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Sammanfattning  

 
Singapores sätt att bedriva matematikundervisning kom till Sverige 2015 under namnet 

Singaporemodellen. Syftet med studien är att få kunskap om Singaporemodellen och hur den 

används i skolans tidigare år, samt synliggöra hur modellen förhåller sig till Lgr11. Studien 

baseras dels på en granskning av lärarhandledningarna till läromedlet Singma matematik som 

genomgående bygger på Singaporemodellen. Den baseras även på semistrukturerade 

intervjuer med en av författarna till Singma matematik och med lärare i grundskolans tidigare 

år som arbetar med läromedlet. Resultatet visar att lärarna arbetar med modellen genom att 

använda läromedlets lektionsstruktur med ett problemlösande förhållningssätt och ett stort 

fokus på att samtala och resonera. Studien visar även att arbetssättet är influerat av Vygotskijs 

teorier om hur barn lär och att Singma matematik ger eleverna möjlighet att utveckla de fem 

matematiska förmågorna.  
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1 Inledning 

Kunskap i matematik är en oumbärlig tillgång i yrkes- och samhällslivet, även i vardagen. Att 

kunna hantera, uttrycka sig med och förstå matematik är nödvändigt i dagens samhälle 

eftersom det matematiska språket och matematiska modeller dominerar allt mer. Därför krävs 

det att medborgare utvecklar grundläggande kunskaper både i och om matematik (SOU 

2004:97). Det är skolans ansvar att se till att eleverna utvecklar och inhämtar kunskaper som 

är nödvändiga för varje individ och medlem i samhället (Skolverket, 2018a). Statens 

offentliga utredning (SOU 2004:97) beskriver att studier visar att den svenska skolan inom 

matematik kommit in i en olycklig trend med för stort fokus på enskilt räknande i 

läroböckerna. Även Skolinspektionen (2014) understryker att det enskilda mekaniska 

räknandet i matteböcker har för stort fokus. Kursplanen i matematik betonar problemlösning, 

argumentation och kommunikation som viktiga komponenter i undervisningen, trots att 

matematik är grundskolans tystaste ämne (SOU 2004:97). De kunskaper och förmågor som 

eleverna ska utveckla finns beskrivna i den nuvarande läroplanen, Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (benämns hädanefter som Lgr11). 

Skolinspektionen (2014) har kommit fram till att undervisningen i Sverige influerats för lite 

av läroplanen och att undervisningen i flera fall inte inkluderar alla förmågor. Det leder till att 

eleverna får sämre förutsättningar att kunna studera vidare eller utöva sin yrkesroll på grund 

av bristande kunskaper (se Skolinspektionen, 2014). 

  

Eleverna ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2018a) få en utbildning av hög kvalité men utifrån 

TIMSS (Trends In International Mathematics and Science Study) är resultatet inte lika högt i 

jämförelse med andra länder. TIMSS är den största internationella kunskapsmätningen 

tillsammans med PISA och undersöker bland annat vilka kunskaper i matematik som elever i 

årskurs 4 och årskurs 8 har. Resultatet i matematik från den senaste undersökningen 2015, 

visar på att svenska elever i såväl årskurs 4 som årskurs 8 har ett resultat som ligger under 

genomsnittet jämfört med övriga deltagande länder från EU eller OECD (Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling) (Skolverket, 2016). Det land som har fått högst resultat 

för såväl årskurs 4 som årskurs 8 är Singapore (ibid.). 

  

Elevernas resultat delas in i fyra olika nivåer och där visar sig ytterligare en stor skillnad 

mellan Sverige och Singapore (Se figur 1). I årskurs 4 har Sverige 5% som inte uppnått den 

första nivån (under elementär nivå) samt 5% som uppnått den högsta nivån (avancerad nivå) 
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(Skolverket, 2016). Singapores motsvarande resultat visar att de har 1% som inte uppnått 

första nivån och 50% som uppnått den högsta nivån. Resultatet i årskurs 8 visar ett liknande 

resultat för såväl Sverige som Singapore (ibid.). Enligt Statens offentliga utredning (SOU 

2004:97) har den negativa trenden med fler och fler svagpresterande elever pågått under de 

senaste tio åren. Det beror bland annat på att lärarna inte lyckas ge de svaga eleverna det stöd 

de behöver och de högpresterande eleverna får inte de utmaningar de behöver (ibid.). På 

grund av detta är det intressant att studera vad Singapore gör för att få höga resultat med 

många högpresterande elever. 

 

Figur 1. Resultat i åk 4, matematik år. Siffrorna visar andelen procent av eleverna i vardera kunskapsnivån. (se 

Skolverket, 2016) 

  

Eftersom Singapore har haft höga resultat är det ett antal länder som börjat intressera sig för 

hur Singapore undervisar i matematik, bland annat USA, Storbritannien och Holland där 

metoden heter Singapore Math (Admera Education, 2018, se webbplats). Även i Sverige har 

Singapores sätt att lära ut matematik börjat etableras sedan 2015 under namnet 

Singaporemodellen (ibid.). Singaporemodellen är bearbetad för att vara anpassad till den 

svenska läroplanen och det är denna svenska version som i denna studie kommer att studeras. 

Modellen bygger på undervisning som präglas av synsättet att samarbete och lärande 

tillsammans genom kommunikation gynnar inlärningen. Fokus under lektionerna ligger på ett 

problemlösande förhållningssätt och elevernas förståelse där lektionsupplägget och lärarens 

roll är viktiga byggstenar (ibid.). 

  

När vi kom i kontakt med Singaporemodellen och fick syn på att modellen bygger på ett 

problemlösande förhållningssätt där eleverna tillsammans får diskutera och resonera, blev vi 

intresserade av att veta mer om modellen. Detta eftersom vi, under vår verksamhetsförlagda 

utbildning mötte undervisning som främst bygger på individuell räkning i matteboken. Enligt 

Skolinspektioner (2014) sker denna typ av undervisning på bekostnad av elevernas möjlighet 

att träna på att argumentera, resonera samt att utveckla problemlösnings- och 

sambandsförmågan. Vi har tänkt att det känns svårt att inte själva falla in i ett sådant 

lektionsupplägg eftersom det känns “enklare” och mer traditionellt. Därför känns det 
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intressant att studera hur modellen fungerar i klassrummet, eftersom den skiljer sig från 

traditionell undervisning. Många lärare har uttryckt att de litar på att läroboken har fått med 

de väsentliga delarna av kursplanen och att den tolkats på ett rimligt sätt (Heikka, 2015). 

Detta trots att det inte finns någon nationell granskning av att läromedlet stämmer överens 

med läroplanen, utan det är upp till varje skola/lärare att göra en sådan granskning. Med 

bakgrund i detta vill vi studera hur Singaporemodellen överensstämmer med Lgr11, så att vi 

(och andra) kan använda materialet i vår kommande undervisning. Främst vill vi studera hur 

förmågorna finns representerade i Singaporemodellen, dels eftersom de inte alltid inkluderas i 

undervisningen (se Skolinspektion, 2014). Även eftersom förmågorna är de mest 

betydelsefulla enligt den internationella forskningen om matematikdidaktik, för att förändra 

skolmatematikens negativa trend med fokus på enskilt räknande i matteboken (se Bergqvist et 

al., 2010). Detta på grund av att dessa mål fångar och beskriver läroplanens mest väsentliga 

lärandemål (ibid.). 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

I vårt arbete avses med Lgr11, Vygotskijs teoretiska utgångspunkter samt förmågorna i 

matematik. Förmågorna ligger i fokus för att forskning visar på att de inte alltid inkluderas i 

undervisningen (se Jahnke, 2010; Skolinspektionen, 2014; Svanelid, 2014). Vygotskijs 

pedagogiska teorier har haft inflytande i Lgr11 (se Läroplanskommittén, 1992; Svanelid, 

2014), utöver förmågorna studerades därför även på vilket sätt hans pedagogik förekommer i 

Singaporemodellen. Singaporemodellen (se avsnitt 3.1) har bearbetats för den svenska 

skolkontexten i matematikundervisningen och ett läromedel har arbetats fram, Singma 

matematik.  

 

 

Syftet med studien är att få kunskap om den svenska Singaporemodellen och hur den används 

i skolans tidigare år genom läromedlet Singma matematik, samt synliggöra hur modellen 

förhåller sig till Lgr11. 

 

1. Hur överensstämmer Singaporemodellen tolkad i Singma matematik med Lgr11? 

2. Hur beskriver lärare att de arbetar med Singaporemodellen i matematik?  
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3 Bakgrund 

Det här avsnittet berör inledningsvis Singaporemodellens grundtankar och upplägg. Efter det 

presenteras tidigare internationell forskning om implementering av modellen samt om lärares 

erfarenheter av att arbeta med modellen. Därefter beskrivs kortfattat bakgrunden till Lgr11. 

 

3.1 Singaporemodellen 

Singaporemodellen är en forskningsbaserad undervisningsmodell som ursprungligen bygger 

på hur Singapore undervisar i matematik. Singapores sätt att undervisa utvecklades under 

1980-talet i samband med att Singapore skapade en ny kursplan som baserades på 

internationellt etablerad forskning, bland annat Lev Vygotskijs teorier (Agardh & Rejler, 

2018). Det är Pia Agardh och Josefine Rejler som har infört Singaporemodellen i Sverige, de 

har arbetat fram läromedlet Singma matematik (benämns hädanefter som Singma) 

tillsammans med Dr. Yeap Ban Har som är huvudförfattaren till förlagan av läromedelsserien. 

De har översatt och bearbetat förlagan av läromedlet till att passa in i den svenska skolan. 

Singaporemodellen bygger på en undervisning med stort fokus på problemlösning, förståelse, 

lärarens roll i klassrummet, undervisningens struktur samt inkludering och individanpassning 

(se Agardh & Rejler, 2018). Dessa olika delar presenteras mer ingående här nedan utifrån 

läromedlet Singma eftersom den genomgående bygger på Singaporemodellen (se Admera 

Education, 2018). Admera Education är företaget som arbetat fram singaporemodellen i 

Sverige, samt skapat läromedlet, källan kan därför ses som partisk, läs mer under avsnitt 7.2. 

 

3.1.1 Problemlösning 

Singaporemodellen har problemlösning i centrum vilket genomsyrar lektionernas upplägg. 

Det innebär dock inte att fokus enbart ligger på problemlösningsuppgifter, utan snarare på hur 

läraren undervisar med ett problemlösande förhållningssätt (Admera Education, 2018). 

Förhållningssättet visar sig i hur lektionen inleds med ett gemensamt utforskande problem, 

hur läraren ställer frågor till eleverna, samt hur dessa frågor leder till resonemang, reflektion, 

och kommunikation om hur uppgiften kan lösas (ibid.). Det är alltså genom lektionsstrukturen 

som Singaporemodellen har ett problemlösande förhållningssätt. 

  

3.1.2 Förståelse i fokus  

I Singaporemodellen ligger förståelse i fokus, särskilt viktigt är taluppfattning och 

begreppsförståelse eftersom dessa lägger grunden för fortsatt lärande i matematik. För att 
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skapa förståelse används konkreta exempel och visuella representationer som kopplas till det 

abstrakta. Det görs med hjälp av konkret material och genomtänkta visuella verktyg. Detta 

bygger på psykologens Jerome Bruners forskning som på engelska kallas CPA approach, 

(Concrete-Pictorial-Abstract) (Admera Education, 2018). Att bilden och konkret material har 

en sådan central roll i undervisningen underlättar för elever med annat modersmål än svenska, 

elever med läs- och skrivsvårigheter samt elever i behov av extra stöd. Det ger alla elever 

förutsättningar att lära sig vilket stämmer överens med Singaporemodellens grundsyn att alla 

har möjlighet att lära sig (ibid.). 

 

3.1.3 Lärarens roll i klassrummet 

Lärarens roll i klassrummet samt själva undervisningen i sig är det som har störst betydelse i 

Singaporemodellen (Admera Education, 2018). Teaching to mastery är ett uttryck som 

används inom modellen vilket innebär att läraren ska ge eleverna förutsättningar att bemästra 

matematiken (ibid.). Fokus ligger inte på att eleverna ska få lära sig procedurer och regler 

utantill, fokus ligger i stället på att eleverna ska få en djupare förståelse för de områden och 

begrepp som är centrala i matematikundervisningen. För att uppnå detta har läraren en viktig 

roll i att stödja och utmana eleverna (Agardh & Rejler, 2018). Läraren ska ställa frågor som 

hjälper eleverna att utvecklas framåt samt vara en medforskare. Det är även viktigt att 

använda utvecklande frågor såsom: “Hur vet vi det?”, “Finns det fler sätt?”, “Hur kan vi ta 

reda på det?” (ibid.). 

 

3.1.4 Undervisningens struktur 

Förutom lärarens viktiga roll har även undervisningen i sig en central betydelse. Lektionerna 

har i Singma ett systematiskt och genomtänkt arbetssätt som genom små steg stärker 

förståelsen och använder bildspråk för att tydligare förklara och stödja lärandet (Agardh & 

Rejler, 2018). Läromedlet bygger på Bruners spiral curriculum som på svenska kallas för 

spiralprincipen (ibid.). Denna princip innebär att varje område introduceras gradvis och 

återkommer således med jämna mellanrum och med en tydlig progression. Detta för att bygga 

upp och stärka elevernas kunskaper och förståelse allteftersom. Det innebär att läromedlet inte 

innehåller någon ren repetition, utan att kunskaperna likt en spiral rör sig framåt och uppåt 

(ibid.). 
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Lektionerna har en tydlig struktur som innebär att de är uppdelade i tre moment som vardera 

beräknas ta 15–20 minuter. Det första momentet, Vi utforskar/Vi lär, innehåller en startuppgift 

som genomförs i helklass för att gemensamt kunna utforska det område som är i fokus. 

