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Sammanfattning 

Den svenska traditionella matematikundervisningen utgår ofta från matematikböck-

erna och är till stor del uppgiftsstyrd. Ett alternativ till denna undervisning är 

Singaporemodellen, där lärarnas uppgift är att skapa en djupare förståelse för 

begrepp och centrala områden inom matematiken. Detta sker genom ett konkret–

visuellt–abstrakt arbetssätt, baserat på kommunikation och reflektion. Syftet med 

studien är att undersöka lärares erfarenheter av Singaporemodellen i svensk 

matematikundervisning, vilka för- respektive nackdelar modellen bär med sig, samt 

hur lärarna beskriver elevernas inställning till matematikämnet efter användning av 

Singaporemodellen. 

Undersökningen är en kvalitativ studie, baserad på semistrukturerade intervjuer 

med fem lärare som använder Singaporemodellen i undervisningen idag. Resultatet 

visar att elever som arbetar kontinuerligt enligt Singaporemodellen har en mer positiv 

inställning till matematikämnet och att elever med svårigheter gällande 

matematikinlärningen har lättare att följa med i undervisningen. Slutsatsen i stora 

drag är att Singaporemodellen har en positiv inverkan på matematikundervisningen 

enligt de intervjuade lärarna. 

Nyckelord: Matematik, Konkret, Visuellt, Abstrakt, Inställning. 



iii 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................................... ii 

Inledning ................................................................................................................................ 2 

Bakgrund ............................................................................................................................... 3 

Matematiken i Sverige ...................................................................................................... 3 

Styrdokument .................................................................................................................... 4 

Resultat i matematik ......................................................................................................... 4 

Elevers inställning till matematik .................................................................................... 5 

Lärares fria val av arbetsmetoder .................................................................................... 5 

Vad är Singaporemodellen? ............................................................................................. 6 

Blockmodellen............................................................................................................... 7 

Singaporemodellen i Sverige ............................................................................................ 7 

Lektionernas utformning ............................................................................................. 7 

Bedömning .................................................................................................................... 8 

Tidigare forskning ............................................................................................................. 8 

Summering av tidigare forskning ............................................................................. 10 

Teori ..................................................................................................................................... 11 

Forskningsbaserad arbetsmodell ................................................................................... 11 

Syfte och frågeställningar.................................................................................................. 12 

Metod .................................................................................................................................... 13 

Kvalitativ metod och intervjuer ..................................................................................... 13 

Urval och datainsamling ................................................................................................ 13 

Genomförande av intervjuer .......................................................................................... 14 

Analys av data ................................................................................................................. 14 

Bakgrundsinformation .................................................................................................... 14 

Lärare 1 ......................................................................................................................... 14 

Lärare 2 ......................................................................................................................... 15 

Lärare 3 ......................................................................................................................... 15 

Lärare 4 ......................................................................................................................... 15 

Lärare 5 ......................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................................................. 15 

Resultat ................................................................................................................................ 17 

Fördelar ............................................................................................................................ 17 



iv 

 

Nackdelar ......................................................................................................................... 19 

Elevernas inställning till matematikämnet ................................................................... 20 

Diskussion ........................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion .......................................................................................................... 21 

Slutsats ............................................................................................................................. 22 

Referenser ........................................................................................................................... 24 

Bilagor ..................................................................................................................................... I 

Bilaga 1 ................................................................................................................................... I 

Intervjufrågor till undersökning av Singaporemodellen ............................................... I 

Bilaga 2 .................................................................................................................................. II 

Matris för analys av insamlad empiri ............................................................................. II 

 

 



 

1 

 

 

  



 

2 

 

Inledning 

Jag har från många håll fått höra att Singaporemodellen blir allt vanligare i svenska 

skolors matematikundervisning, både från verksamma lärare och verksamma rektorer. 

Det var Pia Agardh och Josefine Rejler som införde Singaporemodellen i Sverige och 

därmed startade Admera Education (Agardh & Rejler, 2017a). Nedan beskriver de hur 

de fick idén: 

Det var i USA som vi först kom i kontakt med Singaporemodellen och slogs då av 

kvaliteten i undervisningen, hur mycket eleverna lärde sig och inte minst lärarnas 

lovord och fina omdömen. Dessa positiva erfarenheter blev startskottet för vår 

satsning på att introducera modellen i Sverige. (Agardh & Rejler, 2017a, s. 1). 

Agardh och Rejler beskriver Singaporemodellen som en av de mest framgångsrika 

metoder i världen för matematikundervisning (Admera Education, 2018). På 

hemsidan Admera Education framkommer att många av grundprinciperna i 

Singaporemodellen, till exempel lekfull inlärning, inlärning av olika strategier för 

problemlösning, användning av konkret material, och så vidare, kan kännas igen från 

den svenska traditionella matematikundervisningen (Admera Education, 2018). 

Wester (2015) beskriver att omfattande antal undersökningar har visat att svensk 

traditionell matematikundervisning handlar om att eleverna arbetar tyst och 

självständigt i sina arbetsböcker och att den är starkt styrd av läroboken. Den största 

skillnaden i arbetet utifrån Singaporemodellen i jämförelse med svensk traditionell 

undervisning är att det läggs mer vikt vid att eleverna ska lära sig matematikens 

grunder. Det finns även en välstrukturerad och genomtänkt plan för genomförandet 

av undervisningen, som leder till minskat behov av repetition och att man snabbare 

kan bygga vidare på kunskaperna och lära sig mer avancerad problemlösning 

(Admera Education, 2018). 

Denna undersökning ska ge svar på vad verksamma lärare faktiskt har att säga om 

Singaporemodellen i matematikundervisningen, hur de beskriver elevernas 

inställning till matematikämnet, om elevernas inställning förändras efter 

implementeringen av Singaporemodellen eller inte, samt vilka för- respektive 

nackdelar som finns vid användningen av Singaporemodellen i undervisningen. Detta 

är intressant att undersöka eftersom Pia och Josefine, som nämndes i inledningen, 

blev förundrade över hur bra arbetsmodellen fungerade i USA. Därför vill jag 

undersöka vilka erfarenheter svenska lärare har av att använda Singaporemodellen i 

matematikundervisningen.  
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Bakgrund 

I detta kapitel kan du som läsare ta del av hur matematiken på många håll ser ut i 

Sverige, vilka styrdokument och resultat som finns för matematiken, samt elevernas 

inställning till matematikämnet och lärares frihet om val av arbetsmetoder. Du kan 

även läsa om vad Singaporemodellen är, hur den används i Sverige, samt tidigare 

forskning kring Singaporemodellen och praktiska aktiviteter i matematikundervis-

ningen. 

Matematiken i Sverige 
Den svenska traditionella matematikundervisningen idag utgår ofta från 

matematikböckerna och är till stor del uppgiftsstyrd (Karlsson, 2019). ”Eleverna 

kommer i skolans undervisning i kontakt med matematiken som en abstrakt 

vetenskap. […] Redan vid taluppfattning och addition av ensiffriga tal tar eleven 

svåra logiska tankesteg.” (Karlsson 2019, s. 66). Detta kan förklaras genom att arbetet i 

matematikböckerna inte ger en underliggande förståelse för matematiken och 

eleverna kopierar bokförfattarnas metoder utan att själva kunna konstruera egna 

resonemang för lösningarna (Karlsson, 2019). Karlsson (2019) menar att detta kan leda 

till en tidig sortering i skolan och att matematiken redan från tidig ålder blir 

exkluderande istället för inkluderande. Ofta räknar eleverna helt oreflekterat 

uppgifter i matematikboken utan att egentligen veta varför, eller vad de ska med 

kunskaperna till (Lindqvist, 2003). På detta sätt blir matematiken i princip meningslös 

och nästan obegriplig (Lindqvist, 2003). Däremot menar Lindqvist (2003) att elever 

som har erfarenhet av att samarbeta i matematik får en bättre förståelse för ämnet. 

Enligt kursplanen i matematik ska eleverna utveckla kunskaper gällande 

användningen av matematiska begrepp och val av strategier vid till exempel 

problemlösning (Skolverket, 2018). För att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

kompetensen i problemlösning, samt användningen av begrepp och logiska 

resonemang, är det viktigt att variera arbetsformerna i undervisningen (Karlsson, 

2019). Lindqvist (2003) beskriver att matematiken skulle vara lättare att förstå om det 

kunde kopplas till livet utanför skolan och att det behövs praktiska tillämpningar och 

konkreta upplevelser för att förstå det abstrakta. 

