områden eller teman 

materialet kan användas har besvarats.  

 

5 Diskussion  

I detta avsnitt framkommer tolkning av resultatet i relation till forskningsfrågorna, bakgrunden 

och metoden. Slutligen ges implikationer för läraryrket samt förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Talförståelse och Cuisenairestavar  

Resultatet vilar på en kvalitativ intervju med en klasslärare i årskurs 2 och en kvalitativ 

gruppintervju med tre elever i årskurs 2. Syftet med denna fallstudie var att öka vetskapen om 

läromedlet Cuisenairestavar i samband med talförståelse. Samt utifrån elevernas perspektiv ta 

reda på hur dem använder stavarna och en genomgång för vilka matematiska områden och 

teman som materialet har även studerats.  

Det finns både fördelar och nackdelar med användningen av Cuisenairestavar i samband med 

talförståelse. En fördel med stavarna är att dess utformning gör att materialet kan anpassas till 

många olika situationer, men det kan även vara en nackdel. I resultatet redovisar pedagogen sitt 

arbetssätt och det framgår att stavarna förknippas med talraden. Stavarna däremot ska 

symbolisera talrelationer och inte specifika enheter (Hellström, 1970; Widstedt, 1978). Detta 

kan resultera i problem vid övergången från konkret till mer abstrakt tänkande.  

Talförståelse är uppdelad i tre komponenter och Cuisenairestavarna kan användas för att 

synliggöra och fördjupa förståelsen kring dessa. Ordinalitet, en-en-korrespondens och 

kardinaliteten arbetas kontinuerligt in med schemat (bilaga 2) och det går i linje med hur 
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Stensmo (2007) beskriver kunskap som en konstruktion av tidigare erfarenheter. Pedagogen i 

studien har utifrån egna erfarenheter kommit fram till ett arbetssätt som hjälper eleven att nå 

önskvärda resultat i linje med gällande styrdokument (Skolverket, 2018). Detta blir synligt i 

och med avvikelsen från lärarhandledningen. Pedagogen har arbetat med materialet i ca 20 år. 

Denna erfarenhet gör sig påmind i resultatet vid samtal kring elevernas uppfattning av stavarna.  

Om man tänker tillbaka på liknelsen mellan matematikkunskap och tegelstensmuren så för att 

fortsätta upp i kunskapsnivån behövs en grundförståelse och med stavarna till hjälp visualiseras 

dessa grunder på ett sätt som gör det möjligt att konkret påvisa detta. Pedagogens upplägg av 

introduktionen gör det tydligt att de samband som finns mellan talen konkretiseras med hjälp 

av stavarna. De arbetar från delar till helhet och sedan tillbaka till delar (Kroesbergern & van 

Dijk, 2015).  

Pedagogens arbetssätt skiljer sig som tidigare nämnt gentemot rekommendationen från 

lärarhandledningen (Hellström, 1970). Eleverna finner att stavarna fungerar som ett utmärkt 

komplement till matematikundervisningen. Med hjälp av minnesbilder (Träff, 2013) kan 

eleverna arbeta med mer abstrakta koncept som att göra två hopp med fingrarna eller använda 

penna och papper för att rita stavar. Det är tydligt utifrån resultatet att både talförståelse och 

problemlösning framkommer vid användningen av stavarna. Under gruppdiskussionen 

synliggörs dels elevernas egna minnesbilder (Träff, 2013) dels hur problemlösningens fyra steg 

(Pólya & Sloan, 2009 [1957]) kommer till användning.  

Elevernas användning av stavarna vid addition visar på en talförståelse där arbetsminnet har en 

stor inverkan. I exemplet med April använder hon fingrarna för addition och visar hur 

problemlösning har inkorporerats i undervisningen samt hur överföringen av inlärningen ger 

sig tillkänna. Stavarna hjälper även till att synliggöra möjliga lösningar till problem med 

visualisering och konkretisering av matematiska begrepp och koncept (Lundberg & Sterner, 

2006).   