Startuppgiften skapar förutsättningar för eleverna att utforska och finna flera möjliga 

lösningar samtidigt som de får lära av varandra. Det andra momentet, Vi övar, består av att 

eleverna i små grupper eller par genomför liknande uppgifter för att öva tillsammans. Dessa 

uppgifter syftar till att tydligare synliggöra området och begreppen som är i fokus under den 

lektionen. Elevernas huvudfokus är inte att skriva ner svaren utan de ska i stället lägga fokus 

på att resonera och samtala (Agardh & Rejler, 2018). Lärarens uppgift är att guida eleverna 

genom uppgifterna. Det tredje och sista momentet, Jag övar, ger eleverna möjlighet att 

självständigt färdighetsträna. Eleverna ska här få befästa kunskaperna som varit i fokus under 

lektionen. Lärarens uppgift är i det sista momentet att finnas som aktiv i klassrummet genom 

att ställa frågor, ge stöd och utmaningar (ibid.). Denna lektionsstruktur ger eleverna möjlighet 

att på ett naturligt sätt träna matematikens samtliga förmågor i Lgr11 (Admera Education, 

2018). 

 

3.1.5 Inkludering och individanpassning 

Singaporemodellen präglas av synsättet att samarbete och lärande tillsammans gynnar 

inlärningen jämfört med individuellt arbete. Därför betonas inkludering som extra viktigt 

(Agardh & Rejler, 2018). Lektionsstrukturen bygger på att klassen hålls ihop genom att alla 

elever jobbar med samma uppgifter. Undervisningen individanpassas genom att startuppgiften 

i Vi utforskar/Vi lär har en låg ingångströskel för att alla ska kunna förstå, samtidigt är 

uppgiften utvecklingsbar för att kunna ge eleverna utmaning utifrån deras förutsättningar 

(Admera Education, 2018). För exempel på en startuppgift från läromedlet se bilaga 1. Det 

gör att alla elever utmanas på sin kunskapsnivå, på detta vis breddas och fördjupas elevernas 

tankar och resonemang utifrån deras förutsättningar. För att vidare utmana eleverna kan de få 

förklara lösningar och metoder för andra, hitta andra sätt att lösa uppgiften på eller skapa en 

liknande uppgift. Det kan eleverna förslagsvis göra i en mattelogg vilket är en form av 

loggbok. Matteloggen är ett återkommande inslag i undervisningen där eleverna 

kommunicerar och dokumenterar sina kunskaper (se Yeap, Agardh, & Rejler, 2018). 

Användningen av mattelogg kan se olika ut men tanken är att eleverna ska få synliggöra sitt 

tänkande och lärande samt sammanfatta sina metoder (Yeap et al., 2018).  
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3.2 Internationella studier av Singaporemodellen 

Det finns studier om Singaporemodellens implementering i ett antal olika länder, här nedan 

nämns fyra av dessa. En av studierna kommer från Storbritannien och två från USA, dessa 

syftar blandat annat till att studera huruvida Singaporemodellen kan leda till bättre resultat i 

skolan. Den sista studien kommer från Sydafrika och synliggör lärares erfarenheter av att 

arbeta efter Singapores läroplan i matematik. 

  

Studien i Storbritannien (Jerrim Vignoles, 2015) bygger på en metod som är inspirerad av 

Singaporemodellens sätt att undervisa och kallas för Maths Mastery. Denna metod betonar 

vikten av att eleverna får en djupare förståelse för matematiska begrepp och använder sig av 

konkret material i undervisningen. Det är även ett stort fokus på att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga. Maths Mastery vill att elever ska veta varför de löser en uppgift i 

stället för att repetera rutinuppgifter. I studien deltog 10’000 elever i 140 engelska skolor 

under 2012–2014, hälften av eleverna fick arbeta med Maths Mastery och den andra hälften 

ombads att fortsätta undervisa på samma sätt som tidigare. Resultatet av studien visar att 

elever som arbetat med Math Mastery hade bättre provresultat än de elever som arbetat på 

som vanligt, skillnaden var dock inte stor. Författarna till studien menar att implementeringen 

av en sådan här undervisningsmetod inte kan ses som lösningen till att få höga PISA-resultat, 

men att det ändå kan vara en värdefull satsning. De menar dock att fler studier behöver göras 

eftersom denna har en del brister i den externa validiteten eftersom urvalet av skolorna inte 

gjordes helt slumpmässigt. Dessutom genomfördes undersökningen endast under ett år vilket 

resulterade i att varken lärare eller elever hann sätta sig in i modellen. Det blev även 

svårigheter med att se vilka långvariga effekter implementeringen av Math Mastery skulle ge. 

 

En liknande, men mindre omfattande studie genomfördes i USA, Louisiana 2010–2011 

(Taliaferro Blalock, 2011) där sju skolor deltog. Tre av dessa skolor använde Singapore Math 

(vilket är USA:s motsvarighet av Singaporemodellen) och studien jämförde bland annat 

elevernas matematiska kunskaper med de övriga fyra skolorna. Resultatet visar att elever som 

arbetat utifrån Singapore Math hade utvecklat mer kunskap om matematiska färdigheter än de 

eleverna som arbetat efter traditionell amerikansk undervisning. 

  

Ytterligare en liknande studie genomfördes i USA, Massachusetts (Goldman, Retakh, Rubin 

& Minnigh, 2009). Det utmärkande med denna studie är att den genomfördes under en längre 
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tidsperiod på åtta år, för att se vilka långvariga effekter införandet av Singapore Math skulle 

ge. Successivt introducerades fler och fler klasser för Singapore Math i årskurs ett till åtta. 

Resultatet visar att elevernas provresultat ökade i korrelation med hur många år de undervisats 

med Singapore Math. Ju fler år eleverna jobbat med Singapore Math desto bättre provresultat 

hade dem i förhållande till de elever som inte arbetat med Singapore Math. 

  

I Sydafrika genomfördes en studie (Naroth & Luneta, 2015) där sex grundskollärare 

intervjuades. Fokus låg på lärarnas erfarenheter av att använda Singapores läroplan i 

matematik. När läroplanen beskrivs i studien nämns betydelsen av att ha problemlösning i 

fokus och att elever lär sig genom CPA approach. Resultatet av lärarnas erfarenheter visar att 

de flesta uppskattade lärarhandledningarnas användarvänlighet. De ansåg att tillämpningen av 

CPA approach gav eleverna en djupare förståelse för matematik och var särskilt effektiv för 

elever i behov av särskilt stöd. Enligt lärarna förbättrades elevernas lärande genom 

användandet av konkret material, eftersom det gav dem en visuell och tydlig förståelse för 

problemet. En svårighet lärarna identifierade var att använda ett problemlösande 

förhållningssätt i undervisningen, vilket även var något eleverna fick kämpa med. Författarna 

konstaterade att det därför är viktigt att lärarna får utbildning i att arbeta med ett 

problemlösande förhållningssätt. 

  

3.3 Lgr11:s bakgrund 

Här presenteras inledningsvis några pedagogiska och teoretiska utgångspunkter som påverkat 

Lgr11. Därefter redogörs för uppkomsten av förmågemålen i den svenska läroplanen. 

 

3.3.1 Pedagogiska och teoretiska utgångspunkter 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 1, §11) ska varje skolform ha en läroplan som bygger 

på bestämmelserna i skollagen. Genom tid har samhället förändrats, vilket även läroplanerna 

har gjort. De som påverkat läroplanen är samhällets val av vad som är viktig kunskap för att 

få en välutbildad befolkning (Säljö, 2014). Den kunskap som ansetts viktig att förmedla är 

inom historiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden (Stensmo, 2007). Likaså har 

även pedagogiska teorier påverkat läroplanerna. Den svenska läroplanens pedagogik har till 

stor del påverkats av de tre teoretikerna Jean Piaget, John Dewey samt Lev Vygotskij 

(Palmqvist & Taubert, 2008). Deweys läroplansteori kom till Sverige tidigt under 1900-talet 

med idéer om en demokratisk skola och hans pedagogik har haft stort inflytande på den 
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svenska skolpolitiken (Lindqvist, 1999). Piaget har influerat läroplanen genom hans teori om 

kognitiva utvecklingsstadier (Stensmo, 2007). Vygotskijs teorier och pedagogiska idéer har 

påverkat skolan och dess kunskapssyn sedan slutet av 1900-talet (Lindqvist, 1999). Det som 

tilltalade pedagoger och utvecklingspsykologer var Vygotskijs teorier om barns utveckling 

och att den sociala interaktionen är betydande (Hydén, 1998). Vygotskijs teorier menar att det 

sociala samspelets betydelse är en viktig del för individens utveckling (ibid.). Detta eftersom 

det är i samspelet mellan människor som kunskap utvecklas och behärskas (Säljö, 2011). 

  

Svanelid (2014) har granskat Lgr11 och anser att Vygotskijs teoretiska utgångspunkter på 

flera sätt finns med i dagens läroplan. Även den svenska Läroplanskommittén (1992) förde 

fram att Vygotskijs teorier har påverkat pedagogiken. Svanelid lyfter fram ett citat från 

Vygotskij: Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära 

(Svanelid, 2014, s. 45). Denna mening inleder fem av läroplanens kursplaner och visar 

därmed på en tydlig överensstämmelse mellan Vygotskijs teorier och Lgr11 (Svanelid, 2014). 

Det framkommer även i kapitlet skolans värdegrund och uppdrag att det finns koppling till 

Vygotskijs teorier genom att språket har en stor betydelse (ibid.): Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egna 

förmåga (Skolverket, 2017, s. 9). 

 

3.3.2 Förmågemålen 

Läroplanen består av fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner för alla ämnen. I 

kursplanerna finns syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kursplanen inleds med syftet 

som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla. I slutet sammanfattas 

syftet i from av ett antal punkter, dessa fungerar som långsiktiga mål och kallas för förmågor 

(se Skolverket, 2018a). Lärandemålen namnges även som processmål, förmågemål eller 

kompetensmål (Bergqvist et al., 2010). Förmågorna är nära sammankopplade med 

kunskapskraven och lägger grunden för bedömningen (Skolverket, 2018b). 

  

Dagens läroplan (Lgr11) innehåller som sagt långsiktiga mål som är formulerade i form av ett 

antal förmågor (Skolverket, 2017). Dessa mål (eller delar av dem) har varit tolkningsbara i 

tidigare läroplaner, men har från 90-talet fått en mer framträdande roll (Bergqvist et al., 

2010). Under 1990-talet blev den svenska skolan mål- och resultatstyrd genom den nya 



11 
 

läroplanen Lpo-94 (Prop. 2008/09:87), vilket ledde till en helt ny typ av läroplaner (Bergqvist 

et al., 2010). Efter att Lpo-94 tillämpats ett tag visade det sig att mål- och 

uppföljningssystemet behövde utvecklas för att utbildningen skulle förbättras och få högre 

kvalité (Prop. 2008/09:87). Lpo-94 var väldigt tolkningsbar vilket ledde till att bedömningen 

inte blev likvärdig (ibid.). Läroplanen behövde få en tydligare struktur, bli mer begriplig och 

inte lika tolkningsbar, för att säkerställa en mer likvärdig utbildning över hela landet (ibid.). 

De förbättringsförslag som kom fram var att läroplanen enbart skulle använda sig av en 

måltyp i stället för flera och att målen i kursplanen endast bör avse ämneskunskaper. Till sist 

föreslogs det att specifika ämneskompetenser [i Lgr11 benämns dessa som förmågor] ska 

anges i kursplanerna. Genom att omarbeta läroplanen till att få en tydligare struktur ansåg 

regeringen (se Prop. 2008/09:87) att förutsättningarna för elever att uppnå kunskapskraven 

skulle öka. 

  

Inom matematik menar Grevholm (2012) att det finns en hel del kunskap om vad det innebär 

att kunna ett specifikt moment inom matematik men det saknas en helhetsbild av hur 

momenten hänger ihop och relaterar till matematikens generella områden. Vad som definierar 

matematikkunnande är alltså inte helt tydligt. Det har därför blivit en internationell trend att ta 

reda på vad det innebär att kunna matematik (Helenius, 2006). Detta har tagit sin början i att 

det är ofullständigt att formulera målen enbart som innehållsmål (algebra, statistik, geometri), 

utan det är viktigt att målen berör den process som det innebär att bedriva matematik 

(Bergqvist et al., 2010). Det vill säga de förmågor som krävs för att utöva den matematiska 

processen. Förmågorna förklarar alltså vad det innebär att kunna matematik, utan att det 

kopplas till de specifika momenten inom matematik (Jahnke, 2010). Att få större förståelse för 

matematik innebär således att eleverna utvecklar mer övergripande förmågor såsom att kunna 

argumentera och kommunicera samt att kunna lösa problem (SOU 2004:97). Formuleringen 

av de förmågor som finns i kursplanen idag har sin bakgrund från internationellt arbete och 

internationella kursplaner (Se Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; NCTM, 2000; Niss & 

Højgaard-Jensen, 2002), däribland det danska KOM-projektet. 

 

KOM-projektet (Kompetencer och Matematiklæring) är en studie om 

matematikundervisningen i Danmark som syftar till att synliggöra vikten av kompetensernas 

betydelser för matematikkunnandet (SOU 2004:97). En utgångspunkt i KOM-projektet är att 

matematikämnet inte enbart kan innehålla ämnesområden med stoff, undervisningen behöver 

också bygga på olika kompetenser (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Enligt Niss & Højgaard 
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Jensen (ibid.) har en person kompetenser inom ett område eller moment om hen kan ta till sig 

olika perspektiv, förstå vilka konsekvenser som kan vara aktuella, känna trygghet, samt kunna 

motivera sina val. De matematiska kompetenserna innebär att ha faktakunskaper men även att 

ha förståelse, kunna tillämpa och använda matematik i olika sammanhang där matematik 

ingår eller kan ingå (ibid.). Att använda kompetenser i undervisningen kan leda till en 

övergripande beskrivning av kursplanen samt att synliggöra vad som är viktigt i 

matematikundervisningen (ibid.). Det danska KOM-projektet kom fram till att åtta stycken 

kompetenser beskriver de viktiga delarna av vad matematikundervisning bör innehålla, för att 

eleverna ska få mer än bara ämnets stoff (ibid.). KOM-projektet med sina åtta kompetenser 

har påverkat de förmågor som finns i den svenska läroplanen Lgr11(se Bergqvist et al., 2010). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan beskrivs några av Vygotskijs teoretiska perspektiv angående barns utveckling, 

utifrån samspel mellan människor, kulturella redskap samt den proximala utvecklingszonen. 