Boaler (2011) beskriver att den svenska traditionella matematikundervisningen 

präglas av en samling av regler och standardmetoder som eleverna ska lära sig och att 

matematiken därmed leder till passivitet. Vidare förklarar hon upplägget av en 

matematiklektion, där läraren inleder lektionen med en genomgång, för att eleverna 

sedan ska arbeta under tystnad i matematikboken. Det hon menar med att lektionerna 

på detta vis blir passiva är att eleverna inte får möjlighet att diskutera 

lösningsmetoder med varandra, vilket leder till att många elever upplever 

matematiken som otillgänglig och tråkig. Genom att eleverna istället får diskutera 

matematiken med varandra lär de sig att tänka logiskt och att visa och förklara sina 

lösningar (Boaler, 2011). Något som också är en viktig del för att eleverna ska prestera 

väl i matematiken är lärandemiljön. Karlsson (2019) beskriver att arbetsmiljön har en 

stor påverkan på eleverna och dess möjlighet att utföra matematikstudierna. Han 

menar att samspelet mellan lärare och elever är en viktig faktor för en bra arbetsmiljö. 

Genom en granskning av Skolinspektionen (2017) kunde konstateras att elevernas 
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studiero förbättras av tydligt planerade lektioner. Lärarna behöver vara väl 

förberedda inför lektionerna, visa ett tydligt syfte med uppgifterna och variera 

arbetssättet (Skolinspektionen, 2017). Utifrån detta kan konstateras att lärarens 

inverkan på lektionerna är mycket viktig, samt att det är viktigt att det finns en tydlig 

ordning och struktur under lektionerna. 

Styrdokument 
I läroplanen står det att syftet med utbildningen i skolan är att alla elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper, den ska främja alla elevers lärande och skapa en livslång lust 

att lära. För att uppnå detta behöver undervisningen anpassas till alla elevers 

olikheter och behov, oavsett elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och 

kunskaper, vilket innebär att undervisningen därmed ska vara saklig och allsidig 

(Skolverket, 2018). Det är skolans ansvar att erbjuda en lärarledd och strukturerad 

undervisning, både i helklass och enskilt (Skolverket, 2018). 

I kursplanen för matematik står det att matematikundervisningen ska bidra till 

elevernas utveckling av kunskap för att lösa och formulera problem, samt kunskaper 

för att reflektera över valda strategier, modeller, metoder och resultat (Skolverket, 

2018). Det är även skolans ansvar att se till så eleverna kan känna tillit till sin egen 

förmåga och att de kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, samt att 

stimulera dess kreativitet och nyfikenhet (Skolverket, 2018). 

Resultat i matematik 
Internationella resultat från TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) undersökning för år 2015 i matematik med elever i årskurs 4, visar att Sveriges 

elever ligger under genomsnittet jämfört med de länder som är med i EU och/eller 

OECD (Skolverket, 2016). Det framgår även att fjärdeklassare i Singapore presterar 

bättre än elever i motsvarande ålder i Sverige (Skolverket, 2016). 

Resultat i PISA (Programme for International Student Assessment) visar däremot 

att matematikresultaten för svenska elever i årskurs 9 håller på att vända. I Figur 1 

finns en jämförelse på elevers prestationsnivåer under åren 2003, 2012, 2015 och 2018 

(Skolverket, 2019). I jämförelsen kan utläsas att andelen elever under nivå 2 har 

minskat från 27 till 19 procent mellan 2012 och 2018, och att andel elever på nivå 5 och 

högre har ökat från 8 till 12 procent mellan samma årtal (Skolverket, 2019). För att 

däremot jämföra resultaten mellan 2003 och 2018 kan utläsas att andelen elever under 

nivå 2 har ökat med 2 procent och andel elever på nivå 5 och högre har minskat med 3 

procent (Skolverket, 2019). Utifrån detta finns en tendens till ökade resultat, dock 

Figur 1: PISA 2018, Förändring i resultat i matematik 2003-2018. (Skolverket, 2019). 
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kommer man inte upp i samma nivå som år 2003. 

Enligt en rapport från Skolinspektionen (2019) pågår just nu en granskning kring 

hur eleverna kan utveckla sina kunskaper i matematik och hur den används i 

vardagen samt inom olika ämnesområden, eftersom elevernas matematikresultat har 

försämrats under 2000-talet i Sverige (Skolinspektionen, 2019). Detta med fokus på 

interaktionen i klassrummet, samt matematikundervisningens omfattning 

(Skolinspektionen, 2019). Enligt rapporten är matematik det ämne där lägst andel 

elever i årskurs 6 uppnår kunskapskraven (Skolinspektionen, 2019). 

Från och med höstterminen 2019 har regeringen beslutat att grundskoleelever ska 

få 400 timmar garanterad undervisningstid i matematiken, istället för 295 timmar de 

haft tidigare (Regeringskansliet, 2018). Detta gäller dock elever i högstadiet 

(Regeringskansliet, 2018). Om det blir någon skillnad gällande undervisningstiden för 

elever i mellanstadiet återstår att se efter skolinspektionens granskning. 

Elevers inställning till matematik 
”Matematikinlärningen påverkas av känsloupplevelser. Barn känner sig lyckliga när 

de möter matematiken i förskolan eller grundskolan. Upprepade misslyckanden i 

ämnet kan däremot snabbt ge upphov till ångest och rädsla inför ämnet med låga 

prestationer som följd.” (Karlsson, 2019, s. 69). Om elever upplever matematiken som 

svår leder det ofta till att de känner sig misslyckade. Därmed blir matematikämnet 

automatiskt tråkigt och eleverna kan gripas av matematikängslan (Karlsson, 2019). 

Om eleverna i ett tidigt stadie känner oro för matematik påverkar det dess 

matematiska prestationer negativt (Aarnos & Perkkilä, 2012; Maloney, Ramirez, 

Gunderson, Levine & Beilock, 2015). Eleverna behöver ett matematiskt självförtroende 

och känna trygghet i sina kunskaper för att känna glädje till matematikämnet 

(Karlsson, 2019). Vad som kan vara orsaken till upprepade misslyckanden, som gör att 

elevernas matematiska självförtroende sjunker, är dålig undervisning genom tråkiga 

och icke-varierande arbetsformer, matematikens abstrakta karaktär och högt 

studietempo (Karlsson, 2019). Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativ 

matematikundervisning bidrar till ökat intresse hos eleverna och att det därmed 

gynnar dess lärande. Något som också påverkar elevernas inställning till matematiken 

är förväntningar. Elever som misslyckas i matematiken känner ofta oro över vad som 

kommer att hända i framtiden, vilket ofta innebär att förväntningarna kännetecknas 

med negativa känslor, som i sin tur begränsar eleverna i det matematiska arbetet 

(Karlsson, 2019). Oron kan även påverka elevernas arbetsminne och den kognitiva 

förmågan försämras (Karlsson, 2019). Maloney et al. (2015) beskriver att elever som 

halkar efter sina klasskamrater i arbetsboken sällan har möjlighet att komma ikapp. 

För att förhindra att eleverna får en dålig inställning till matematiken menar Lindqvist 

(2003) att undervisningen behöver vara varierad genom både innehåll, arbetssätt och 

läromedel. Det är skolans uppgift att se till så eleverna skapar självtillit och tilltro till 

sina egna förmågor (Karlsson, 2019; Skolverket, 2018). 

Lärares fria val av arbetsmetoder 

Imsen (1999) har beskrivit vilken frihet lärare har att själva välja arbetsmetoder i 

klassrummet. Anvisningar kring undervisningens innehåll kommer från staten, men 

lärarna ansvarar för den metodiska utformningen av undervisningen (Imsen, 1999). 
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Samtidigt menar hon att det i läroplanen finns vissa ramar att förhålla sig till och som 

begränsar den pedagogiska friheten. Exempel på sådana begränsningar kan vara brist 

på material som behövs, exempel till laborationer och experiment, eller att genomföra 

ämnesöverskridande temaarbeten om kollegorna inte är samarbetsvilliga, och så 

vidare. Wester (2015) beskriver att det sker stora satsningar för att förändra den 

svenska traditionella matematikundervisningen, då den idag är starkt styrd av 

läroböcker och att eleverna oftast arbetar tyst och självständigt. Man vill förändra 

både lärarnas förhållningssätt till ämnet, samt att lärarna ska få möjlighet till att 

använda fler undervisningsmetoder att tillämpa i undervisningen (Wester, 2015). 

Trots att läraren har en nyckelposition i klassrummet så räcker det inte att det enbart 

är läraren som gör en förändring. Wester (2015) beskriver vidare att undervisningen 

sker i samspel mellan alla deltagare i klassrummet, vilket innebär att även eleverna 

behöver vara med på vad som ska ske. 