Cuisenairestavar är ett mångfacetterat material men det är upp till pedagogen hur materialet ska 

användas vilket resultatet pekar på. Det är i kombination med pedagogens handledning som 

stavarna kommer till användning. Det är i högsta grad framträdande i resultaten hur eleverna 

arbetar med de fyra räknesätten, vilket kan härledas till att klassen går i årskurs 2. Däremot har 

materialet en potential som gör att den kan anpassas oavsett om man är ny med materialet eller 

har arbetat med det i flera år. Fokus för resultatet grundar sig på intervjuer där de fyra 

räknesätten tas upp. Men det finns andra områden.  

 

5.2 Konkret eller abstrakt material i skolans undervisning 

Ufraction Mobile Game (Nygren, Sutinen, Blignaut, Laine, & Els, 2012) kopplar stavarnas 

användning med problemlösning för att konkretisera verklighetsbaserade problem. Dessa 
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verklighetsbaserade problem löses sedan via en digital spelportal. Mueller, Yankelewitz och 

Maher (2010) använde i deras studie konkreta Cuisenairestavar till att hjälpa eleverna förankra 

begrepp istället för siffror. Premissen var att eleverna med hjälp av stavarna skulle få en 

fördjupad förståelse för matematiska koncept.  

Det som studierna har gemensamt är att eleverna kände en större tillfredsställelse och glädje 

under studiernas gång. Frågan blir då om detta beror på att studierna avviker från vanlig 

klassrumsmiljö, eller om eleverna fått en större förståelse för begrepp och problemlösning. En 

annan punkt som uppkom i båda studierna var pedagogens roll i klassrummet. Pedagogens 

funktion var att hålla sig synlig och om det behövdes ge förtydliganden.  

Frågan man ställer sig i detta läge är ska man övergå till abstrakt material eller fortsätta med 

konkreta material. Enligt Skolforskningsinstitutet (2017) finns det inga vetenskapliga studier 

som synliggör att användningen av digitala läromedel ger eleverna bättre förutsättningar för 

inlärning. En tanke som dyker upp är då om digitalisering av skolan åskådliggör den koppling 

som finns mellan lärmiljön och samhället eller om lärmiljön speglar samhällets snabba 

digitalisering.  

En möjlig fördel däremot med digitala material är att extra anpassningar kan göras till elever 

snabbare än vad konkret material kan göras. Det vill säga att ladda ner en applikation till en 

surfplatta eller dator går snabbare än att vänta på konkret material som beställts och ska anlända 

med posten. En nackdel med digitala verktyg är däremot att det kollegiala lärandet lätt kan 

hamna i bakgrunden. Det finns stor variation av material att använda, detta medför att 

pedagoger inom skolan behöver fortbildning gällande digital kompetens och att detta sker i 

samverkan med elever. Men med införandet av digitala verktyg kommer möjligheten att 

tillsammans med eleverna nyfiket utforska och skapa tillsammans. Världen blir mindre med 

digitala medel och elever har möjligheten att möta denna värld med en nyfikenhet som 

stimulerar lärande.  

Engagerade och nyfikna elever lyckas bättre i skolan och framförallt inom matematiken 

(Manger, Lillejord, Nordahl, & Helland, 2013). Därför är det viktigt att skapa en stimulerande 

och kreativ miljö för inlärning. Det vill säga att både konkret och abstrakt arbetsmaterial ska 

finnas tillgängligt, vilket förhoppningsvis medför att eleverna blir nyfikna på sitt eget lärande. 

5.3 Implikationer för mitt kommande läraryrke 

Denna studie har lett till en fördjupad kunskap kring synen på matematisk kunskap och har ökat 

förståelse för taluppfattning och talförståelsens betydelse inom ämnet matematik. Även relation 

mellan hur arbetsminnet fungerar inom problemlösning har varit en uppenbarelse och väldigt 

intressant för mitt kommande läraryrke. De olika arbetssätten med Cuisenairestavar har 

fördjupat intresset för arbetsmaterialet både i abstrakt och konkret form.   
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Studien har visat att talförståelsen kan fördjupas med användning av stavarna som läromedel, 

användningsområdena är många, men det kräver att pedagogen som använder materialet har en 

klar tanke med hur lektionen ska gå till. Det är viktigt att låta eleverna arbeta i sin egen takt och 

befästa begrepp innan man går vidare till nästa del. Det är viktigt att arbetssättet är konsekvent 

när material används inom matematik. Istället för att blanda mellan olika metoder är det mer 

fördelaktigt att utgå från ett och sedan bygga på kunskapen efterhand. Läromedlet är som 

tidigare nämnt anpassningsbar och kan med fördel användas i samband med Lgr11s 

(Skolverket, 2018) kunskapsmål och syfte (s. 56). 