Därefter presenteras de matematiska förmågorna från kursplanen i matematik. 

 

4.1 Vygotskijs teoretiska perspektiv  

Enligt Vygotskijs teorier är människor konstant under utveckling och genom att ta till sig 

erfarenheter förändras de (Säljö, 2015). Det sker genom samspelet mellan människor som 

ständigt hjälper varandra att tolka och förstå omvärlden, det är även på det sättet som 

Vygotskijs teorier menar att barn utvecklas (ibid.). Barn utvecklas först genom det sociala 

samspelet med andra människor, och därefter sker utvecklingen inom barnet själv (Vygotsky, 

1978). Detta eftersom teorin innebär att kunskapen inte skapas inom individen, utan snarare 

utvecklas mellan människor (Säljö, 2011). Det är genom kommunikation, som består av tal, 

skratt, beröring, ögonkontakt och annat som samspelet mellan individer sker. Genom 

samspelet blir människan en del av en social gemenskap, med värderingar, regler, normer, 

kunskaper samt uppfattningar om världen (Säljö, 2015). Det innebär att människor lär sig 

beskriva, uppmärksamma och agera på det sätt som andra människor uppmuntrar och tillåter 

(Säljö, 2014). 

  

En central utgångspunkt för Vygotskijs teoretiska perspektiv är människans förmågor. Dessa 

förmågor är intellektuella, sociala och fysiska och de bestäms inte av biologiska 
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förutsättningar, utan de stärks tack vare att människan kan utveckla och använda redskap 

(Säljö, 2015). Det är redskap och verktyg som människan använder sig av för att tolka, förstå, 

förändra och påverka naturen (Vygotskij, 2001). Dessa redskap och verktyg som människor 

använder är dels mentala (kan även kallas psykologiska eller språkliga), men också fysiska. 

Fysiska redskap används när vi slår ner en spik, lagar mat, skriver eller förflyttar oss. De 

mentala redskapen kan vara begrepp, räknesätt, formler och symboler såsom procent, 

kilometer och triangel (Säljö, 2015). Människan använder sig också av mentala redskap när vi 

kommunicerar eller tänker. Det är nämligen genom språket som människan kan tolka, 

beskriva och analysera omvärlden på flera olika sätt (ibid.). Därför anser Vygotskijs teorier att 

det mänskliga språket är det viktigaste mentala redskapet (Säljö, 2014). För att lära och 

utvecklas är samspelet mellan dessa fysiska och mentala redskap centrala (ibid.). Det är svårt 

att helt skilja de två olika typerna av redskap åt, faktum är att de ofta används i en 

kombination av dem båda, vilket kallas för kulturella redskap. Exempelvis är en linjal ett 

fysiskt redskap i sig, samtidigt som det genom sina språkliga utmärkelser såsom mm, cm och 

dm är ett mentalt redskap (Säljö, 2015). 

  

Ett centralt begrepp inom Vygotskijs teori är mediering, vilket beskriver de samspel som sker 

mellan människan och de kulturella redskapen (Jakobsson, 2012). Det är genom medieringen 

med redskap och i samspel med andra människor som vi handlar och erfarar omvärlden 

(Melander, 2013). Det innebär att människan inte begränsas av sin egen kropp, utan genom att 

mediera de fysiska redskapen kan vi göra sådant som vi inte skulle klara av med våra 

naturliga förmågor (Säljö, 2015). Exempelvis kan vi använda en miniräknare för att lösa mer 

komplexa tal.  

  

Ett sätt att betrakta människors utveckling och lärande beskrivs i Vygotskijs teori genom den 

proximala utvecklingszonen (eng: zone of proximal development) (Säljö, 2014). Det är 

framförallt i situationer där vuxna och barn integrerar eller samarbetar med varandra som 

begreppet fokuserar på (Jakobsson, 2012). Den proximala utvecklingszonen är differensen 

mellan vad ett barn kan genomföra själv utan stöd och vad barnet kan genomföra med stöd av 

lärare (Vygotskij, 1978; Vygotskij, 1997). What the child can do today in cooperation and 

with guidance, tomorrow he will be able to do independently (Vygotskij, 1998, s. 202). Stöd 

av andra kan alltså vara avgörande för att ett barn ska förstå och utvecklas (Säljö, 2014). 

  



14 
 

Enligt Vygotskijs teorier är det inom ramen för den proximala utvecklingszonen som barn lär. 

Detta eftersom det är där som barn har tillräcklig förståelse för att kunna hänga med i ett 

resonemang eller i en förklaring, det leder till att barnet kan ta till sig kunskapen (Säljö, 

2015). Därför är det viktigt att veta var barnet befinner sig i sin utveckling för att göra det 

möjligt för barnet att utvecklas vidare (ibid.). Läraren har en viktig roll att bygga vidare på 

gårdagens kunskaper, för att imorgon kunna utveckla kunskaperna ännu mer (Vygotskij, 

1987). Detta eftersom när vi lärt oss att behärska något, kommer nya kunskaper och 

färdigheter inom räckhåll för att lära vidare (Säljö, 2015). 

 

4.2 Lgr11:s matematiska förmågor 

Kursplanen i matematik inleds med en beskrivning av ämnets syfte (Skolverket, 2018a). 

Eleverna ska genom undervisning ges förutsättningar att utveckla ett antal förmågor som finns 

formulerade i slutet av detta syfte. Dessa förmågor är grunden till kunskapskraven och 

fungerar som långsiktiga mål som undervisningen ska bygga på (Skolverket, 2017). De fem 

förmågorna beskrivs här nedan, först i sin helhet direkt från Lgr11 och därefter mer ingående 

utifrån kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (se Skolverket, 2017). 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser  

(Skolverket, 2018a, s. 55). 

4.2.1 Problemlösningsförmågan  

Det som kännetecknar matematiska problem är att eleven på ett undersökande sätt behöver 

pröva sig fram för att komma fram till en lösning. Eleven ska alltså inte, som med 

rutinuppgifter, direkt veta hur problemet ska lösas. Exakt vad som är ett matematiskt problem 

är dock relativt eftersom en elev som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och exakt vet 
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hur en uppgift ska lösas ser den uppgiften som en rutinuppgift. Samma uppgift kan upplevas 

som en problemlösningsuppgift av en elev som får pröva sig fram och undersöka problemet 

innan en lösning återfinns. Problemlösning är en central del i matematikundervisningen och 

innefattar bland annat att använda matematiska begrepp, uttrycksformer, metoder, värdera 

resultatets rimlighet och att resonera matematiskt. Kunskaper om problemlösning utvecklas 

bland annat genom att se alternativa lösningar till ett problem (Skolverket, 2017). 

  

4.2.3 Begreppsförmåga 

Att elever har förståelse för olika matematiska begrepp är viktigt för elevens förståelse och 

fortsatta kunskapsutveckling. Begreppsförmågan innebär dels att eleverna har kunskap om 

begrepp inom matematik och deras samband med varandra, men även att de kan tillämpa 

dessa begrepp och samband. Elever får träna på sin begreppsförmåga genom att använda olika 

uttrycksformer, exempelvis representera talet 5 med fem klossar, eller använda konkret 

material, symboler och bilder för att beskriva ett begrepp. Att kunna beskriva vilka likheter 

och skillnader som finns mellan olika begrepp, samt att förstå sambanden och relationerna 

mellan begreppen är också viktiga aspekter av att förstå matematiska begrepp (Skolverket, 

2017). 

 

4.2.2 Metodförmågan 

Denna förmåga handlar om att kunna identifiera den metod som passar bäst för att lösa en 

uppgift, och sedan kunna använda sig av metoden för att på ett mer eller mindre 

framgångsrikt sätt lösa uppgiften. Exempel på olika metoder kan vara huvudräkning, 

användande av miniräknare, skriftlig beräkning, mätningar eller skapandet av tabeller. En god 

metodförmåga underlättar för eleverna när de möter mer avancerad matematik eftersom det 

hjälper dem utföra matematiska operationer utan att det kräver för hög tankemässig insats. 

Detta innebär att fokus för eleverna kan ligga på problemlösningen i stället för på att 

genomföra själva beräkningen (Skolverket, 2017). 

 

4.2.4 Kommunikationsförmågan 

Matematisk kommunikation handlar om att utbyta information om tankegångar och idéer, 

både skriftligt och muntligt med varandra. Det är inte bara viktigt att själv kommunicera utan 

även att kunna ta till sig och lyssna på andras förklaringar, argument och beskrivningar. 

Kommunikationsförmågan innebär även att kunna använda olika uttrycksformer och växla 

mellan dessa, exempelvis att skriva symbolen åtta, men även kunna lägga talet åtta med 
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klossar. Matematiken blir till ett funktionellt verktyg först när eleverna har utvecklat sin 

förmåga att kommunicera matematik. Förmågan kan leda till att eleverna utvecklar sin 

begreppsförståelse, förmågan att kunna generalisera, dra slutsatser och analysera (Skolverket, 

2017). 

 

4.2.5 Resonemangsförmågan 

Resonemangsförmågan är en aspekt av den matematiska kommunikationen och innebär att 

eleverna kan föra resonemang. Att ha en god resonemangsförmåga innebär att eleven kan 

resonera sig fram till flera olika lösningar med hjälp av formella och informella argument. 

Denna förmåga hjälper elever att motivera slutsatser och val, såsom vilket räknesätt som är 

bäst lämpat för en uppgift (Skolverket, 2017). 

 

5 Metod  

Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer samt en läromedelsanalys av 

läromedlet Singma. Här nedan beskrivs urval och avgränsningar, datainsamlingsmetod, hur 

studien genomfördes samt hur datan analyserades. Därefter diskuteras några etiska 

utgångspunkter som tagits i beaktande samt studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 

5.1 Urval och avgränsningar 

Totalt genomfördes sju intervjuer, sex lärare från grundskolans tidigare år intervjuades samt 

en av läromedelsförfattarna till Singma. Antalet kändes lämpligt eftersom ingen jämförelse 

skulle göras mellan olika grupper och därför behöver inte urvalet vara lika stort (se Bryman, 

2018). Även på grund av att detta arbete hade en begränsad tidsram.  

 

För att studera hur Singaporemodellen överensstämmer med Lgr11 studerades läromedlet 

Singma. Detta eftersom materialet genomgående bygger på Singaporemodellen (se Admera 

Education, 2018). Studien avgränsas till att analysera lärarhandledningarna till Singma 

eftersom det där beskrivs hur lärarna kan arbeta med modellen samt att det beskrivs hur 

materialet förhåller sig till Lgr11. Begreppet läromedelsanalys används i denna studie trots att 

studien enbart studerar lärarhandledningarna och inte hela läromedelsserien. En av författarna 

till läromedlet intervjuades för att komplettera det som står i Singmas lärarhandledningar med 

författarens egna ord utifrån forskningsfrågorna. Lärarna intervjuades för att få en inblick i 
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hur de arbetar med Singaporemodellen och hur deras elever får möjlighet att utveckla de 

matematiska förmågorna. De kriterier som söktes var att lärarna arbetar med Singma i 

grundskolans tidigare år. Eftersom vi inte hade kännedom om någon lärare som arbetar med 

Singaporemodellen användes snöbollsmetoden, vilket är en målstyrd urvalsmetod för att finna 

informanter (se Bryman, 2018). En av författarna till Singma hänvisade oss till lärare som 

arbetar med modellen som kunde kontaktas för intervju (se Bryman, 2018). De lärare som 

intervjuades kunde i sin tur leda oss vidare till andra lärare som arbetar med Singma som 

också kontaktades för intervju. Tre Facebookgrupper kontaktades också för att finna 

informanter, två av grupperna riktar sig till lärare och studenter och den tredje gruppen riktar 

sig till lärare som arbetar med Singma. Genom dessa kontaktades fler lärare för intervju. 

Matrisen (se figur 2) visar bakgrund om samtliga informanter som intervjuades. 

 

 
År som 

lärare 
Arbetsuppgift Läromedel 

Utbildning om 

Singaporemodellen 

År med 

Singaporemodellen 

 
Lärare 1 

(L1) 
Ca.17 år Klasslärare åk 2 

Singma 

matematik 
Admera Education 

2 år med Singma 

matematik och 4 år 

med modellen 

Lärare 2 

(L2) 
3 år Klasslärare åk 3 

Singma 

matematik 
Admera Education 3 år 

Lärare 3 

(L3) 
Ca.35 år 

Speciallärare åk 

1-3/ matematik- 

utvecklare 

Singma 

matematik 
Admera Education  3-4 år 

Lärare 4 

(L4) 
17 år 

Mentor och 

förstelärare i 

matematik i 

förskoleklass  

Singma 

matematik 
Admera Education Ca 2 år 

Lärare 5 

(L5) 
Ca.13 år Klasslärare åk 3 

Singma 

matematik 
Admera Education 3 år 

Lärare 6 

(L6) 

 

15 år Klasslärare åk 1 
Singma 

matematik 
Ingen 1 år 

Läromedels-

författare 

(LF) 

Ca. 25 år 

Författare, 

utbildare och 

lärare  

Singma 

matematik 

Utbildar om 

Singaporemodellen 
4-5 år 

Figur 2. Översikt över lärarna som intervjuades 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt beskrivs studiens datainsamlingsmetoder vilka är läromedelsanalys och 

semistrukturerad intervju. 
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5.2.1 Läromedel 

För att undersöka hur Singaporemodellen överensstämmer med Lgr11 studerades 

lärarhandledningarna till Singma. I dagsläget har Singma läroböcker för årskurserna 1–3. 

Varje årskurs består av både en A-bok och en B-bok med tillhörande lärarhandledningar. Det 

finns alltså totalt sett sex stycken lärarhandledningar och det är dessa som studeras i detta 

arbete. 