Vad är Singaporemodellen? 
Agardh och Rejler (2017a) beskriver att matematikämnet ofta upplevs som svårt för 

att det är så abstrakt. Därför är Singaporemodellen uppbyggt genom ett konkret – 

visuellt – abstrakt arbetssätt 

baserat på kommunikation och 

reflektion, som genomsyrar alla 

lektioner (Agardh & Rejler, 

2017a). De menar att ett konkret 

arbetssätt handlar om att 

upptäcka och skapa förståelse 

för områden och begrepp, 

genom att göra och pröva sig 

fram. Vidare beskriver de att 

eleverna från början använder 

sig av reella föremål, till 

exempel äpplen, för att senare 

övergå till kuber eller annat plockmaterial som representationsformer. En del av detta 

material finns tillgängligt som kopieringsunderlag på lärarwebben (Agardh & Rejler, 

2017a). Ett visuellt arbetssätt handlar om bilder som representerar de konkreta 

föremålen, det är även ett sätt för eleverna att visa sina tankar och tillvägagångssätt 

(Agardh & Rejler, 2017a). Efter att eleverna arbetat genom både konkret och visuellt 

arbetssätt får dem en bättre möjlighet att förstå det abstrakta arbetssättet (Agardh & 

Rejler, 2017a). I Figur 2 finns tydliga exempel på hur uppgifterna i matematikboken 

kan se ut. Istället för att eleverna lär sig regler och procedurer är det lärarnas uppgift 

att skapa en djupare förståelse för begrepp och centrala områden inom matematiken 

(Agardh & Rejler, 2017a). 

Agardh och Rejler (2017a) beskriver att när man arbetar enligt Singaporemodellen 

är man som lärare medforskare, vilket innebär att läraren ställer frågor som hjälp för 

eleverna att utveckla sitt tänkande och uppmuntra till att hitta fler olika metoder och 

strategier för att lösa problemen. Vidare beskriver de att det inte är lärarens roll att 

komma med de rätta svaren. Läraren ska endast återberätta och spegla det eleverna 

säger, för att det rätta svaret ska komma från eleverna (Agardh & Rejler, 

2017a). ”Undervisningen består till stor del av dialog och resonemang i helklass, eller i 

Figur 2: En modell för hur konkret, visuellt och abstrakt 

arbetsmaterial kan se ut (Agardh & Rejler, 2017b). 
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Figur 3: Blockmodellen i praktiken (Agardh & Rejler, 2017b). 

mindre grupper, där eleverna får möjlighet att både reflektera själva och lära av 

varandra.” (Agardh & Rejler, 2017a, s. 6). 

Blockmodellen 

Blockmodellen (även 

kallat Bar Modeling) 

är ett visuellt verktyg 

som används som 

hjälp för att lösa 

problem (Agardh & 

Rejler, 2017a). Agardh 

och Rejler (2017b) 

beskriver att modellen 

handlar om att stegvis 

synliggöra problemet 

genom att rita upp 

liggande staplar eller 

block. Vidare beskri-

ver de att modellen kan användas både för enkla och för mer komplexa problem, till 

exempel inom algebra och att den är väldigt enkel att ta till sig. ”Genom att visualisera 

problemet blir det lättare att förstå vad man gör och varför.” (Agardh & Rejler, 2017b). 

I Figur 3 finns två exempel på hur man kan tillämpa blockmodellen i undervisningen. 

Singaporemodellen i Sverige 
År 2015 lanserades Singaporemodellen i Sverige och används idag i 

matematikundervisningen på flera håll i landet (Agardh & Rejler, 2017a). Pia och 

Josefine, som införde Singaporemodellen i Sverige, arbetar med att fortbilda lärare i 

Singaporemodellen, för att utveckla den svenska matematikundervisningen (Agardh 

& Rejler, 2017a). Läromedelsserien man utgår ifrån i denna modell är Singma 

matematik, som är forskningsbaserad och har (i Sverige) anpassats till kursplanen för 

matematik. Serien består av två elevböcker per termin, en lärarhandledning, samt en 

digital lärarwebb med det stöd man kan tänkas behöva i undervisningen (Admera 

Education, 2018). 

Lektionernas utformning 

Alla lektioner består av tre arbetsmoment med olika karaktär, Vi utforskar och vi lär, Vi 

övar och Jag övar, där det finns en tidsram och varje moment beräknas ta 15-20 minuter 

(Agardh & Rejler, 2017a). Inledningsvis startar varje lektion med Vi utforskar och Vi lär, 

där läraren visar en startuppgift via en storskärm eller genom att sätta upp talkort på 

tavlan för att tillsammans med eleverna utforska och diskutera lektionens kommande 

innehåll (Agardh & Rejler, 2017a). I nästa steg Vi lär, utgår eleverna från sina 

läroböcker och läraren går tillsammans med eleverna igenom den första uppgiften i 

boken (Agardh & Rejler, 2017a). Sedan får eleverna tillsammans i mindre grupp 

fundera och resonera kring hur uppgifterna kan lösas (Agardh & Rejler, 2017a). 

Eleverna behöver nödvändigtvis inte skriva ned sina svar, utan tanken är att de 

istället ska fokusera på att samtala och resonera kring uppgifterna (Agardh & Rejler, 

2017a).  I den avslutande delen av lektionen Jag övar, får eleverna arbeta självständigt i 



 

8 

 

övningsböckerna med uppgifter kopplat till lektionens innehåll (Agardh & Rejler, 

2017a). Lärarens uppgift är då att cirkulera i klassrummet för att lyssna, ge stöd och 

utmaningar till de elever som behöver (Agardh & Rejler, 2017a). 

Bedömning 

Eftersom största delen av lektionstiden består av samtal och diskussioner och eleverna 

får förklara och återberätta, samt visa hur de tänker, utmanas de hela tiden i sin 

metakognition och det finns ständigt plats för formativ bedömning under lektionerna 

(Agardh & Rejler, 2017a). I lärarhandledningen som tillhör arbetsmaterialet Singma så 

finns det till varje lektionsguide frågor som stöd för bedömningen, som är kopplade 

till målen för just den lektionen. Till exempel kan frågorna se ut såhär: ”Kan eleven 

mäta längd och höjd med olika kroppsdelar? Kan eleven resonera kring vilken 

kroppsdel som är lämplig att använda i olika situationer? Förstår eleven hur 

begreppet enhet kan användas?” (Agardh & Rejler, 2017a, s. 219) dessa frågor 

fungerar som en hjälp för vad man ska lyssna efter när eleverna pratar (Agardh & 

Rejler, 2017a). 

Efter varje kapitel är tanken att eleverna ska genomföra en kunskapslogg, som är 

uppdelad i två delar. I den första delen utgår eleverna från en uppgift i läroboken, där 

de får möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor i matematik (Agardh & Rejler, 

2017a). Läraren ”[…] lyssnar på hur de resonerar, argumenterar och kommunicerar 

sin kunskap, samt värderar de strategier som de använder.” (Agardh & Rejler, 2017a, s. 

22). Därefter diskuteras i klassen vad som varit i fokus i kapitlet, varpå det återigen 

finns förslag på vilka frågor man kan ställa i lektionsguiden (Agardh & Rejler, 2017a). 

I den andra delen av kunskapsloggen ska eleverna på egen hand visa sina kunskaper 

och sin förståelse för kapitlet genom att göra några uppgifter i övningsboken (Agardh 

& Rejler, 2017a). Efter varje uppgift är det även viktigt att eleverna gör en 

självskattning av sina kunskaper. Det finns då tre gubbar, en som är osäker, en som är 

ganska säker och en som är säker, där eleverna ska fylla i vad de känner för uppgiften 

(Agardh & Rejler, 2017a). Läraren får då en signal kring hur pass trygg eleverna själva 

känner sig för uppgifterna (Agardh & Rejler, 2017a). 

Det finns även två prov att använda, som ett komplement till den formativa 

bedömningen. Agardh och Rejler (2017a) beskriver att det finns ett prov för varje 

termin med en A-del och en B-del, som omfattar varsin halva av läroboken. De 

förklarar även att varje uppgift har en koppling till ett visst innehåll i läroboken och 

att proven genomförs individuellt. Proven kan för läraren ses som en avstämning då 

man får en tydlig bild av elevernas förståelse och hur de använder sina kunskaper 

(Agardh & Rejler, 2017a). För att få en snabb överblick och enkelt kunna dokumentera 

elevernas resultat finns tillgång till en bedömningsmatris. Matrisen kan användas till 

att följa upp elevernas resultat, under förutsättning att lärarna dokumenterar 

resultaten i matrisen (Agardh & Rejler, 2017a). Det finns möjlighet att bedöma 

elevernas matematiska förmågor genom användning av matrisen (Agardh & Rejler, 

2017a). 

Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning kring Singaporemodellen. Största delen av 

forskningen är dock studier som inte handlar om svenska förhållanden, vilket innebär 

att största delen av forskningen som presenteras här nedan är internationell. 
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Några forskare har valt att kalla Singaporemodellen för MIF (Math in focus). MIF 

är alltså då ett matematikprogram baserat på undervisningsmetoder i Singapore som 

fokuserar på att täcka in material av olika former, allt från konkret, till bilder, till 

abstrakt (Jaciw, Hegseth, Lin, Toby, Newman, Ma & Zacamy, 2016). Genom att 

undersöka effekten av MIF i matematikundervisningen på skolor i USA har man 

konstaterat att modellen har en viss positiv inverkan på yngre elevers (åk 3-5) 

matematiska inlärning. Även om användningen av MIF inte visade särskilt stor 

skillnad i de utvalda skolorna i USA, så menar forskarna att de endast utövade MIF 75 

procent av tiden och att mycket fokus låg på förberedelser inför andra viktiga prov 

(Jaciw et al., 2016). De beskriver även att lärarna tidigare inte varit i kontakt med MIF 

och att det kan vara en faktor till de svaga resultaten (Jaciw et al., 2016). 

En norsk studie av matematiklärares inställning till praktiska aktiviteter visade att 

lärare är positiva till att använda sådana i undervisningen (Hofstedt, 2015). Praktiska 

aktiviteter kan vara till exempel diskussionsuppgifter, eller att använda konkret 

material i undervisingen och kan på det viset kopplas till Singaporemodellen. Syftet 

var att undersöka hur lärare i Norge utvärderar användningen av praktiska aktiviteter 

i matematikundervisningen och vilka orsakerna kan vara att man väljer eller inte 

väljer att använda praktiska aktiviteter i matematikundervisningen. Utifrån detta 

kunde konstateras att lärare är positiva till praktiska aktiviteter i undervisningen, men 

att de ofta kan känna sig begränsade på grund av tidsbrist. De upplever dock att 

praktiska aktiviteter medför att eleverna får ett ökat intresse och mer motivation för 

matematikämnet, samt att det ger möjlighet att inkludera elever med olika 

inlärningsstilar (Hofstedt, 2015). 

Naroth och Luneta (2015), har undersökt vilka utmaningar lärare som 

implementerat Singaporemodellen i matematikundervisningen har upplevt, samt vad 

de upplevt varit positivt i och med implementeringen av Singaporemodellen. 

Resultatet visade att lärarhandledningarna som medföljer materialet till 

Singaporemodellen är mycket användarvänliga, med enkla instruktioner steg för steg. 

Något de också menar är positivt är att modellen fungerar som en spiral, där 

varje ”lager” av innehåll ligger till grund för nästakommande steg och att inlärningen 

därmed sker succesivt. De menar att det är en av anledningarna till att man inte bör 

anpassa eller ändra sekvensen av ämnena (Naroth & Luneta, 2015). Det centrala för 

Singaporemodellen är problemlösning, vilket pekades ut som något som många lärare 

har svårigheter med att lära ut. De menar att lärare blir tvungna att tillämpa ny 

kunskap kring problemlösning innan arbetsmodellen kan användas i undervisningen 

(Naroth & Luneta, 2015). Forskarna menar dock att hur väl ett material än är planerat 

så är det oundvikligt att man inte kommer stöta på problem och utmaningar (Naroth 

& Luneta, 2015). 

Liljekvist (2014) har undersökt olika typer av matematikuppgifter och hur dessa 

påverkar elevernas möjligheter till lärande och val av lärandestrategier. Studien 

visade att elever som tränat på kreativa resonemang fick mycket bättre resultat än de 

elever som tränat på algoritmiska resonemang. Slutsatsen var att uppgifter baserade 

på kreativa resonemang var mycket effektiva, framförallt för elever med svårigheter 

kring matematikinlärningen (Liljekvist, 2014). Liljekvists (2014) undersökning kan ses 

som ett belägg för att Singaporemodellen är baserat på ett hållbart arbetssätt, eftersom 

Singaporemodellen är uppbyggt genom ett konkret – visuellt – abstrakt arbetssätt. 
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Summering av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskning som nämndes ovan kan konstateras att det finns både 

för- och nackdelar med Singaporemodellen och arbetet med praktiska aktiviteter i 

matematikundervisningen, även om övervägande del är fördelar. De nackdelar som 

framkommit är att lärare känner sig tidsbegränsade för möjlighet att använda 

praktiska aktiviteter i undervisningen. Många lärare har även svårt för att lära ut 

problemlösning och kan behöva tillämpa ny kunskap innan det finns möjlighet att 

tillämpa Singaporemodellen i undervisningen. Fördelarna med användningen av 

Singaporemodellen och praktiska aktiviteter i matematikundervisningen är att 

modellen har en positiv inverkan på elevers inlärning och att eleverna genom 

praktiska aktiviteter i undervisningen har visat ett ökat intresse och mer motivation 

för matematikämnet. Praktiska aktiviteter ger möjlighet att inkludera elever med olika 

inlärningsstilar och uppgifter baserade på kreativa resonemang har visat sig vara mer 

effektivt och gav bättre resultat än uppgifter baserat på algoritmiska resonemang, 

framförallt hos elever som har det svårare med matematikinlärningen. Samt att 

Singaporemodellen är uppbyggd för att lärandet ska ske i en spiral, där varje ”lager” 

av innehåll ligger till grund för nästakommande steg. 
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Teori 

För att se en koppling till bakgrunden kan du som läsare i detta kapitel läsa om vad 

Singaporemodellen grundar sig på, med utgångspunkt från teoretiker och dess tankar 

bakom diverse arbetsmetoder. 

Forskningsbaserad arbetsmodell 
När den nya kursplanen i Singapore framställdes, under 1980-talet, var målet att 

stärka matematikundervisningen i landet (Agardh & Rejler 2017a). Kursplanen är 

därför baserad på idéer från flera internationella vetenskapsmän, så som Lev 

Vygotskij, Jerome Bruner, Zoltan Dienes, Richard Skemp, och George Pólya (Agardh 

& Rejler 2017a). 

Utifrån Vygotskijs teorier kring språkets betydelse vid inlärningen och vikten av 

social interaktion bestämdes att undervisningen till stora delar skulle bestå av 

dialoger och att resonera i mindre grupper, eller i helklass, för att eleverna skulle få 

möjlighet att lära av varandra (Agardh & Rejler, 2017a). 

Utmärkande för Singaporemodellen är att undervisningen är uppbyggd genom ett 

konkret–visuellt–abstrakt arbetssätt, som grundar sig i Bruners forskning kring 

representationsformer (Agardh & Rejler 2017a). Det var även utifrån Bruners tankar 

kring Spiral curriculum man införde att undervisningen skulle byggas upp genom 

spiralprincipen, där ”Varje matematiskt område introduceras gradvis och byggs på 

systematiskt för att vidga begreppen.” (Agardh & Rejler 2017a, s. 7). Den tydliga 

strukturen och systematiken kring lektionernas variation och utprövade uppgifter 

grundar sig i Dienes tankar om varierad undervisning och vikten av att låta eleverna 

vara aktiva och undersöka med laborativt material (Agardh & Rejler 2017a). 

Det man ville ändra på i och med Singaporemodellen var att eleverna inte bara 

skulle lära sig regler och procedurer utantill, utan man ville istället att eleverna skulle 

få en djupare förståelse för begrepp och centrala områden inom matematiken (Agardh 

& Rejler 2017a). Detta grundar sig i Skepms teori kring vikten av den relationella 

förståelsen framför det instrumentella räknandet (Agardh & Rejler 2017a). 

Kortfattat går Pólyas teori kring problemlösning ut på att ”först sätta sig in i 

problemet, därefter göra upp en plan, sedan genomföra planen och slutligen 

kontrollera och reflektera över resultatet.” (Agardh & Rejler 2017a, s. 8), vilket ligger 

till grund för hur eleverna ska ta sig an ett problem vid problemlösning (Agardh & 

Rejler 2017a). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter lärare har om 

implementeringen av Singaporemodellen i svensk matematikundervisning, vilka för- 

respektive nackdelar modellen bär med sig, och om elevernas inställning till 

matematiken påverkats efter användning av Singaporemodellen. De frågeställningar 

studien vill besvara är: 

 Vilka för- respektive nackdelar finns med Singaporemodellen i 

matematikundervisningen, enligt lärarna? 
 Hur uttrycker lärarna att elevernas inställning skiljer sig till 

matematikundervisning enligt Singaporemodellen, i jämförelse med 

traditionell matematikundervisning? 
  