En annan fördel som denna studie har gett mig är inblicken i forskning kring abstrakt och 

konkret läromedel. Min förhoppning är att denna inblick gör det lättare att urskilja mellan olika 

applikationer och vad som bäst passar eleven i fråga.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

Denna studie skulle ha gynnats av klassrumsobservation och av den anledningen tillförs detta 

som ett förslag till fortsatt forskning. Cuisenairestavar som första intryck ger ett rörigt och 

ostrukturerat intryck, men med detta sagt har materialet en enorm potential och det skulle gynna 

skolverksamheten med en närmare insyn i arbetsmomenten. En jämförelse mellan två klasser 

som använder Cuisenairestavar som arbetsmetod kan vara en möjlig forskningsvinkel. 

En annan möjlig forskningsvinkel är att gå djupare in på arbetsminne och konkret 

arbetsmaterial, hur kan materialet stärka arbetsminnet hos eleven och kan man göra detta 

anpassningsbart till alla elever oavsett kunskapsnivå. Det skulle även vara intressant att titta 

närmare på sambandet mellan matematik, arbetsminne och arbetsmaterial. Även om Nyroos 

med kollegor (Nyroos, Eklöf, Jonsson, Korhonen, & Wiklund-Hörnqvist, 2015a; Nyroos, 

Jonsson, Korhonen, & Eklöf, 2015b) forskar kring detta så anser jag att en fördjupning kring 

området behövs.  

Att studera hur Cuisenairestavar långsiktigt kan bidra till ökad begreppsförståelse och 

matematisk kunskap skulle vara intressant inom den svenska skolverksamheten. En annan 

vinkel är även att titta närmare på hur Cuisenairestavar långsiktigt kan erbjuda elever 

möjligheten att befästa talförståelse, begrepp och koncept.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Mitt namn är Therese Karlsson och jag läser till lärare för grundskolan vid Luleå Tekniska 

Universitet. Denna termin, som är mitt sista på utbildningen, arbetar vi med examensarbete på 

avancerad nivå inom ämnet matematik. Det jag fokuserar på är hur man använder 

Cuisenairestavar för att öka talförståelsen.  

Förra terminen utförde jag min sista praktik på 10 veckor bland era barn i årskurs 2b. Mitt 

examensarbete behandlar hur man använder Cuisenairestavar för att fästa en djupare förståelse 

kring talförmågan. Eftersom jag fick möjlighet att arbeta med detta material för första gången 

under min senaste praktik så föreföll det naturligt att komma tillbaka till er klass.  

Jag kommer intervjua er klasslärare samt tre av klassens elever, dessa tre elever, som 

klassläraren väljer ut, använder stavarna i olika omfång inom matematiken. Intervjun (som 

kommer spelas in på en diktafon) av eleverna kommer ske i grupp och beräknas ta högst 30 

min. Min förhoppning är att frågorna skapar en diskussion inom gruppen som jag därefter 

kommer använda mig av i mitt examensarbete. När intervjun är färdig kommer den att 

transkriberas och då kommer en avidentifiering att ske.  

Efter det att examensarbetet godkänts kommer det att publiceras på Luleå Tekniska Universitets 

hemsida. Därefter kommer intervjumaterialet att förstöras. 

Deltagandet är självklart helt frivilligt och eleverna kan avbryta sin medverkan som helst utan 

någon förklaring. Vid frågor är ni välkomna att kontakt mig! 

Hälsningar 

Therese Karlsson  

07xx-xx xx xx  

Txxxxx-X@student.ltu.se 

Lämnas in för deltagande vid gruppintervju! 

Elevens namn:_____________________________________kan medverka i gruppintervjun 

kring Cuisenairestavar. 

Vårdnadshavares underskrift: 

__________________________________________ 

Ort och datum 
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