 

5.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna i denna undersökning var semistrukturerade eftersom avsikten var att få fram 

respondenternas tolkningar och åsikter om modellen (se Bryman, 2018). Det innebär att 

intervjun utgår från en intervjuguide som ramar in olika teman, men samtidigt ges 

respondenten möjlighet att utforma sina egna svar (Bryman, 2018). Två olika intervjuguider 

användes, eftersom det både intervjuades verksamma lärare och en av författarna till 

läromedlet. Båda intervjuguiderna byggde på läromedelsanalysen och utgick från samma 

teman, men frågorna var utformade på olika sätt eftersom intervjuerna fokuserade på olika 

forskningsfrågor (se bilaga 2 och 3). Frågorna till läromedelsförfattaren fokuserade på hur 

läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla förmågorna, samt hur man arbetar med 

modellen. Frågorna till lärarna fokuserade främst på hur de arbetar med modellen. 

Intervjufrågorna delades in i två olika teman utifrån forskningsfrågorna (se Bryman, 2018). 

Det första temat var: Singaporemodellen som arbetsmetod, det bestod av frågor som 

behandlar hur det är att jobba med Singaporemodellen i klassrummet (forskningsfråga 2). Det 

andra temat var: Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11, vilket bestod av frågor 

om hur Singma överensstämmer med Lgr11 (forskningsfråga 1). 

 

5.3 Genomförande 

Här beskrivs hur läromedelsanalysen och intervjuerna genomfördes.  

 

5.3.1 Genomförande av läromedelsgranskningen 

I samtliga sex lärarhandledningar studerades materialet övergripande för att få en överblick av 

läromedlet. Därefter undersöktes lärarhandledningens inledning mer ingående för att få större 

förståelse för materialets uppbyggnad. Slutligen studerades inledningen till varje kapitel samt 

kapitlens lektioner för att få en mer detaljerad bild av läromedlet. Iakttagelser om förmågorna 

och Vygotskijs teorier låg som grunt till intervjuguiderna samt som underlag för analysen. 
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5.3.2 Genomförande av intervjuerna 

Informanterna fick välja mellan telefon- eller Skype-/FaceTimeintervju eftersom avståndet 

var långt. För att få bra kvalité på intervjuerna och på ljudinspelningarna genomfördes 

intervjuerna på ett lugnt ställe med bra internetuppkoppling. Detta för att undvika 

störningsmoment som exempelvis ljud från omgivningen (se Bryman, 2018). Intervjuerna 

spelades in för att kunna studera både vad respondenterna säger och hur de säger det, vilket är 

svårt genom att enbart anteckna (se Bryman, 2018). Dessutom kan processen att anteckna ta 

uppmärksamhet från respondenterna, vilket kan leda till att intressanta synpunkter inte följs 

upp (Bryman, 2018). Båda författarna till denna studie var aktiva under intervjuerna för att 

hjälpas åt att följa upp informantens svar med följdfrågor. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

I detta avsnitt beskrivs hur den insamlade datan analyserades. Först utifrån läromedlet och 

därefter utifrån intervjuerna 

 

5.4.1 Bearbetning och analys av läromedlet  

Analysen fokuserade på hur ett antal teman förekom i lärarhandledningarna (se Bryman, 

2018). I denna studie valdes teman utifrån de teoretiska utgångspunkterna om förmågorna i 

matematik. Dessa teman blev därför: Problemlösningsförmågan, metodförmågan, 

begreppsförmågan, kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Inledningsvis 

studerades om alla fem förmågorna finns omnämnda i samtliga lärarhandledningar och var de 

beskrivs. Därefter undersöktes hur de beskrivs, det vill säga om alla förmågorna beskrivs 

generellt för hela materialet eller om de är anpassat till innehållet i exempelvis en viss bok 

eller ett visst kapitel. De observationer som gjordes antecknades och ligger till grund för 

resultatet. 

 

5.4.2 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Till följd av att intervjuerna spelats in samt för att underlätta analysen, har intervjuerna 

transkriberats kort efter att de ägde rum. Detta utfördes tillsammans av båda författarna till 

denna studie. Intervjuerna deltranskriberades eftersom delar av intervjuerna inte var relevanta 

för studien (se Bryman, 2018). Exempelvis transkriberades inte “Mmm”-anden eller när 

informanterna pratade om något som inte berörde studien. 
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För att analysera intervjuerna användes en tematisk analysmetod (se Bryman, 2018). Denna 

analysmetod innebär att den insamlade datan sorteras in under olika teman. De teman som 

användes i analysen var: Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 och 

Singaporemodellen som arbetsmetod, precis som i intervjuguiderna. Dessa huvudteman 

delades även in i delteman (se Bryman, 2018). Temat Singaporemodellen som arbetsmetod 

delades in i tre delteman utifrån intervjuguidens frågor om arbetsmetoden: lektionsstruktur, 

individanpassning samt för-och nackdelar (i deltemat individanpassning inkluderas 

gruppindelning). Temat Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 delades in i två 

delteman utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, Vygotskij och förmågorna. Utifrån 

huvudteman och delteman skapades en matris för att strukturera upp datan. För att 

kategorisera lärarnas svar utifrån deltamat Vygotskij analyserades de lärarna beskrev under 

intervjuerna. Detta för att undersöka hur lärarnas sätt att arbeta stämmer överens med 

Vygotskijs teorier utifrån: det sociala samspelet, redskap samt den proximala 

utvecklingszonen. Detta eftersom inga specifika frågor om Vygotskijs teorier ställdes till 

lärarna.  

 

För att tydliggöra hur citaten från transkriberingarna kategoriserades in beskrivs nedan några 

exempel. Det första exemplet kommer från L2 och kategoriserades in under huvudtemat 

Singaporemodellen som arbetsmetod och under deltemat lektionsstruktur, eftersom citatet 

beskriver lärarens lektionsupplägg: 

 

Så att jag håller mig väldigt mycket till strukturen, nämligen att man startar med en 

gemensam uppgift, väldigt mycket diskussioner bland barnen, vi läser och pratar 

matematik extremt mycket och bara en liten del av lektionen jobbar vi enskilt med 

uppgifter.  

 

Det andra exemplet kategoriserades in under temat Singaporemodellens överenstämmelse med 

Lgr11 och deltemat Vygotskij. Eftersom L1 beskriver hur eleverna får lösa startuppgiften på 

olika avancerade sätt, vilket vi tolkar som att eleverna får arbeta inom sin proximala 

utvecklingszon: 

 

Det kan ju vara att när vi startar med startuppgiften, den är ju hur öppen som helst, den 

kan ju vissa elever lösa den på väldigt avancerade sätt, medan andra löser den mest 

basic, basic. Så att de går ju att, alltså de finns ju hur lågt som helst och hur högt som 

helst, inom alla områden. 
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Det tredje och sista exemplet kommer från L6. Citatet kategoriserades in under 

Singaporemodellens överenstämmelse med Lgr11 och under deltemat förmågorna, eftersom 

läraren beskriver att eleverna får utveckla problemlösningsförmågan och begreppsförmågan: 

 

Varje lektion är det ju ett problem som ska lösas, det är ju själva grunden. Och det här 

tänker jag också, att här är ett problem hur kan vi lösa det här? Även begrepp, varje 

kapitel har ju olika begrepp, alltså fokus, så man kan diskutera. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförande av studier finns det några etiska principer som bör följas (Bryman, 2018).  

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet skickades ett mejl till informanterna 

(se bilaga 4) med information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att 

respondenten har rätt att avbryta intervjun. Detta mejl fick lärarna godkänna innan de deltog i 

intervjun. Konfidentialitetsprincipen och nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att 

respondenterna anonymiserades genom koder och information om respondenterna samt deras 

svar har enbart använts till denna studies ändamål. 

  

5.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitligheten i en studie handlar om dess trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). Till att börja med har intervjuerna 

transkriberats för att bevara informanternas formuleringar och för att få en överblick. Detta 

har gjorts ordagrant för att kunna använda sig av citat i rapporten. Genom att använda citat 

styrks rapportens tillförlitlighet eftersom informantens egna ord användes och därmed 

minskade risken för feltolkningar. I och med att intervjuerna deltranskriberades ökade risken 

för att viktigt material försummats (se Bryman, 2018). Med detta i åtanke genomfördes 

transkriberingarna tillsammans, för att risken att utelämna viktiga delar minskas samt för att 

öka tillförlitligheten. Även intervjuerna och analysen genomfördes tillsammans, vilket 

resulterade i att risken att inte följa upp viktig information under intervjuerna minskade samt 

att risken för feltolkningar i analysen minskade. Vidare styrks studiens tillförlitlighet om 

informanterna får möjlighet att ta del av studiens resultat och bekräfta att de blivit uppfattade 

på rätt sätt (Bryman, 2018). Det ville en av informanterna göra, vilket hen fick göra. 

Avslutningsvis innebär överförbarhet att resultatet i studien går att överföra till en annan 

miljö. Denna studie ger en inblick i hur några lärare arbetar med Singaporemodellen men är 
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inte tänkt att vara generaliserbar. Bryman (ibid.) anser att det är svårt att generalisera 

kvalitativa studier när endast ett fåtal individer inom en viss organisation intervjuas.  

 

Äkthet handlar bland annat om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de 

uppfattningar och åsikter som framkommit av deltagarna (Bryman, 2018). Genom att spela in 

och transkribera intervjuerna har risken för feltolkningar minskat eftersom möjligheten att gå 

tillbaka till informantens ursprungliga ord och formuleringar alltid funnits bevarade och 

tillgängliga. Informationen som framkommit under intervjuerna har använts utifrån dess 

relevans för studiens syfte och därmed inte för att vinkla informationen efter våra personliga 

värderingar och intressen. 

 

6 Resultat och analys 

Här redovisas studiens resultat utifrån de två forskningsfrågorna, Singaporemodellens 

överensstämmelse med Lgr11 och Singaporemodellen som arbetsmetod. 

 

6.1 Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 

I det här avsnittet redovisas på vilket sätt Singma stämmer överens med Lgr11 utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter, detta under tre rubriker. Först presenteras vad en av 

läromedelsförfattarna (benämns hädanefter som LF) anser om kopplingen mellan Vygotskijs 

teorier och Singma samt hur lärarnas undervisning är influerad av dessa teorier. Sedan 

redogörs lärarhandledningarnas beskrivningar av hur förmågorna berörs i undervisningen. Till 

sist redovisas både LFs och lärarnas beskrivningar av hur eleverna får möjlighet att utveckla 

förmågorna utifrån Singma. 

 

6.1.1 Vygotskij och Singma utifrån intervjuerna 

En tydlig koppling mellan Singma och Lgr11 som LF påpekar är den gemensamma nämnaren 

Vygotskij. Brukar man nämna något namn, då är det Vygotskij menar LF. Hen anser att 

materialet stämmer överens med hans teorier om att lära i ett socialt samspel och att elever lär 

sig av varandra. Eleverna får tillsammans med andra, i den proximala utvecklingszonen, tänja 

på gränserna och göra saker som de inte hade klarat av på egen hand. LF förklarar att genom 

att uttrycka sig för andra samt lyssna på varandra, lär vi oss. Det är alltså viktigt med 

interaktion, vilket syns tydligt i Singaporemodellen anser författaren. LF fortsätter förklara 
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hur Vygotskijs teoretiska perspektiv finns med i modellen: För att lära sig något nytt måste 

man koppla det till någonting som jag redan kan och äger ( … ). LF menar att det stämmer 

överens med Singma genom Bruners spiralprincip, som bygger på att man lär sig i små steg 

genom progression.  

 

Samtliga lärare som intervjuades beskriver att eleverna lär sig genom diskussioner. L3 

påpekar att det inte är någon vanlig lärargenomgång under lektionen, utan att eleverna får 

utforska, vilket leder till att de pratar och diskuterar väldigt mycket med varandra. L6 

förklarar: Dom får ju liksom sätta ord på, hur vet jag att det blir såhär? Hur vet jag att det 

här är det lägsta talet? Att det är mindre än det andra talet? L4 anser att genom ett sådant 

arbetssätt lär sig eleverna att sätta ord på hur de tänker. Detta ser även L2 fördelar med, hen 

förklarar att de bästa diskussionerna är när eleverna försöker förklara för varandra hur de har 

tänkt, då lär sig eleverna av varandra och de utmanar tankesättet. 

 

Lärarna individanpassar undervisningen efter elevernas olika förutsättningar. L1 beskriver det 

såhär: Startuppgiften, den är ju hur öppen som helst, den kan ju vissa elever lösa på väldigt 

avancerade sätt, medan andra löser den på mest basic, basic. Hen menar att man kan utmana 

eleverna på olika sätt utifrån deras nivå. Både L2 och L4 förklarar att man försöker hitta rätt 

nivå för alla elever, vilket L2 bland annat gör genom att använda mattelogg. L2 beskriver att 

eleverna i matteloggen exempelvis får skriva vad lektionen handlade om och att hen då ställer 

olika krav på hur och vad eleverna skriver: 

 

Till någon elev är jag jättenöjd med att den skrev att vi övade på klockan, att han har 

förstått det. Medan någon stark elev måste förklara mer ingående, ( … ), man ska 

alltså verkligen förstå. Så det är väl så jag hela tiden utmanar eller ja lägger ribban på 

olika nivåer. Men alla, både starka och svaga elever använder ju samma uppgifter, i 

grunden. 

 

De är olika hur de intervjuade lärarna delar in sina elever vid gruppindelning. Tre av dem (L3, 

L5 och L6) blandar eleverna efter deras kompetens, på detta vis kan starka och svaga elever 

hjälpa varandra. L3 poängterar: Å vi har konstaterat att det inte är någon idé att sätta starka 

ihop och svaga ihop, och tror att det hjälper. Utan de är olika kompetenser som är bäst. Även 

L1 nivågrupperar sina elever, men varierar hur hen grupperar dem: Ibland sitter det någon 

starkare, men någon som är lite svagare, för att dom kan liksom hjälpa varandra. Och ibland 

parar jag ihop dom som ligger på samma nivå. L2 och L4 lägger större vikt vid att samarbetet 
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mellan eleverna ska fungera, L4 anser: Jag kan ju inte sätta ihop två stycken som inte kan 

samarbeta, bara för att dom är på samma nivå, dom måste kunna kommunicera och prata 

med varann och kunna göra tillsammans. De menar att ett bra samarbete är viktigt för att 

eleverna ska kunna kommunicera och resonera.  