 

13 

 

Metod 

I detta kapitel kan du som läsare att ta del av vilket tillvägagångssätt jag valt för att 

besvara frågorna i undersökningen. Nedan redogörs för val av metod och 

respondenter, men även genomförande av datainsamling samt hur jag valt att 

analysera datamaterialet. Du hittar även en kort presentation om respondenterna. 

Slutligen diskuteras metodvalet och studiens trovärdighet. 

Kvalitativ metod och intervjuer 
Denna undersökning är en kvalitativ studie då jag vill undersöka lärares erfarenheter 

av att arbeta enligt Singaporemodellen. Detta eftersom man genom kvalitativa 

metoder är intresserad av vilka upplevelser, tankar och intentioner respondenterna 

har (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) menar vidare att data i form 

av intervjuer med mer öppna och ingående frågor om det undersökta området är en 

bra datainsamlingsmetod vid kvalitativa studier. Bryman (2018) beskriver att en 

kvantitativ metod utgår från svar i form av siffror, medan en kvalitativ metod utgår 

från svar i form av ord. Vidare beskriver han att en kvantitativ metod därmed sällan 

utgår från sociala interaktioner, utan mer från antaganden. Eftersom min 

undersökning handlar om lärares erfarenheter av Singaporemodellen i 

matematikundervisningen, som då handlar om en social interaktion, utgår denna 

studie från material som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2018) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren en 

intervjuguide med olika teman att ta upp under intervjun. På detta sätt har 

respondenten möjlighet att besvara frågorna mer utförligt än vid en standardiserad 

intervju, där man endast utgår från frågorna från början till slut (Bryman, 2018). Vid 

en semistrukturerad intervju har intervjupersonen även möjlighet att hoppa mellan 

frågorna och ställa följdfrågor som knyter an till vad respondenten sagt (Bryman, 

2018). 

Urval och datainsamling 
För insamling av data till denna undersökning har jag använt mig av ett 

bekvämlighetsurval samt lärare kända sedan tidigare. Ett bekvämlighetsurval innebär 

enligt Eliasson (2018) att forskaren inte på förhand vet vilka personer som kan dyka 

upp vid insamlingen av data. Bryman (2018) beskriver att bekvämlighetsurvalet 

består av människor som finns tillgängliga för tillfället. Det behöver inte vara tidigare 

kända personer, utan man gör det bekvämt och väljer de som dyker upp för tillfället 

(Bryman, 2018). 

För möjlighet att genomföra undersökningen behövde jag komma i kontakt med 

lärare som använder Singaporemodellen i matematikundervisningen. Genom lärare 

kända sedan tidigare fick jag möjlighet att intervjua två lärare som använder 

Singaporemodellen i undervisningen. Därefter eftersöktes lärare i Facebook-

gruppen ”Årskurs 4-6 Tips & idéer!”. Totalt har fem lärare, från fem olika skolor 

intervjuats i denna studie. Samtliga lärare var mycket intresserade av och insatta i 

forskningen kring Singaporemodellen. Tre av dessa fem lärare hade även varit i 

Singapore för fortbildning om Singaporemodellen, vilket visar på stort engagemang 
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och intresse för ämnet. Deltagarna i denna studie är anonyma och avidentifieras 

genom att benämnas som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5. 

Genomförande av intervjuer 
Inför intervjuerna formulerade jag intervjufrågor (se bilaga 1) att ställa till 

respondenterna. Eftersom jag undersökte lärares erfarenheter av Singaporemodellen i 

undervisningen ville jag att respondenterna skulle ha möjlighet att utveckla sina svar 

och att jag vid behov skulle känna att det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Därför 

spelade det heller inte så stor roll i vilken ordning frågorna ställdes. 

Två av intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer och två har genomförts 

genom fysiskt möte på plats. En av respondenterna valde att svara på frågorna 

skriftligt. Intervjuerna varade mellan 17 och 30 minuter. De intervjuade lärarna 

arbetade i olika stora klasser, med allt från 13 till 30 elever i årskurserna F-6. Samtliga 

lärare har lärarlegitimation, men har olika många års erfarenhet inom skola. 

Lärarna kontaktades via sms, e-post eller Facebook Messenger för information om 

studien och bokning av plats och tid för intervju. Varje respondent blev i början av 

mötet, i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer, informerade om 

anonymiteten, att de när som helst får avbryta sin medverkan i studien och att alla 

inspelningar för transkribering kasseras efter att arbetet blivit godkänt 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

För att på ett enkelt sätt komma igång med intervjun inledde jag med frågor som 

hur länge respondenten varit verksam lärare, hur denne kom i kontakt med 

Singaporemodellen och vilken orsaken till att vilja testa modellen var. Respondenten 

svarade på frågorna utan att jag försökte värdera svaren, eftersom Bryman (2018) 

beskriver att objektiviteten är viktig för att stärka undersökningens trovärdighet. 

Samtliga muntliga intervjuer spelades in, då Bryman (2018) anser att det är viktigt 

utifrån aspekten att man som kvalitativ forskare är intresserad av vad respondenterna 

säger och hur de säger det. Spelas materialet inte in kan det vara svårt att komma ihåg 

vad som sagts och på vilket sätt det sagts (Bryman, 2018). 

Analys av data 
Efter varje genomförd intervju gjordes innehållstranskriberingar, vilket innebär att jag 

plockat ut det mest väsentliga för min studie och jag har tagit bort ord som ”öh, mm, 

liksom” och så vidare, vid tillfällen där de inte ger något mervärde för betydelsen. För 

att på ett lättare sätt kategorisera respondenternas svar utifrån forskningsfrågorna har 

jag använt en matris (se bilaga 2), där jag sorterat in olika citat från transkripten 

utifrån vilken av de två forskningsfrågor som besvarats.  

Bakgrundsinformation 
Här nedan finns bakgrundsinformation om de intervjuade lärarna. 

Lärare 1 

Lärare 1 är utbildad matematiklärare och har varit verksam lärare i 19 år. Hon har 

varit i Singapore för att utbilda sig och lära sig mer om Singaporemodellen. Som 

utbildad har hon arbetat enligt Singaporemodellen i tre år. 
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Lärare 2 

Lärare 2 är utbildad matematiklärare och har varit verksam lärare i 1,5 år. 

Förstelärarna på skolan hon arbetar på arrangerade två studiedagar för utbildning av 

Singaporemodellen, i övrigt har hon använt sig av läroboken och facit för att lära sig 

mer om modellen. Hon har arbetat enligt Singaporemodellen i snart ett år. 

Lärare 3 

Lärare 3 är utbildad matematiklärare och har varit verksam lärare i 16 år. Hon kom i 

kontakt med Singaporemodellen på en konferens och har därefter gått på många 

workshops, samt varit i Singapore för att lära sig med om arbetsmodellen. Hon har 

arbetat enligt Singaporemodellen i ungefär tre år. 

Lärare 4 

Lärare 4 är utbildad matematiklärare och har varit verksam lärare i 14 år. Hon har 

varit i Singapore för utbildning av Singaporemodellen och är idag den som utbildar 

övriga lärare på skolan hon arbetar på. Hon har arbetat enligt Singaporemodellen 

sedan tre år tillbaka, men intresserade sig för den redan tidigare. 

Lärare 5 

Lärare 5 är inte utbildad matematiklärare, men har varit verksam lärare i 12 år. Hon 

har varit på två utbildningar för att lära sig hur man arbetar enligt Singaporemodellen 

och har nu arbetat enligt modellen i tre år. 

Metoddiskussion 
I denna studie valdes en kvalitativ metod, eftersom jag ville undersöka lärares 

erfarenheter av Singaporemodellen i matematikundervisningen. Detta eftersom en 

kvalitativ metod fokuserar på respondenternas upplevelser, tankar och intentioner 

(Ahrne & Svensson, 2015). Vidare valde jag att fokusera på intervjuer, då det enligt 

Ahrne och Svensson (2015) är en bra insamlingsmetod vid kvalitativa studier för att få 

mer djup i samtalet.  Enligt Bryman (2018) kan man även göra intervjuer i en 

kvantitativ studie. Man gör då standardiserade intervjuer, där man ställer frågorna i 

tur och ordning och det finns inget utrymme för följdfrågor (Bryman, 2018). I 

semistrukturerade intervjuer finns det utrymme för följdfrågor och att styra intervjun 

mer utifrån respondenternas svar (Bryman, 2018). Utifrån detta valde jag att göra 

semistrukturerade intervjuer. Detta på grund av utrymmet för följdfrågor och att jag 

därmed kunde försäkra mig om att jag förstått vad respondenten menade, för att 

undvika missförstånd och eventuella missvisningar i resultatet.  

Utifrån de förutsättningar som fanns i denna undersökning kunde metoden inte 

genomföras på annat sätt, men med andra förutsättningar hade jag till exempel även 

kunnat genomföra observationer för att få en bättre bild av vilka för- respektive 

nackdelar varje respondent beskrivit att Singaporemodellen bär med sig. 

Två av intervjuerna var telefonintervjuer, två genomfördes genom fysiskt möte och 

en av dem genomfördes skriftligt. Vid en av telefonintervjuerna fungerade inte 

inspelningen av samtalet. Jag fick därför göra anteckningar av det som sagts, vilket 

innebär att delar av det som sades kan ha fallit bort och att möjligheten till citeringar 

gick förlorad. I det fall där respondenten valde att svara skriftligt på frågorna fanns 
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ingen möjlighet att ställa uppföljande frågor, däremot behövde inte svaren 

transkriberas vilket var en tidsbesparing i detta fall. 

Bryman (2018) beskriver att respondenterna kan bli mer tillbakadragna och tänka 

efter kring ordval då de får veta att intervjun spelas in och att dess ord kommer att 

bevaras. Detta är såklart inget jag kan ta reda på om respondenterna har gjort. Jag 

upplevde dock inte att någon av respondenterna stördes av att jag spelade in 

intervjuerna, de var snarare positiva till det för att hjälpa mig i mitt arbete. 

Eftersom de intervjuade lärarna i denna undersökning är anonyma och har 

avidentifierats, är det mest troligt att andra resultat uppkommer vid försök av andra 

forskare att upprepa denna undersökning. Detta eftersom respondenterna kan ha 

olika erfarenheter av Singaporemodellen i undervisningen. 

I min undersökning var jag i behov av lärare med erfarenhet av 

Singaporemodellen i matematikundervisningen, vilket kan ha lett till att jag inte fått 

en helt rättvis bild av hur den faktiskt fungerar. Med det menas att lärare som 

använder Singaporemodellen i undervisningen förmodligen gör det för att de anser 

att den är bra och kan vara mindre kritiska än lärare som undervisat enligt 

Singaporemodellen, men som av någon anledning väljer att inte göra det idag. Om det 

finns lärare som tidigare undervisat enligt Singaporemodellen, men aktivt valt att 

undervisa enligt andra sätt hade det varit intressant att komma i kontakt med dessa 

för att få en bild av vad som var dåligt och vilken metod de anser fungerar bättre och 

varför. 

Något jag upptäckt i efterhand är att det är svårt att jämföra lärarnas svar 

angående elevernas inställning till matematiken med varandra, då lärarna arbetar 

med elever i olika åldersspann och eleverna har olika mycket erfarenhet av att arbeta 

enligt Singaporemodellen. Hade det varit fler lärare som var villig att medverka i en 

intervju så hade jag valt lärare som arbetar i årskurserna 4-6 i första hand.  
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Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin. Utifrån 

forskningsfrågorna redovisar jag resultaten från de fem intervjuerna i kategorier om 

fördelar, nackdelar och elevernas inställning till matematiken. 

Fördelar 
Samtliga lärare säger sig vara positiva till Singaporemodellen och tycker att det är ett 

bra arbetssätt att använda i undervisningen. Det har dock framkommit att det är 

viktigt att inte se Singaporemodellen som ett material, utan mer som ett 

förhållningssätt att använda i undervisningen. Lärare 1 och Lärare 4 beskriver att 

utbildning är ett måste för att veta hur man ställer frågor till eleverna och hur man ska 

bete sig i klassrummet. Däremot menar Lärare 1 att det inte spelar jättestor roll om 

man går utbildningen via Admera Education, eller om man får utbildningen av en 

kollega. 

Singaporemodellen är inte bara ett material, det är ett förhållningssätt. Jag tycker det är 

viktigt att man förstår att man inte bara kan köpa boken och sen tro att man arbetar 

enligt Singaporemodellen, det är så mycket mer än så. (Lärare 1). 

Lärare 3 menar att man kommer väldigt långt på att köpa lärarhandledningen och 

läsa sig till hur man ska gå tillväga i undervisningen. Hon menar att den är så pass 

utförligt skriven och att det står i princip ordagrant vad man ska säga till eleverna, att 

man nödvändigtvis inte behöver utbildningen även om det såklart är bra om man har 

den. 

Lärare 1 och Lärare 3 anser att de fått en bättre röd tråd och en tydligare 

arbetsgång sedan implementeringen av Singaporemodellen. ”Man ser nu att lektionen 

slutar med samma sak som den började med, så var det inte riktigt innan, då körde 

man mer på eget tycke.” (Lärare 3). Lärare 5 beskriver att språkbruket i klassrummet 

har förbättrats i jämförelse med innan. Hon säger att ”Man pratar mycket mera 

ämnesspråk, man pratar addition och subtraktion istället för plus och minus.” (Lärare 

5). 

Innan implementeringen av Singaporemodellen hade lärarna lite olika upplägg på 

lektionerna. Lärare 2 och Lärare 4 beskriver att det var lätt att det blev en föreläsning 

vid starten av varje lektion, och att eleverna sedan arbetade självständigt i 

arbetsböckerna. Lärare 5 beskriver att hon följt en planering utifrån en bok, där 

lektionsupplägget kunde variera. 

Samtliga lärare beskriver att Singaporemodellen är baserad på forskning och att 

man därmed kan känna sig trygg med att använda arbetsmodellen i 

matematikundervisningen. 

Det känns skönt att man vet att det är en forskare som har forskat på ’varför kommer 

det här efter det där’. Annars kan man ju prova och utgå från beprövad erfarenhet, 

men här finns det ändå en tanke med varför, på grund av barns inlärning i matematik. 

Varje lektion sker en progression som är genomtänkt, ’varför är den siffran där nu, och 

varför blir det såhär nu?’ Det är genomtänkt alltihopa! […] Det är någon annan som 

har forskat kommit på hur man ska göra och så följer man det. Forskare tar fram hur 
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inlärning sker i matematik och sen är det vi som ska följa och utföra det på bästa sätt. 

(Lärare 4). 

Något som också upplevts som positivt enligt Lärare 4 och Lärare 5, med materialet 

och arbetsmetoden är att man slipper hetsen av att någon elev är längre fram eller bak 

än någon annan i arbetsboken. De beskriver att man genomför en lektion i taget och är 

man en elev som har det lättare i matematikinlärningen kan man förklara på olika sätt 

för de andra eleverna, samt komma på mer avancerade metoder för att lösa 

problemen. ”Det handlar om att man ska fördjupa sig och bredda sig där man är och 

att man använder reflektion.” (Lärare 4). 

Kunskapsmässigt är arbetsmaterialet ett komplett verktyg, ”Du får med alla 

förmågor och har den här strukturen som barnen behöver, de vet vad som händer och 

hur det går till. Det är en trygghet.” (Lärare 4). Behovet av att hitta annat material är 

därmed inte nödvändigt, men heller inte helt onödigt. Lärare 4 och Lärare 5 menar att 

det inte är någon nackdel att ha utomhusmatematik, eller att använda vatten och 

tillämpa olika mätmått för att eleverna ska få en bättre förståelse för volym. Lärare 5 

beskriver dock att man inte kan göra för många avstickare eftersom man ska hinna 

med alla delar i boken innan terminens slut. Lärare 2 och Lärare 3 beskriver att de 

kompletterar med annat material, men att det inte beror på att arbetsmaterialet inte är 

ett komplett verktyg, utan för att eleverna inte är vana vid arbetssättet och att det blir 

konstigt för dem att plötsligt ändra arbetssätt. Lärare 2 har då valt att enbart använda 

sig av blockmodellen, då den skapar tydliga bilder av problemen och att det är lättare 

för eleverna att sortera informationen. 

Lärare 5 beskriver lärarhandledningen som mycket strukturerad och informativ i 

form av att den är väldigt pedagogiskt upplagd. Hon beskriver att det finns mycket 

utmaningar och stöd för de elever som är i behov av det, det finns enkla matriser för 

bedömning, mål för alla lektioner finns beskrivet, vilka matematiska begrepp man 

använder, samt vilket material man ska använda. Hon menar dock att materialet tar 

tid att kopiera, men att det som är positivt är att man åtmintonde inte behöver skapa 

det själv. ”Jag behöver aldrig fundera över vad jag ska göra nästa lektion och vilket 

område jag ska ta upp.” (Lärare 5). 