 

Vidare förklarar lärarna att genom Singma får eleverna generellt använda mycket konkret 

material, det kan bland annat vara tiobasmaterial, tärningar, penna och papper, whiteboards, 

hundrabräden och multilink-kuber. Dom får möjlighet att pröva på olika sätt, man får pröva 

att lägga dom här talen eller vad det nu kan vara (L6). L2 menar att det konkreta materialet 

även används för att stötta elever som inte har förstått eller tycker det är svårt: Då brukar vi 

sätta oss på mattan, gå igenom igen eller försöker göra det tillsammans, med väldigt mycket 

konkret material. L4 förklarar att de hela tiden arbetar parallellt mellan det abstrakta och 

konkreta. Detta genom att eleverna ser på en bild att svaret är 5, de lägger talcirklar med talets 

helhet och delar, samt att de skriver svaret på mattespråket, vilket sker parallellt. 

 

6.1.2 Lärarhandledningarnas beskrivningar av förmågorna 

I Singmas lärarhandledningar beskrivs det hur eleverna får möjlighet att utveckla förmågorna 

i matematik från Lgr11. Det beskrivs på två olika ställen, först i lärarhandledningens 

inledning, sedan beskrivs det i varje kapitel hur innehållet i just det kapitlet är kopplat till 

förmågorna. I inledningen till vardera lärarhandledning beskrivs lektionsuppläggets koppling 

till de fem förmågorna genom en matris under rubriken koppling till läroplanen, vilket ser 

likadat ut i samtliga lärarhandledningar (se Yeap et al., 2018). Där beskrivs det hur eleverna 

får möjlighet att utveckla var och en av förmågorna under varje lektion (se bilaga 5). Enligt 

lärarhandledningen ger lektionsstrukturen: (...) eleverna goda möjlighet att utveckla och träna 

på alla förmågorna i matematik under varje lektion (Yeap, et al., 2018, s26). I matrisen (se 

bilaga 5) förklaras det att varje lektion inleds med en startuppgift som möjliggör för eleverna 

att finna olika lösningsförslag samt resonerar om valda strategier, vilket ingår i 

problemlösningsförmågan. Det förklaras även att lektionsstrukturen bygger på ett 

problemlösande förhållningssätt där fokus är på att läraren ställer utforskande frågor. Matrisen 

beskriver vidare att begreppsförmågan berörs genom att minst ett begrepp utforskas under 

varje lektion. Det beskrivs också att eleverna får möjlighet att lösa uppgifter genom att 

använda olika metoder, vilket är vad metodförmågan innebär. I matrisen beskrivs att eleverna 

får tillfälle att öva på resonemangsförmågan under varje lektion genom att resonera om 

metodval, uppgifter och lösningar. Eleverna uppmuntras även till att utveckla 
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kommunikationsförmågan genom att uttrycka sina kunskaper på olika sätt och redogöra för 

hur de har tänkt. Detta eftersom fokus ligger på samtal om det matematiska innehållet. 

 

Singmas koppling till förmågorna i Lgr11 tydliggörs mer detaljerat i inledningen till varje 

kapitel i lärarhandledningen, under rubriken koppling till läroplanen. Där beskrivs det hur 

eleverna får möjlighet att utveckla varje enskild förmåga under kapitlet. Upplägget i koppling 

till läroplanen är lika i alla kapitel men det som skiljer är beskrivningen av hur förmågorna 

kommer att tränas, eftersom de är kopplade till innehållet i det kommande kapitlet. Det finns 

en beskrivning av hur alla fem förmågor berörs i vart och ett av kapitlen, vilket innebär att 

inget kapitel “saknar” någon förmåga. Exempelvis står det i lärarhandledning 1a att eleverna i 

kapitel 1 om talen till 10 får utveckla metodförmågan genom att: Eleverna tränar på att räkna 

antal och använda konkret material för att visa antalet. De ramsräknar framåt och bakåt. 

Eleverna tränar på att använda talcirklar för att synliggöra talkamraterna (Agardh & Rejler, 

2017, s. 31). Det beskrivs även att eleverna får utveckla problemlösningsförmågan genom att: 

Eleverna löser vardagsnära problem när de delar upp och jämför antal saker på olika sätt 

(Agardh & Rejler, 2017, s. 31). I lärarhandledningen 3a från kapitel 3 multiplikation och 

division får eleverna utveckla begreppsförmågan genom att: Eleverna använder och 

diskuterar innebörden i begrepp som multiplicera, dividera, produkt och kvot, samt hur man 

uttrycker en likhet med multiplikation respektive division. De tränar också på att göra 

kopplingar mellan multiplikation och division (Yeap et al., 2018, s. 109). För fler exempel se 

bilaga 6.  

 

6.1.3 Förmågorna och Singma utifrån intervjuerna 

LF påpekar att kursplanen i matematik är tolkningsbar: Jag ska ju också tolka den text som 

står där. Utifrån LF:s erfarenheter av att studera nationella prov samt med erfarenheter av 

andra läromedel, anser hen att Singma svarar upp mot Lgr11:s krav och ger eleverna 

möjlighet att nå ännu längre. Enligt LF hjälper lektionsstrukturen i Singma lärare att inkludera 

de matematiska förmågorna i praktiken. Varje lektion ger eleverna möjlighet att träna på alla 

förmågor, LF förklarar: 

 

 Får man jobba med problemlösningsförmågan? Ja! Får man jobba med något begrepp? 

Ja, det är alltid ett begrepp som är i fokus. Får eleven möta olika metoder? Ja, det är 

också en grej, att man alltid får olika sätt att lösa en uppgift. Jobbar man med 
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resonemangsförmågan? Aa! Jobbar man med kommunikationsförmågan, att man visar 

sin kunskap? Ja! Man kan liksom svara “ja” på alla de frågorna. 

 

 LF anser att: På det sättet är det fiffigt att i en sån här modell, får eleverna i alla fall 

möjligheten att utveckla de matematiska förmågorna varje lektion. Varje lektion får de träna 

på det här, i små steg i taget, så det blir naturligt. LF fortsätter förklara att 

problemlösningsförmågan inte bara innebär att lösa ”kluringar” [problemlösningsuppgifter], 

utan att det snarare handlar om ett problemlösande förhållningssätt. Det innebär enligt LF att 

man utforskar och prövar sig fram till en eller flera lösningar. Genom att ställa frågor till 

eleverna, exempelvis “Hur vet vi det?” och “På vilket sätt?” uppmuntras eleverna till att 

utforska med ett problemlösande förhållningssätt. Det här förhållningssättet genomsyrar 

lektionerna och eleverna får en naturlig möjlighet att träna på problemlösningsförmågan. 

 

Det poängteras av LF att det tar lång tid att utveckla förmågorna: Det är inte något man bara 

går igenom och sen kan eleverna det, utan man måste jobba med förmågorna en längre tid. 

LF tror att många lärare har känt att: Idag har jag ju en lektion som bara handlar om 

kommunikation och vi pratar matte. Det hen menar med detta är att förmågorna blir lösryckta 

i undervisningen någon gång ibland och eleverna får därmed inte möjlighet att utveckla dessa 

kontinuerligt. LF påpekar att genom Singmas lektionsstruktur får eleverna möjlighet att 

utveckla förmågorna så långt som möjligt. Hen menar också att lärarna kan känna en trygghet 

i att, genom beforskad struktur, få hjälp med att inkludera förmågorna i sin undervisning. 

 

Samtliga sex lärare som intervjuades anser att det finns en överensstämmelse mellan Singma 

och Lgr11:s förmågor i matematik. Alla lärare anser också att eleverna får möjlighet att 

utveckla samtliga förmågor under varje lektion. L1 sammanfattar: Så att ja, de här fem 

förmågorna, är liksom, alltid, i varenda lektion. Att problemlösningsförmågan genomsyrar 

hela undervisningen är samtliga lärare eniga om, L1 hävdar: Allt är ju problemlösning. Vi 

startar ju alltid med ett problem. Alltid, alltid! Likaså påpekar L2 att: Problemlösning det är 

ju hela upplägget. Metodförmågan får eleverna enligt L2 möta under varje lektion eftersom 

de ska utforska olika metoder för att lösa en uppgift. Eleverna får enligt L4, möjlighet att 

utveckla sin begreppsförmåga genom att varje kapitel har fokus på olika begrepp som används 

och diskuteras i undervisningen. L1 ger exempel på frågor som kan utveckla elevernas 

förståelse för hur begreppen hänger ihop: Vad betyder addition, vad är de i kontrast med 

subtraktion? Samtliga lärare är överens om att kommunikationsförmågan och 
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resonemangsförmågan är en naturlig del i undervisningen tack vare Singma. L1 påpekar: 

Kommunikation är annars en sådan förmåga som i traditionell undervisning kan vara klurig 

att få dit, medan nu jobbar vi väldigt mycket med kommunikation i stället. 

Kommunikationsförmågan menar L6 finns med i undervisningen genom att eleverna får sätta 

ord på hur de tänker. Resonemangsförmågan får eleverna enligt L1 bland annat utveckla 

genom diskussioner angående varför en metod är bättre än en annan. L4 menar dock att 

eleverna har olika svårt att göra just detta, men att de i alla fall får träna på det hela tiden.  

 

6.2 Singaporemodellen som arbetsmetod 

I det här avsnittet redovisas vad LF och de intervjuade lärarna beskriver om 

Singaporemodellen som arbetsmetod. Detta utifrån lektionsstrukturen och individanpassning. 

Slutligen presenteras vilka för- och nackdelar Singma har enligt lärarna.  

 

6.2.1 Singmas lektionsstruktur 

Alla intervjuade lärare använder sig av Singmas lektionsstruktur med de tre momenten: Vi 

utforskar/Vi lär, Vi övar, Jag övar. Det har som blivit mitt sätt att undervisa (L2). Samtliga 

lärare beskriver deras sätt att undervisa ungefär på samma sätt. L1 beskriver det såhär: Vi 

startar med en gemensam uppgift, väldigt mycket diskussioner bland barnen, vi läser och 

pratar matematik extremt mycket och bara en liten del av lektionen jobbar vi enskilt med 

uppgifter. L3 följer också samma struktur men använder inte alltid boken i kronologisk 

ordning. Hen förklarar att de väljer ut vilka kapitel de arbetar med och tittar noga på vad det 

är för uppgifter för att det inte ska bli förvirrande för eleverna: Å då finns ju ibland saker och 

ting vi känner inte är helt en bra linje, vi kallar det kritiska aspekter. Saker som kan vara 

svåra för eleverna att urskilja och som vi inte tycker passar in. 

 

Samtliga lärare anser att alla tre moment under lektionen är viktiga och att man inte ska hoppa 

över något. Fyra av lärarna anser att de brukar hinna med alla tre moment under lektionen, 

medan de övriga två lärarna upplever att det ibland kan vara svårt att hinna med den sista 

delen, Jag övar. L3 som ibland bara har 40 minuters lektion förklarar:  

 

 40 minuter är lite kort, tyvärr. Och då får man fundera på hur man lägger upp det, å de 

måste man titta på och tänka, vad som kan ta tid. Men det som inte får struntas i är 

dom här genomgångarna och pratet. Sen kan man ibland ha att dom gör dom här 

mattesidorna [Jag övar] när de har eget jobb. 
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Även om L2 anser att hen oftast hinner med alla moment förklarar hen att eleverna ibland får 

jobba mer med det sista momentet hemma eller i en studieverkstad ifall lektionstiden inte 

räcker till. Läraren påpekar: Jag ödslar inte min tid på multiplikationstabellen, att dom sitter 

och övar dom med mig, bara att dom har förstått vad de innebär. Visa förståelse, annars får 

de göra det hemma eller innan skolan. L2 menar dock att det var svårast i början att hinna 

med alla moment och att det nu blivit lättare, eftersom både eleverna och hen som lärare vant 

sig vid lektionsupplägget. Detta menar de andra intervjuade lärare också, att det krävs en 

inkörningsperiod för att lära sig upplägget och för att hinna med alla delar. I början tyckte jag 

det var väldigt kort om tid, jag tror att det är många som jobbar med det här som tar för 

mycket tid i början när man diskuterar problemet, det är där det hänger på att man måste 

begränsa sig (L5). 

 

LF betonar att det är viktigt att vara uppmärksam på tiden och bestämd, för att man ska hinna 

med alla moment på lektionen. Detta eftersom alla delar i modellen är viktiga och att man inte 

ska hoppa över något. Hen menar dock att det ibland uppstår situationer som kan göra det 

svårt att hinna med allt, och då måste man prioritera tiden. LF poängterar att de två första 

delarna där eleverna diskuterar tillsammans är viktiga att göra på lektionstid. Däremot kan 

den sista delen där eleverna övar själva genomföras vid ett annat tillfälle ifall tiden är knapp, 

exempelvis som hemläxa. Hen påpekar dock att det är viktigt att inte glömma eller prioritera 

bort den sista delen eftersom det är betydelsefullt att få pröva själv det man gjort under 

lektionen. 

 

6.2.2 Individanpassning i Singma 

Enlig LF blir undervisningen individanpassad när läraren kastar ut en fråga ganska öppet som 

alla elever får möjlighet att utforska på olika sätt med hjälp av konkret material. Eftersom alla 

elever får tid till att jobba med konkret material, hjälper de elever som vid “snabb fråga-

snabbt svar” inte hinner med av olika anledningar och därför blir uteslutna i diskussionen. 