Något som Lärare 3 och Lärare 5 beskriver är positivt med Singaporemodellen är 

att resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan utvecklas, eleverna kan 

diskutera och reflektera med varandra och det blir som ett kollegialt lärande. 

Många elever ser på en gång hur man ska tänka och vill gärna säga bara 

resultatet. ’Men jag vill inte veta resultatet’ brukar jag säga då, ’jag vill veta hur ni kom 

fram till det, hur tänker ni nu?’ Och det är ju en grund i det här, att de får beskriva 

metoden. (Lärare 5). 

Att eleverna genomför en kunskapslogg efter varje avslutat område och för loggbok 

varje lektion är också något som beskrivs som positivt. Lärare 5 beskriver att eleverna 

får värdera sig själva och menar att det är nyttigt att de får reflektera över sina egna 

kunskaper. 
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Nackdelar 
Samtliga lärare har visat sig vara överens om att det är svårt introducera 

Singaporemodellen i senare årskurser om man inte arbetat med det tidigare och att 

det är ett måste att introduktionen sker redan i förskoleklass. ”Kunskapsnivån är 

högre i det här om man jämför med svensk traditionell undervisning, därför är det 

ganska svårt att hoppa in i det här om man vill hoppa in i det i senare årkurser.” 

(Lärare 4). 

Lärare 4 är väldigt tydlig med att man inte enbart kan utgå från 

lärarhandledningen och sen tro att man arbetar enligt Singaporemodellen. Hon 

beskriver att det krävs utbildning för att veta hur man ska bete sig i klassrummet. 

 
Man kanske kan tro att det är väldigt enkelt för att lärarhandledningen är väldigt 

utförlig och så, men som pedagog måste man jobba med sig själv innan, för att lära sig 

sättet. Hur styr man lektionen, man ska inte föreläsa, man ska inte ge bekräftelsen, så 

ska man bolla vidare så barnen lär sig av varandra… Det är jättesvårt, det är mycket att 

läsa på innan. (Lärare 4). 

 

Ofta behöver man anpassa undervisningen efter elevers skilda behov, men Lärare 4 

beskriver att ibland anpassar man så mycket att man tappar grundtanken med 

Singaporemodellen. 

Forskningen visar på vilka saker som ska ske i ett klassrum för att det ska ske en 

inlärning. Ibland kanske man anpassar så mycket så att själva grundidén försvinner 

och då går det inte. Det är ju vissa saker som ska vara med och det är genomtänkt. 

(Lärare 4) 

Lärare 5 beskriver att en nackdel kan vara att arbetsgången går ganska fort och att det 

kan vara en svårighet för svagare elever. 

Det är liksom en lektion och hinner man inte bli klar så får man lämna, för det 

återkommer ju sen alltihopa och då kanske man förstår bättre. […] Ibland har jag 

faktiskt stoppat, när jag märker att stora delen inte har förstått. Då tar jag två lektioner 

för att grunda lite extra. Men alla lektioner följer ju på varandra, det är ju oftast bara en 

liten tvist, så har man gjort lektionen före så lär man sig någonting nytt nästa gång. 

(Lärare 5).  

En nackdel med de prov som finns är att det krävs att eleverna ska kunna läsa för 

möjlighet att göra dem självständigt, vilket Lärare 5 menar inte är en självklarhet i 

lågstadiet. ”Jag brukar dock göra det muntligt med de som inte kan läsa.” (Lärare 5). 

Gällande klasstorleken beskriver Lärare 1 och Lärare 4 vikten av att inte ha en för 

liten klass när man undervisar enligt Singaporemodellen. Singaporemodellen handlar 

ju om att man ska reflektera, diskutera och lära av varandra, så desto fler man är, 

desto fler olika metoder får eleverna tillgång till. ”Det ska ju vara att man kan få några 

grupper så man kan få till diskussioner.” (Lärare 4). 

Hade jag en klass på 30 elever skulle jag hellre ha dem i helklass än att dela upp dem i 

två grupper om 15. Detta för att man vill att några ska kunna komma med ett svar och 

med färre elever i klassrummet är sannolikheten lägre att man får flera olika svar. 

(Lärare 1). 
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Elevernas inställning till matematikämnet 
Två av lärarna märker tydligt en positiv skillnad i eleveras inställning till 

matematikämnet efter implementeringen av Singaporemodellen. Lärare 1 och Lärare 4 

beskriver att alla elever tycker det är roligt och att de känner sig bra på matematik. De 

beskriver även att eleverna tycker det är bra att alla kan vara med, det är ingen som är 

utanför och man hjälper hela tiden varandra att förstå. 

Tidigare var det mer en tävling om vem som var längst fram i matteboken, nu hjälps 

man åt och vill att alla ska förstå. Man lär sig inte av läraren som står där, utan man lär 

sig av sina kompisar. (Lärare 4). 

Lärare 2 ser ingen skillnad på elevernas inställning till matematiken. Lärare 3 

beskriver att hon inte märkt jättestor skillnad hos eleverna, men att det inte är någon 

som suckar över att gå till matematiklektionen i alla fall, vilket det varit tidigare.  ”De 

uppskattar det gemensamma arbetet och att prata kring matematiken.” (Lärare 3). 

Lärare 5 märker inte jättestor skillnad, hon menar att eleverna i lågstadiet är positiva 

och glada till allt de gör och att de älskar att jobba i arbetsböckerna. 
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Diskussion 

I detta kapitel får du följa med på när resultatet diskuteras utifrån bakgrund, teori och 

tidigare forskning. Du kan även ta del av slutsatsen och förslag på framtida forskning. 

Resultatdiskussion 
I metodkapitlet förekommer bakgrundsinformation gällande de intervjuade lärarna, 

som visar att lärarna har olika erfarenheter och utbildning kring Singaporemodellen. 

Samtliga lärare visar sig mycket intresserade av modellen och menar att det är en bra 

metod att använda i matematikundervisningen. Däremot råder det delade meningar 

om man behöver ha fortbildning för att undervisa enligt Singaporemodellen eller inte. 

Agardh och Rejler (2017a) beskriver att de arbetar med att fortbilda lärare i 

Singaporemodellen, för att utveckla matematikundervisningen i Sverige. Några av de 

intervjuade lärarna uttrycker sig mycket strikt att det är viktigt att gå utbildningen, då 

det är ett så annorlunda sätt att undervisa på, i jämförelse med svensk traditionell 

undervisning. Detta medan andra menar att det räcker att utgå från 

lärarhandledningen, då de beskriver den som så utförlig och tydlig i hur man ska gå 

tillväga. Agardh och Rejler (2017a) beskriver att man som lärare är medforskare när 

man arbetar enligt Singaporemodellen. Med detta menas att läraren ställer frågor som 

hjälp för att eleverna ska utveckla sitt tänkande och uppmuntra till att hitta fler olika 

metoder och strategier för att lösa problemen. Har man arbetat en längre tid inom 

skolan och har ”sitt sätt” att undervisa på så kan det kan vara svårt att plötsligt ändra 

undervisningsform, vilket kan vara en anledning till att man behöver utbildning 

innan man använder Singaporemodellen i matematikundervisningen. 

Naroth och Luneta (2015) har i sin undersökning kommit fram till att många lärare 

tycker att det är svårt att undervisa genom att använda problemlösning som 

undervisningsstrategi och att detta är något lärarna är i behov av att lära sig innan de 

kan använda Singaporemodellen som arbetsmodell. Agardh och Rejler (2017a) och 

Agardh och Rejler (2017b) beskriver blockmodellen som ett bra verktyg för att lösa 

problem. Agardh och Rejler (2017b) beskriver att modellen handlar om att stegvis 

synliggöra problemet genom att rita upp liggande staplar eller block. Modellen kan 

användas både för enkla och för mer komplexa problem och den är väldigt enkel att ta 

till sig (Agardh & Rejler, 2017b). Genom att använda blockmodellen kan lärare som 

tycker det är svårt med problemlösning på ett smidigt sätt lära tillsammans med 

eleverna. 

Samtliga lärare är eniga när det gäller tryggheten av att Singaporemodellen är 

framtagen av forskare och att progressionen är genomtänkt. Karlsson (2019) beskriver 

att i den svenska traditionella matematikundervisningen utgår man ofta från 

arbetsböckerna. Vidare menar han att undervisningen till stor del är uppgiftsstyrd och 

att eleverna är i behov av ett varierat arbetssätt för möjlighet att utveckla sina 

matematiska kompetenser. Agardh och Rejler (2017a) beskriver att 

Singaporemodellen är baserad på idéer från flera internationella vetenskapsmän, så 

som Lev Vygotskij, Jerome Bruner, Zoltan Dienes, Richard Skemp, och George Pólya. 

Vidare beskriver de att en av anledningarna till att Singaporemodellen grundades var 

för att eleverna inte enbart skulle lära sig regler och procedurer utantill, utan att de 

skulle få en djupare förståelse för begrepp och centrala områden inom matematiken. 
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Detta grundar sig i Skepms teori kring vikten av den relationella förståelsen framför 

det instrumentella räknandet (Agardh & Rejler, 2017a), vilket kan vara en anledning 

till att lärarna väljer att lägga arbetsböckerna åt sidan och känner en sådan trygghet 

till att använda Singaporemodellen i undervisningen. 

I Hofstedts (2015) undersökning kring matematiklärares inställning till praktiska 

aktiviteter i undervisningen har konstaterats att lärare ofta känner sig tidsbegränsade 

gällande planering av lektionerna och framtagande av material. På lärarwebben 

tillhörande Singmas läromedel finns däremot arbetsmaterial tillgängligt att kopiera 

(Agardh & Rejler, 2017a). Lärare 5 beskriver att även om det tar tid att kopiera 

materialet så är det inget man behöver skapa och planera själv. Genom att använda 

detta material sparar man därmed tid på att inte behöva konstruera det på egen hand. 

Det Hofstedt (2015) kom fram till i undersökningen var dock att trots att lärarna 

upplevde det som tidskrävande att använda praktiska aktiviteter i undervisningen, 

var det fortfarande intressant att arbeta utifrån ett mer konkretiserat arbetssätt 

eftersom eleverna fått ett ökat intresse och mer motivation till matematikämnet. 

Lindqvist (2003) beskriver vikten av att tillämpa praktiska aktiviteter och konkreta 

upplevelser i undervisningen, för att eleverna lättare ska förstå det abstrakta i 

matematiken. Detta kan kopplas till Singaporemodellen då Agardh och Rejler (2017a) 

beskriver att strukturen och systematiken kring lektionernas variation och utprövade 

uppgifter grundar sig i Dienes tankar om varierad undervisning, samt vikten av att 

låta eleverna vara aktiva och undersöka med hjälp av laborativt material. 

Lärarna i denna undersökning, som är konsekventa i att använda 

Singaporemodellen i matematikundervisningen har sett en förändring i elevernas 

inställning till matematikämnet. Karlsson (2019) beskriver att elever som arbetar enligt 

svensk traditionell matematikundervisning kan bli exkluderade istället för 

inkluderade i matematiken och att de inte vet varför eller vad de ska med 

kunskaperna till. Boaler (2011) håller med om att den svenska traditionella 

matematikundervisningen kan leda till att eleverna upplever matematiken som 

otillgänglig och tråkig. Detta kan bero på att den svenska traditionella 

matematikundervisningen utgår mycket från matematikböckerna och till stor del är 

uppgiftsstyrd (Karlsson, 2019; Boaler, 2011; Wester, 2015). I denna undersökning 

beskriver Lärare 1 och Lärare 4 att dess alla elever tycker att matematiken är rolig och 

att de känner sig bra på matematik efter implementeringen av Singaporemodellen. 

Vidare menar de att från att det tidigare har varit en tävling om vem som ligger längst 

fram i arbetsboken, till att eleverna istället hjälps åt och kommunicerar och resonerar 

med varandra är en stor framgång. Att arbeta enligt Singaporemodellen är dock inte 

helt läroboksfritt. Agardh och Rejler (2017a) beskriver att i den avslutande delen av 

lektionen arbetar eleverna självständigt i övningsböckerna med uppgifter kopplat till 

lektionens innehåll. Även om de intervjuade lärarna inte nämner det, så finns en risk 

att det uppstår en slags tävling om vem som hinner klart först med de uppgifter som 

ska göras varje matematiklektion i arbetsboken, trots att man inte arbetar enligt 

svensk traditionell undervisning. 

Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att undersöka lärares erfarenheter av 

Singaporemodellen i matematikundervisningen, vilka för- och nackdelar metoden bär 

med sig och om elevernas inställning till matematikämnet har förändrats efter 
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implementeringen av Singaporemodellen. Sammanfattningsvis kan jag utifrån denna 

undersökning konstatera att de fördelar lärarna upplever efter implementeringen av 

Singaporemodellen i matematikundervisningen är att lärarhandledningen är tydlig 

och bra, mycket strukturerad och informativ, samt att där finns mycket utmaningar 

och stöd att hämta för de elever som är i behov av det. Det finns en färdig planering 

tillgänglig, för att slippa fundera på vad som ska göras nästkommande lektioner.  

Lektionerna får en tydlig röd tråd och språkbruket har i vissa fall förbättrats, genom 

att man till exempel säger addition istället för plus. Man kan känna sig trygg med att 

använda Singaporemodellen i undervisningen då den är baserad på forskning och 

kända vetenskapsmäns teorier. Det är ett komplett material och alla elever arbetar på 

samma ställe, man genomför en lektion i taget. Eleverna utvecklar resonemangs- och 

kommunikationsförmågan, samt att de får öva på att självvärdera sina prestationer 

och reflektera över sina kunskaper genom att genomföra en kunskapslogg efter varje 

avslutat område och föra loggbok varje lektion.  

De nackdelar som framkommit gällande Singaporemodellen genom denna 

undersökning är att man bör fortbilda sig för möjlighet att undervisa enligt 

Singaporemodellen och att det inte går att börja arbeta kontinuerligt enligt 

Singaporemodellen i senare årskurser, utan det är ett måste att börja redan i 

förskoleklass. Arbetsgången går relativt fort, vilket kan vara en svårighet för vissa 

svagare elever. Man kan heller inte göra för många avstickare med andra lektioner, 

eftersom man då inte hinner med alla moment innan terminens slut. Det är också 

viktigt att inte ha en för liten klass, eftersom det är nödvändigt att kunna få till några 

diskussionsgrupper, vilket kan bli problematiskt på mindre skolor. 

För att besvara den andra forskningsfrågan, om de intervjuade lärarna uttrycker 

någon skillnad gällande elevernas inställning till matematikundervisningen efter 

implementeringen av Singaporemodellen, i jämförelse med svensk traditionell 

undervisning eller inte, så är det endast två av fem lärare som märker skillnad. Detta 

kan bero på att två av lärarna endast använder Singaporemodellen ett fåtal gånger i 

veckan och att dess elever inte arbetat enligt Singaporemodellen i tidigare åldrar. En 

av lärarna undervisar i lågstadiet och menar att eleverna är lika positiva till alla 

ämnen, då de tycker att det mesta med skolan fortfarande är nytt och spännande. Om 

alla lärare hade arbetat med elever i samma åldersspann och att eleverna haft samma 

förutsättningar genom att de arbetat enligt Singaporemodellen sedan skolstarten så 

hade man kunnat göra en ordentlig jämförelse gällande elevernas inställning till 

matematikämnet. 

För vidare framtida forskning skulle jag tycka det vore intressant att jämföra 

klasser, förslagsvis sex klasser, där tre klasser arbetar enligt svensk traditionell 

undervisning och tre klasser arbetar enligt Singaporemodellen. Detta för att mer svart 

på vitt undersöka vilken effekt Singaporemodellen har i svensk skola.  
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I 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till undersökning av Singaporemodellen 
- Hur länge har du varit verksam lärare?  

 

- Hur länge har du undervisat matematik? 

  

- Hur kom du i kontakt med Singaporemodellen? 

 

- Vad var det du fick upp ögonen för, som gjorde att du ville testa modellen? 

 

- Har du gått någon utbildning för att lära dig hur man arbetar enligt 

Singaporemodellen? 

 

- Hur länge har du undervisat enligt Singaporemodellen? 

 

- Hur kunde upplägget av en matematiklektion se ut innan ni började med 

Singaporemodellen? 

 

- Vad anser du är det bästa med Singaporemodellen?  

 

- Upplever du någon skillnad på elevernas inställning till matematiken efter att 

du började arbeta enligt Singaporemodellen, i jämförelse med innan? 

 

- Finns det något du tycker är mindre bra med Singaporemodellen? 

 

- Använder du enbart Singaporemodellen i undervisningen, eller kompletterar 

du med andra arbetssätt?  

 

Följdfråga: Varför väljer du att arbeta med flera arbetssätt? 

 

- Upplever du att klasstorleken har någon betydelse för att använda sig av 

Singaporemodellen? 

 

- Har du några andra tips som kan vara bra att ha med sig om man vill 

använda sig av denna arbetsmodell? 

 



 

II 

 

Bilaga 2 

Matris för analys av insamlad empiri 
 

 