Vidare fortsätter LF förklara att startuppgifterna har en låg ingångströskel för att alla ska 

förstå den, men de har samtidigt högt i tak vilket gör att de är utvecklingsbara. Fokus ska 

ligga på hur man tänker när man löser uppgiften.  

 

Alla elever, oavsett om dom behöver utmaning eller inte, räcker det inte bara att svara 

att det blir 12, 12 blommor sammanlagt, utan hur vet du det? Hur kan du visa det? 

Eller på vilka olika sätt kan du visa det? Att inte bara säga att det blir 12 och sen är 
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man klar. Om det skulle vara traditionellt, då är man nöjd med det svaret, “Bra! Det 

blev 12, check på det!” Det är inte tillräckligt, utan man måste också kunna förklara, 

hur gjorde du för att komma fram till det? 

 

Med detta menar LF att eleverna inte enbart ska svara på frågan utan det också är viktigt att 

kunna förklara hur de har tänkt och fundera om möjliga alternativa lösningar, vilket är 

genomgående fokus i Singaporemodellen.  

 

LF förklarar att en skillnad mellan Singaporemodellen i jämförelse med annan undervisning 

när det gäller individanpassning, är att alla elever är samlade inom den lektion som är i fokus. 

Det är ingen som räknar vidare i boken när de blivit “klar” med dagens sidor. Eleverna berikar 

och fördjupar sitt kunnande inom exakt samma område i stället för att accelerera vidare i 

boken, eftersom det är det som visat sig ge effekt på längden, menar LF. Hen motiverar detta 

ytterligare: Att bara sitta och fortsätta räkna något som man redan kan och är lätt, de hjälper 

ju inte. Om man förstår additionsalgoritmen, så är det ju inte svårare att räkna med 

femsiffriga tal än tvåsiffriga. Eleverna utmanas i stället att hitta andra metoder för att lösa 

uppgiften, skriva en räknehändelse eller förklara hur hen har tänkt för en kompis. LF 

poängterar att man lär sig mycket genom att förklara hur man tänker för andra, det ger en 

djupare förståelse. Samtidigt påpekar hen att det alltid är en utmaning att individanpassa och 

att det såklart ställer mer krav på läraren, men det är samtidigt det som ger resultat.  

 

Samtliga lärare använder konkret material, L5 beskriver: Oftast använder vi praktiskt 

material, multikuberna, tiorutorna, ritar upp, ja, men på whiteboards mycket för att vi gör det 

mer “hand on” liksom. Aa, så att dom får det mer praktiskt så att dom förstår och kan 

visualisera. Lärarna gör på olika sätt för att stötta de elever som har det svårt. L2 förklarar att 

hen i slutet av lektionen går till “mattan” och samlar de elever som har missuppfattat något 

eller inte riktigt förstått innehållet. Där kan L2 gå igenom lektionens innehåll en gång till 

tillsammans med eleverna och med hjälp av mycket konkret material. Det här gör även L6 

men inte under den pågående lektionen, utan vid ett annat tillfälle. Ett annat sätt att stötta 

eleverna är att en speciallärare går igenom den kommande lektionen i förväg med några 

elever. På detta sätt menar L3 att eleverna får förkunskap inför den kommande lektionen. Hen 

förklarar dock att det inte alltid finns tid till det. L4 beskriver hur hen stöttar de elever som har 

det svårt:  
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 Då har jag alltid ett bord där jag sitter och där har jag dom som jag vet behöver extra 

stöd. Dom som man kanske måste förklara mycket för, eller dom som behöver hjälp 

att komma igång. ( … ) En annan kanske tycker det är svårt att dela upp, då sitter den 

där och har sånna där kuber och stora talcirklar framför sig, okej, hur många har du 

lagt här? 

 

L1 tycker att det står tydliga förslag i lärarhandledningen på hur man kan individanpassa 

undervisningen. Hen menar dock att: anpassningen för dom som har de klurigare behöver 

man inte göra speciellt mycket för, för de är redan så väl anpassat. Läraren syftar på att man 

använder väldigt mycket konkret material redan från början, man ritar mycket och skapar 

gemensamma modeller för att lösa olika saker.  

 

L1, L2 och L5 använder mattelogg för att utmana sina elever. Där får eleverna fördjupa sina 

kunskaper inom exakt samma område som lektionen berör, men utifrån sin egen förmåga. L1 

förklarar att eleverna exempelvis kan få skriva ner om det finns fler metoder att lösa en 

uppgift på, varför en viss metod är bättre än en annan, eller hitta på egna räknehändelser till 

uppgiften. L2 poängterar att även de elever som har det svårt utmanas genom matteloggen, 

men att det inte ställs samma krav på dem. För dessa elever kan det räcka med att de beskriver 

vad de har gjort på lektionen, medan de elever som kommit längre exempelvis måste förklara 

hur de har tänkt eller hur en metod fungerar. L2 beskriver att ribban hos eleverna läggs på 

olika nivåer, men alla, både starka och svaga elever använder ju samma uppgifter, i grunden. 

På samma sätt menar L1 att startuppgiften individanpassas. Detta genom att den är väldigt 

öppen, vissa elever löser den på ett avancerat sätt medan andra löser den på ett enklare sätt. 

L3 påpekar att på hens skola använder man inte mattelogg för att utmana elever utan de 

utmanas i stället genom extraböcker: Å en del har extraböcker, för att det inte är så himla 

mycket att göra. Å litegrann är det så att när man kan det här, så kan man det. Även L6 

använder extrauppgifter för att utmana de elever som hinner klart: Det brukar va ungefär 

samma område, men dom kanske jag inte hämtar direkt från Singaporemodellen, utan de kan 

vara, som nu när vi jobbar med tiotal och ental då kanske dom får talen upp till 100 i stället.  

 

Att arbeta tillsammans är en viktig del av modellen eftersom man lär sig bäst genom att 

berätta, samtala och förklara för någon annan, hävdar LF. Dessutom lär man sig genom att 

lyssna på någon annan, det är också viktigt att inte glömma bort, menar LF. Vidare förklarar 

hen att det är viktigt att variera de grupper och par som eleverna arbetar i, att man inte alltid 

ska arbeta med samma person: Det kan vara bra ibland att jobba med någon som är på 



31 
 

samma nivå som en själv, det kan också vara väldigt bra, men inte alltid, att ibland jobba med 

någon som tänjer på gränserna och så vidare. Det är enligt LF upp till varje lärare att välja 

hur de vill lägga upp gruppindelningen men hen menar att det är bra att inte ha statiska 

grupper.  

 

När det kommer till hur lärarna tänker angående individanpassning med avseende på 

gruppindelning är det olika. L5 blandar elever med varierande förmågor för att det inte bara 

ska vara svaga eller starka i samma grupp. Hen motiverar: för att dom ska kunna reflektera 

tillsammans, och dom som faktiskt är lite svagare också ska kunna höra dom mer 

komplicerade tankarna och funderingarna. L6 använder också nivågruppering men påpekar 

att skillnaden mellan eleverna inte får vara för stor:  

 

 Det får inte vara en som har det svårt som sitter med en som har det väldigt lätt för sig. 

För att då ofta, blir det så att den som har det väldigt lätt för sig kanske tar över och då 

ger man inte möjlighet till den som jobbar lite långsammare att få tid att tänka och 

fundera.  

 

Även L1 gör nivågruppering, men hen parar ibland ihop elever som ligger på samma nivå i 

stället för de som ligger på olika nivåer. L4 grupperar delvis utifrån att eleverna ligger på 

samma nivå men har större fokus på att elevernas samarbete ska fungera bra. Även L2 har 

fokus på att eleverna kan samarbeta: Det är mest talutrymmet jag tänker på. Kanske finns 

någon som inte vågar utrycka sig till någon på samma sätt som när den är med någon som 

den känner sig tryggare med. Så det handlar mer om sånt än nivågruppering. Det är också 

olika hur ofta lärarna byter sina grupper/par. L4 har samma grupper/par under hela terminen 

för att eleverna ska hinna jobba in sig med varandra, medan L2 byter grupper/par under varje 

lektion.  

 

6.2.3 För- och nackdelar med Singma 

Jag tycker att den här modellen är väldigt bra, den är väldigt tydlig och det är bra övningar 

och just att man får in dom här bitarna med att dom får resonera mycket, pröva. På detta sätt 

beskriver L6 vad hen anser är en av fördelarna med Singaporemodellen. Även de andra 

lärarna lyfter fram fördelar med modellen: Jag ser egentligen bara fördelar, att man faktiskt 

har rejäl undervisning som bygg på begreppsbildning (L3). Alla elever, både starka och svaga 

använder samma uppgifter i grunden vilket L2 gillar med materialet eftersom ingen behöver 
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känna sig exkluderad. Den djupare förståelse som eleverna får möjlighet att utveckla med 

hjälp av materialet anser L4 är bra. Hen hävdar att 2+2 kan man fråga telefonen om, men att 

man måste kunna förstå varför det blir som det blir, vilket Singma ger möjlighet till.  

 

Diskussioner och resonemang lyfter samtliga lärare upp som positivt med modellen. L1 

uttrycker det såhär: Fördelar är att man bygger ett gemensamt språk, eleverna lämnas inte 

själva på samma sätt som vid traditionell undervisning. Vi lär utav varandra. Hen beskriver 

vidare att alla elever kommer till tals på ett helt annat sätt, om inte i hela gruppen blir det i den 

lilla gruppen eller i paret, detta anser hen gäller både svaga och starka elever. En fördel som 

L5 poängterar är att: det är väldigt mycket diskussioner och de hinner reflektera och fundera 

och det finns många olika metoder som kommer fram som man kanske inte gör annars i ett 

vanligt material, där man bara räknar i matteboken. Tack vare alla dessa diskussioner som 

Singma möjliggör, anser L5 att eleverna är mer öppna med varandra, att klassrumsklimatet är 

bättre och att det inte gör något om man svarar tokigt på en fråga, utan man rättar till det 

tillsammans. L1 anser att det är fantastiskt att se vilket matematiskt språk eleverna på 8-9 år 

har och menar att det är tack vare diskussionerna.  

 

Som redan nämnt krävs det en inkörningsperiod för att sätta sig in i Singmas arbetssätt och för 

att få lektionstiden att räcka till, vilket lärarna ser som en nackdel. Några av lärarna anser att 

det är knepigt till en början när man inte är van materialet och att det är tidskrävande att sätta 

sig in i det. L2 förklarar: Det tar ett tag innan man förstår, tyckte jag i alla fall. Å det tycker 

jag också är en nackdel, man kan inte bara ge någon det här i handen och ba okej, kör en 

lektion i morgon. Hen fortsätter förklara: Man måste ha tålamod när man använder det här 

läromedlet eftersom både läraren och eleverna måste bli vana förhållningssättet. L2 påpekar 

även att det är svårt för en vikarie som inte är van Singaporemodellens arbetssätt, att komma 

in och genomföra en lektion med Singma. 

 

Två av lärarna anser att det är för lite utmaningar i materialet, L5 uttrycker det såhär: 

 

 Ja ibland skulle man kanske vilja ha mer tydliga utmaningar, de finns ju i läroboken, 

eller ja lärarhandledningen, utmaningar och även stödjande material till dom som inte 

uppnår de som man gör under lektionen. Men mer tydliga sådana som gör det lite 

lättare för mig som lärare.  
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L5 använder Nomp (en app där eleverna övar matematik) som ett extramoment om det finns 

tid över för de elever som blir “färdiga” med dagens uppgifter. Detta eftersom hen oftast 

måste lägga tid och fokusera på de elever som inte riktigt hängde med under lektionen. L5 

förklarar: För jag kan inte alltid fokusera på de som behöver det där lilla extra, utan de 

behöver vara lite mer självgående. Då skulle det vara mycket enklare om dom bara hade till 

exempel ett kort med ytterligare en uppgift inom samma område. L5 anser att ett sådant 

extramaterial hade varit bra, eftersom Nomp inte ger eleverna möjlighet till att fortsätta 

diskutera och utmanas inom samma område. Även L3 menar att det hade varit bra med fler 

problemlösandeuppgifter för att utmana eleverna. 

 

En annan nackdel med Singma som både L3 och L6 poängterar är att det finns för lite 

färdighetsträning. Jag tycker att man behöver komplettera färdighetsträningen. Dom får ju 

strukturen hur man kan tänka och så, men sen behöver dom ju träna färdighetsträning på 

annat håll (L6). För att färdighetsträna använder L3 dels en extrabok men även Nomp: det har 

ju vi utöver som färdighetsträning alltså på nätet, att man tränar huvudräkning och sånt som 

man inte alltid tränar här i boken.  

 

7 Diskussion 

Diskussionsavsnittet är inledningsvis uppdelat i två delar utifrån forskningsfrågorna. Först 

diskuteras hur Singaporemodellen överensstämmer med Lgr11 och därefter diskuteras 

Singaporemodellen som arbetsmetod. Avslutningsvis diskuteras studiens metod.  

 

7.1 Singaporemodellen och Lgr11 

Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 diskuteras inledningsvis med 

utgångspunkt i Vygotskijs teorier utifrån LF och lärarna. Därefter diskuteras hur eleverna får 

möjlighet att utveckla förmågorna genom Singma.  

 

7.1.1 Vygotskij  

LF påpekade att läromedlet har influerats av Vygotskijs teorier. Till exempel nämner hen att 

det är viktigt med interaktion och att eleverna lär sig genom att uttrycka sig för andra samt 

lyssna på varandra i ett socialt samspel. Detta visade sig även i hur lärarna förklarade att de 

arbetar med modellen, att elever lär sig genom diskussioner. Att låta eleverna arbeta 
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tillsammans och diskutera med varandra ger eleverna möjlighet att utvecklas. Vilket stämmer 

överens med Vygotskijs teori, eftersom den utgår ifrån att kunskap inte skapas inom 

individen, utan snare utvecklas mellan människor (Säljö, 2011).  

 

Lärarna beskriver att eleverna får använda konkret material under lektionerna, det kan vara 

papper, pennor, multilink-kuber, hundrabräden med mera. Det konkreta materialet går att 

jämföra med fysiska redskap i Vygotskijs teori, eftersom eleverna använder dem för att tolka 

och förstå matematik. Detta innebär att eleverna får möjlighet att använda fysiska redskap till 

att förstå, vilket enligt Vygotskijs teori är en förutsättning för att lära. Enligt teorin är språket 

det viktigaste mentala redskapet, det är genom språket som människan kan tolka, beskriva 

och analysera omvärlden (Säljö, 2014). Samtliga lärare påpekade att eleverna får prata och 

utveckla sitt matematiska språk genom Singma, genom att diskutera, resonera och sätta ord på 

sina tankar. De mentala redskapen består dock inte enbart av det mänskliga språket, utan även 

av symboler och begrepp vilket eleverna också får möta i undervisningen (se Säljö, 2015). De 

mentala redskapen är i detta fall de abstrakta, det vill säga siffror och symboler, medan de 

fysiska redskapen är det konkreta materialet eleverna får använda, exempelvis multilink-

kuber. I Singma arbetar de utifrån CPA approach för att skapa förståelse för matematiken. Det 

innebär att de arbetar parallellt med konkreta exempel och visuella representationer som 

kopplas till det abstrakta. Detta stämmer överens med hur Vygotskijs teori beskriver att det 

inte går att skilja de fysiska och mentala redskapen åt, utan att de ofta används i kombination, 

det vill säga kulturella redskap. Kort sagt får eleverna arbeta med både fysiska och mentala 

redskap för att bemästra matematiken. Vidare förklarar Vygotskijs teori att samspelet, det vill 

säga mediering, mellan människan och de fysiska och mentala redskapen är viktiga för att 

tolka och förstå omvärlden. Teorin beskriver att genom en kombination av medieringen och 

samspelet med andra människor utvecklas människan (Melander, 2013). Genom Singma får 

eleverna just detta, de får med hjälp av konkret material diskutera och resonera tillsammans 

med varandra för att lära matematik.  

 

Vygotskijs teori beskriver att människor måste befinna sig i sin proximala utvecklingszon 

för att utvecklas (Säljö, 2015). Den menar att en person som befinner sig inom denna zon, kan 

tillsammans med någon som har mer kunskaper utveckla sitt eget lärande. Även LF nämnde 

den proximala utvecklingszonen, hen förklarar att eleverna genom Singma, tillsammans med 

andra får tänja på gränserna och göra saker som de inte hade klarat av på egen hand. Ingen av 

lärarna nämnde den proximala utvecklingszonen, men samtliga lärare arbetar indirekt utifrån 
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begreppets innebörd. Till att börja med använder de Singmas lektionsstruktur som bygger på 

att lektionen inleds med en startuppgift, den har en låg ingångströskel vilket möjliggör att alla 

elever kan klara av uppgiften. Samtidigt kan uppgiften anpassas efter de elever som kommit 

längre, vilket gör att dessa elever får en utmaning som ligger inom deras proximala 

utvecklingszon. Även de kommande uppgifterna anpassas efter elevernas förmågor genom att 

läraren utmanar eleverna på olika sätt utifrån sin nivå, exempelvis kräver läraren olika 

utförliga svar. Till sist bygger undervisningen på spiralprincipen, vilket innebär att varje 

område introduceras gradvis och återkommande med en tydlig progression. LF menade att 

eleverna genom spiralprincipen, i små steg får bygga vidare på sina kunskaper utifrån de 

kunskaper de redan har. Enligt Vygotskijs teori är det viktigt att som lärare bygga vidare på 

gårdagens kunskaper för att kunna utveckla kunskaperna ytterligare dagen efter (Vygotskij, 

1987). Det innebär att eleverna behöver lära sig att behärska något innan de kan gå vidare till 

nästa steg, vilket är vad både den proximala utvecklingszonen och spiralprincipen handlar om.  

 

Några av lärarna arbetar också utifrån den proximala utvecklingszonen genom att de 

grupperar in eleverna efter deras förmågor när de arbetar tillsammans. Genom att blanda 

elevernas kunskapsnivå kan de hjälpa varandra att tänja på gränserna. De lärare som inte 

grupperar in eleverna efter deras förmågor gör det i stället utifrån hur de tänker att eleverna 

kan samarbeta på ett givande sätt. Om två elever tillsammans för bra resonemang och kan 

diskutera med varandra paras de ihop oavsett vilken kunskapsnivå de ligger på. Dessa lärare 

menar att om inte samarbetet fungerar blir diskussionerna inte givande. Vilket också är en 

viktig aspekt utifrån Vygotskijs teori eftersom det är genom samspel med andra som 

människan utvecklas, fungerar inte samspelet möjliggör det inte lärande. Eftersom man vill att 

eleverna både ska kunna samarbeta och samtidigt befinna sig i sin proximala utvecklingszon, 

kanske en kombination av dessa två sätt att gruppera elever är det mest optimala? 

 

7.1.2 Förmågorna 

LF förklarar att eleverna ska få möjlighet att utveckla samtliga fem förmågor under varje 

matematiklektion. I lärarhandledningarna finns både en matris (se bilaga 5) som beskriver hur 

förmågorna behandlas genom lektionsstrukturen samt att det tydliggörs i varje kapitel hur 

förmågorna tränas i det kommande kapitlet (se bilaga 6). Kombinationen av dessa 

beskrivningar gör att det tydligt framgår hur eleverna får möjlighet att utveckla förmågorna 

genom Singma. Här nedan diskuteras hur Singaporemodellen överensstämmer med Lgr11:s 
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förmågor genom kommentarmaterialet till kursplanen i matematik utifrån 

lärarhandledningarna, LF och lärarna. 

 

Lärarna påpekade att Singma bygger på problemlösning, att det är själva grunden i modellen 

vilket gör att eleverna får utveckla problemlösningsförmågan. LF poängterade att eleverna 

inte bara får arbeta med problemlösningsuppgifter, utan att de även får arbeta utifrån ett 

problemlösande förhållningssätt. Detta innebär enligt LF att eleverna utforskar och prövar sig 

fram till en eller flera lösningar och det genom att läraren ställer utmanande frågor som 

uppmuntrar eleverna till att fortsätta utforska uppgiften. I kommentarmaterialet (Skolverket, 

2017) beskrivs problemlösningsförmågan på ett liknande sätt. Enligt Skolverket (ibid.) 

kännetecknas problemlösning av att eleverna på ett undersökande sätt får pröva sig fram för 

att komma fram till en lösning, de påpekar att det inte handlar om rutinuppgifter där man 

direkt vet hur problemet ska lösas. Skolverket (ibid.) förklarar vidare att en uppgift som är en 

problemlösningsuppgift för en elev kan vara en rutinuppgift för en annan elev, detta eftersom 

denna elev kommit längre i matematikutvecklingen och direkt vet hur uppgiften ska lösas. I 

Singma får eleverna utforska ett specifikt problem och diskutera möjliga lösningsförslag, 

dessutom utvecklas problemet för de elever som kommit längre så att även de får möta 

uppgiften som en problemlösningsuppgift.  

 

Lärarna och LF är eniga om att eleverna får möjlighet att utveckla metodförmågan genom att 

de får utforska olika metoder för att lösa en uppgift, detta stämmer även överens med vad som 

står i lärarhandledningen. Eleverna ska alltså inte enbart använda sig utav en metod för att 

lösa uppgiften, utan de utmanas till att finna flera metoder och diskutera huruvida en metod är 

bättre än en annan. Det är på ett sådant sätt Skolverket (se 2017) beskriver att eleverna får 

möta metodförmågan, att det handlar om att identifiera den bäst lämpade metoden för att lösa 

en uppgift. Enligt Skolverket (2017) är det viktigt att ha kunskap om matematiska begrepp för 

elevernas förståelse och fortsatta kunskapsutveckling. Skolverket (ibid.) menar att eleverna 

ska få träna på begreppsförmågan genom att använda olika uttrycksformer, exempelvis att 

man kan representera talet 5 med fem klossar, eller att man använder konkret material, 

symboler och bilder för att beskriva ett begrepp. Det genomsyrar också Singmas 

undervisning, att eleverna får möta olika begrepp under lektionerna och utforska dem med 

hjälp av CPA approach. De får även möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika 

begrepp, som enligt Skolverket (se 2017) också är viktigt för förståelsen. Detta beskriver en 

lärare att hen gör genom att ställa frågor om hur olika begrepp hänger ihop.  
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Matematiken blir till ett funktionellt verktyg först när eleverna har utvecklat sin förmåga att 

kommunicera matematik (Skolverket, 2017). Samtliga intervjuade lärare, LF och 

lärarhandledningen beskriver att det läggs stor vikt vid kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan under lektionerna, att eleverna får träna på att sätta ord på och 

förklara hur de tänker. Skolverket (ibid.) poängterar att det också handlar om att utbyta 

information med varandra samt att det är viktigt att kunna ta till sig och lyssna på andras 

förklaringar. Enligt lärarna får eleverna erfarenhet av detta genom de diskussioner som äger 

rum under lektionerna, eleverna får då berätta för varandra hur de tänker samt lyssna på 

varandra. Genom diskussionerna får eleverna även möjlighet att utveckla 

resonemangsförmågan, en lärare ger exempel på hur eleverna tränar på förmågan genom 

diskussioner om varför en metod är bättre än en annan. Detta stämmer överens med hur 

Skolverket (se 2017) beskriver att eleverna ska få utveckla resonemangsförmågan. Eleverna 

får utveckla resonemangsförmågan genom att resonera sig fram till olika lösningar, förmågan 

hjälper även eleverna att motivera slutsatser och val av metod (Skolverket, 2017).  

 

7.2 Singaporemodellen som arbetsmetod 

Här diskuteras Singaporemodellens arbetsmetod utifrån lektionsstrukturen, individanpassning 

samt för- och nackdelar med modellen. 

7.2.1 Lektionsstruktur 

LF beskriver lektionsupplägget på samma sätt som lärarhandledningarna, det vill säga, med 

en tredelad lektion bestående av momenten vi utforskar/vi lär, vi övar och jag övar. Samtliga 

lärare följer denna struktur och tycker att alla delar är viktiga, dock har några av lärarna ibland 

svårt att hinna med den sista delen. Detta löser de genom att låta eleverna arbeta med denna 

del hemma, i en studieverkstad eller under ett annat lektionstillfälle. LF påpekar att alla tre 

delar är viktiga men att de två första delarna måste genomföras under lektionstid för att 

eleverna ska få diskutera tillsammans. Hen menar att den sista delen går att genomföra vid ett 

annat tillfälle. Både lärarna och LF är således av samma åsikt gällande detta.  

 

I motsats till de övriga lärarna följer inte L3 läromedlet i kronologisk ordning. Följden av 

detta blir att undervisningen inte följer Singma matematisks sprialprincip eftersom läromedlet 

bygger på att varje område introduceras gradvis och stegrande utifrån tidigare kunskaper. 

Vilket även Vygotskijs teori påpekar är viktigt, att kunskap ska bygga vidare på gårdagens 

kunskaper (se Vygotskij, 1987). Det går dock inte att säga att L3 inte låter eleverna bygga 
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vidare på tidigare kunskaper eller att undervisningen inte följer en tydlig progression. 

Skillnaden är att L3 väljer ut de kapitel och delar hen tror gynnar eleverna på bästa sätt, 

oavsett vad läromedlet föreslår. Singma är dock utformat efter att eleverna ska kunna bygga 

vidare på kunskaperna. Att hoppa mellan kapitlen kan därför vara riskabelt eftersom eleverna 

kan gå miste om spiralprincipen. 

 

7.2.2 Individanpassning 

Singaporemodellen betonar inkludering, att klassen hålls ihop och arbetar med samma 

uppgifter (Agardh & Rejler, 2018). LF förklarar att eleverna hålls ihop genom att ingen ska 

arbeta vidare i boken när de är klar, utan i stället utmanas genom att bredda och fördjupa sitt 

kunnande inom samma område. LF påpekar att det ställs krav på lärarna att de utmanar 

eleverna på rätt sätt, eftersom de inte ger något att sitta och lösa “svårare” rutinuppgifter när 

elever kan metoden och vet hur uppgiften ska lösas. Samtliga lärare individanpassar 

undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå, men på olika sätt. L3:s skola utmanar 

eleverna genom en extrabok medan några av de intervjuade lärarna använder en mattelogg. 

Vilka typer av uppgifter extraboken består av framkom aldrig, ifall den innehåller 

rutinuppgifter kan delar av Singaporemodellens grundtankar om hur elever utmanas 

försvinna. Matteloggen är dock en del av Singmas arbetsmetod och är tydligare präglat av 

Singaporemodellen. Enligt TIMMS har Singapore fler högpresterande elever än Sverige (se 

figur 1), kanske kan det bero på just detta, att de lägger stor vikt vid att utmana elever att 

fördjupa sitt kunnande i stället för att göra rutinuppgifter i en extrabok? 

 

L1 menar att man inte behöver anpassa så mycket för de elever som har det svårare i 

matematik. Detta eftersom hen anser att materialet redan är väl anpassat och att det tydligt står 

i lärarhandledningen hur man kan göra, vilket även LF menar. Några av de andra lärarna anser 

dock att de behöver anpassa och stötta mer än vad läromedlet gör. Att lärarna behöver anpassa 

olika mycket är inte konstigt med tanke på att alla elever är olika. För att stötta eleverna 

samlar några lärare de elever som behöver mer hjälp för att tillsammans gå igenom uppgiften 

med hjälp av CPA approach. Dessa lärare har en likartad uppfattning om individanpassning 

som lärarna i den Sydafrikanska studien (se avsnitt 3.2). Studien i Sydafrika visade nämligen 

att lärarna hade en positiv syn på CPA approach eftersom det bland annat ger elever i behov 

av särskilt stöd en visuell och tydlig förståelse för problemet. 
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7.2.3 För- och nackdelar 

Lärarna som intervjuades är generellt positiva till modellen, de lyfte fram flertalet 

fördelar. Bland annat att materialet ger eleverna en djupare förståelse för varför svaret blir 

som det blir. Två av lärarna i denna studie anser att Singma har för lite färdighetsträning, att 

det inte räcker med att eleverna får förståelse, utan att de även måste få öva med fler 

rutinuppgifter. Detta håller inte LF med om eftersom hen anser att det inte ger något att sitta 

och nöta något som man redan kan. Samhället blir mer och mer digitaliserat, vilket innebär att 

datorer kan hjälpa oss att räkna. Vi måste dock fortfarande ha en förståelse för själva 

uppgiften, dels för att veta vad vi ska be datorn räkna ut men även för att kunna tolka svaret. 

 

Genom det problemlösande förhållningssättet som Singma har och genom de diskussioner 

som uppstår, får eleverna förutsättningar att utveckla en djupare förståelse. Genom dessa 

diskussioner bygger även eleverna ett gemensamt matematiskt språk och L1 anser att samtliga 

elever i klassen kommer till tals på ett annat sätt än tidigare. Detta anser L5 har resulterat i att 

klassrumsklimatet blivit bättre, att eleverna vågar svara på frågor och att det inte gör något om 

det blir fel. Det är dock svårt att dra slutsatsen att ett bättre klassrumsklimat beror på 

Singaporemodellen när det lika gärna kan bero på andra faktorer, exempelvis lärarens 

inställning. Att ha ett klassrumsklimat där alla elever känner sig trygga är viktigt, och speciellt 

i ett ämne där elever kan känna sig osäkra. Eftersom Singma till stor del arbetar utifrån 

diskussioner kanske det kan ge förutsättningar till ett bättre klassrumsklimat? 

 

Inkörningsperioden för att bli van arbetssättet ansåg lärarna var en nackdel, eftersom det tog 

lång tid både för lärare och elever att bli van arbetssättet. Lektionsupplägget skiljer sig från 

den traditionella undervisningen vilket gör att det borde vara enklare att introducera modellen 

i årskurs 1 än i årskurs 3. Detta eftersom eleverna i årskurs 3 troligen är van ett annat upplägg 

och att övergången därför blir svårare. L4 introducerade Singma redan i förskoleklass, vilket 

gör att eleverna är van arbetssättet redan från början och någon övergång till ett nytt 

lektionsupplägg inte behöver ske i årskurs 1. Studien i Massachusetts, USA (se avsnitt 3.2) 

visade att elevernas provresultat ökade i korrelation med antalet år de arbetat med modellen. 

Detta är intressant eftersom Singma i Sverige endast finns tillgängligt upp till och med årskurs 

3 i dagsläget. Om elevernas resultat blir bättre ju fler år de arbetat med Singaporemodellen är 

det synd att eleverna i dagsläget måste övergå till ett annat läromedel när de börjar årskurs 4. 
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Det är dock på gång läromedel även för mellanstadiet, vilket gör att eleverna kan få fler år 

med Singaporemodellen. 

 

7.3 Metoddiskussion  

Vid genomförandet av denna studie uppstod svårigheter att få tag på informanter att intervjua. 

Singaporemodellen etablerades i Sverige under 2015, det innebär att antalet skolor som 

använder modellen är begränsat. Därav blev studien beroende av att de intervjuade lärarna 

kunde hänvisa oss vidare till andra lärare, vilket har varit ett tidskrävande arbete. Dels 

eftersom kommunikationen skedde i flera led, men även för att all kontakt inför intervjuerna 

genomfördes via mejl. Mejlkonversation är inte alltid det bästa kommunikationssättet 

eftersom det är lätt att missa eller ignorera ett mejl, vilket gjorde det ännu svårare att få ihop 

intervjuer. Svårigheterna att få tag på informanter har även resulterat i att en pilotintervju inte 

varit genomförbar. 

  

Bryman (2018) menar att responsen från en telefonintervju inte nämnvärt skiljer sig från 

responsen av direkta intervjuer, det vill säga ansikte mot ansikte. Om intervjun sker via 

videosamtal, när båda parter kan se varandra likar det ännu mer en direkt intervju (se Bryman, 

2018). Till följd av detta var telefon och videosamtal de bäst lämpade intervjuformerna 

eftersom avståndet var långt. Att genomföra en intervju via telefon och Skype/FaceTime kan 

leda till störningar i form av att vissa ord och eller meningar “försvinner”. I ett försök att 

minska störningsmomenten genomfördes intervjuerna på en lugn och ostörd plats. Trots detta 

skedde det några enstaka störningar men på grund av internetanslutningen. Det medförde att 

ljudet försvann en kort stund och informanten fick upprepa sig.  

 

Att en av författarna till Singma intervjuades berikar studien genom att hen kunde ge 

ytterligare en synvinkel på läromedlet samt reda ut oklarheter. Dock går det inte att förbise att 

LF är partisk till läromedlet. Likaså kan det vara svårt för en lärare att vara opartisk om sin 

egen undervisning, därför hade det varit intressant att genomföra observationer i stället för 

intervjuer. Genom observationer hade det gett möjlighet att studera hur läraren faktiskt gör i 

stället för hur läraren säger att hen gör. Genom att enbart genomföra observationer hade man 

dock gått miste om lärarens egna tankar, varför läraren gör som hen gör samt vilka för- och 

nackdelar läraren ser med modellen. Därför hade en kombination varit optimal, men det var 
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inte genomförbart i denna studie eftersom avståndet var för långt till informanterna samt att 

tiden och ekonomin inte var tillräcklig. 

  

Denna studie är till viss del upprepningsbar eftersom genomförandet beskrivs samt eftersom 

intervjuguiderna finns som bilagor. Dock bygger studien delvis på subjektiva tolkningar vilket 

minskar möjligheten att upprepa studien (se Bryman, 2018). För att öka upprepningsbarheten 

hade det varit möjligt att genomföra strukturerade intervjuer i stället för semistrukturerade, 

eftersom dessa följer en fast mall. En konsekvens av det hade dock varit att informanternas 

egna uppfattningar inte kommit fram på samma sätt (se Bryman, 2018). 

  

De personer som intervjuats till denna studie har alla varit aktiva användare av 

Singaporemodellen vilket kan antas betyda att de i grunden har en positiv inställning till 

modellen. Denna studie visar till följd av det här en mer positiv syn på Singaporemodellen än 

vad den kanske gjort om personer som varit kritiska till modellen intervjuats. Eftersom 

studien inte syftar till att ta reda på huruvida lärare anser att Singaporemodellen är bra eller 

dålig har detta ingen betydelse för resultaten i undersökningen. Admera Education är det 

företag som ligger bakom Singma matematik och dess ägare har arbetat fram 

Singaporemodellen i Sverige, källan kan därför anses vara partisk eftersom företaget har en 

positiv inställning till modellen. Trots detta har källan använts eftersom informationen varit 

relevant för denna studie, att ha i åtanke är dock att Admera Education inte är objektiv. 

 

8 Våra slutord och framtida forskning 

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att Singaporemodellen, genom Singma är väl 

förankrat i Lgr11. Detta genom att modellens grundtankar på flera sätt har influerats av 

Vygotskijs teorier, precis som Lgr11 har gjort samt att eleverna får goda möjligheter att 

utveckla de matematiska förmågorna. Vi anser, precis som LF förklarar, att lärare kan känna 

sig trygg med att förmågorna inkluderas i undervisningen, vilket är bra. Detta eftersom 

undervisningen enligt Skolinspektionen (se 2014) i flera fall inte inkluderar alla förmågor, 

trots att det kan leda till bristande kunskaper. En annan slutsats av denna studie är att lärarna 

som intervjuades mer eller mindre arbetar utifrån modellen. Det innebär att eleverna genom 

lektionsstrukturen får arbeta utifrån ett problemlösande förhållningssätt där de utmanas utifrån 

sin proximala utvecklingszon. 
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Eftersom eleverna får möjlighet att utveckla samtliga förmågor kontinuerligt och eftersom de 

utmanas utifrån sin kunskapsnivå kanske Sveriges negativa trend (se SOU 2004:97) med fler 

och fler svagpresterande elever vänder (se inledning). Vilket i sin tur kan innebära att 

arbetsmetoden i längden leder till att Sverige får bättre resultat i TIMMS. Det styrks av att 

studierna som redovisades i avsnitt 3.2 visar på att implementeringen av Singaporemodellen 

har gett positiva effekter. Bättre resultat i internationella kunskapsmätningar går dock inte att 

garantera eftersom, precis som studien i Storbritannien påpekade, man inte kan hävda att 

denna undervisningsmetod är lösningen men att det ändå kan vara en värdefull satsning. Det 

krävs fler studier om Singaporemodellen för att kunna dra slutsatsen att modellen ger eleverna 

bättre resultat. Det hade därför varit intressant att exempelvis jämföra resultaten i nationella 

provet i årskurs 3 mellan elever som arbetat med Singaporemodellen och elever som inte gjort 

det. 

 

Vid genomförandet av denna studie har vi genomgående arbetat tillsammans och lärt oss 

mycket om matematikundervisning. Vi har bland annat fått upp ögonen för hur viktiga 

förmågorna är, samt att alla förmågor kan inkluderas genom en strukturerad undervisning. 

Detta är något vi kommer ta med oss i vårt kommande yrkesliv som lärare. Vi hoppas att fler 

skolor vill arbeta med modellen eftersom vi tror att Singaporemodellen kan bli ett vinnande 

koncept.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Exempel på startuppgift (Vi utforskar) från lärarhandledning 3a (Yeap et al., 2018, s. 54). 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide till lärare som arbetar med modellen 
 

 

 

Bakgrund om läraren och dennes erfarenhet av Singaporemodellen (ca 5 minuter) 

 

Erfarenheter av läraryrket 

• Hur länger har du arbetat som lärare? När tog du examen? 

• Arbetar du som klasslärare? Vilka klasser undervisar du i matematik? Hur 

stora är klasserna? 

 

Erfarenheter av Singaporemodellen 

• Antal år med modellen? Utbildning?  

• Hur kom du i kontakt med Singaporemodellen?  

 

 

Singaporemodellen som arbetsmetod (ca 15 minuter) 

 

Hur arbetar du med Singaporemodellen i klassrummet? 

• Följer du Singma matematiks upplägg (Vi utforskar/ Vi lär, Vi övar och Jag 

övar)? Hinner du med allt under en lektion?  

  

Hur individanpassar du undervisningen?  

• För “starka” elever? För “svaga” elever?  

 

Hur tänker du om gruppindelningen? 

• Vilka grupperas ihop? Hur ofta byts det? Varför? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med modellen? 

• Skillnader jämfört med hur du jobbade innan?  

 

 

Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 (ca 10 minuter) 

 

På vilket sätt anser du att du i din undervisning kan väva in alla förmågor?  

• Vilka förmågor tränas under vilka moment? Får du med alla förmågor under 

varje lektion?   
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide till läromedelsförfattaren  
 

 

Bakgrund om författaren och dennes erfarenhet av Singaporemodellen (ca 5 minuter) 

 

Erfarenheter av läraryrket 

• Hur länger har du arbetat som lärare? När tog du examen? 

• Vad arbetar du med? 

 

Erfarenheter av Singaporemodellen 

• Antal år med modellen? Utbildning?  

• Hur kom du i kontakt med Singaporemodellen?  

 

 

Singaporemodellen som arbetsmetod (ca 15 minuter) 

 

Hur arbetar man med Singaporemodellen utifrån Singma matematik, vi utforskar, vi 

övar, jag övar?  

• Hinner man med allt på en lektion? Skillnad för olika årskurser? Vilka moment 

är viktigast? 

 

Hur ska man enligt modellen arbeta för att individanpassa undervisningen?  

• För “starka” elever? För “svaga” elever?  

 

Vad är tanken om gruppindelning?  

• Vilka grupperas ihop? Hur stora grupper? Hur ofta byts det? Varför?  

 

Singaporemodellens överensstämmelse med Lgr11 (ca 15 minuter) 

 

Hur förhåller sig Singma matematik till de matematiska förmågorna? 

• Vilka förmågor tränas under vilka moment? Får man med alla förmågor under 

varje lektion?  

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan Vygotskijs teorier om barns utveckling 

och Singma matematiks undervisningsmetoder?  

• Den proximala utvecklingszonen? Lärande tillsammans? 
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Bilaga 4 

 

Information om intervjun och dina rättigheter 

 

Vi är två lärarstudenter som läser åttonde terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 

mot F-3. Vi gör vårt examensarbete om Singaporemodellen och vill därför intervjua dig. 

Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare arbetar med Singaporemodellen samt hur 

Singaporemodellen förhåller sig till Lgr11.  

 

Genom att delta i vår studie kommer vi genomföra en intervju med dig via telefon eller 

Skype/FaceTime, beroende på vad du känner dig mest bekväm med. Intervjun uppskattas att 

ta cirka 30 min. Intervjun kommer spelas in via en telefon och sedan transkriberats av oss. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det och vi 

kommer inte använda oss av personuppgifter i publikationer, seminarier eller andra 

redovisningar av studien. Materialet kommer inte användas till någon annan studie än denna.  

 

Intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta när du vill, du har även efter att intervjun är 

genomförd möjlighet att begära att den insamlade datan inte analyseras.  

 

 

Om du väljer att delta i vår studie ber vi dig bekräfta att du läst och godkänner 

ovanstående, genom att skicka ett mejl med ditt medgivande till oss. 

 

 

Vid frågor kan du kontakta oss. 

 

Elin Jonsson 

 

 

 

Frida Karlsson 
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Bilaga 5  

Matrisen kommer från Singma matematiks lärarhandledning och beskriver hur elever får 

möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna utifrån kursplanen i matematik, under varje 

lektion (Yeap, et al., 2018, s26). Denna matris är lika i samtliga lärarhandledningar. 

 

P
ro

b
le

m
lö

sn
in

g
s-

fö
rm

å
g
a
n

 

Formulera och lösa problem med hjälp av 

matematik samt värdera valda strategier och 

metoder. 

I Singma inleds varje lektion med en startuppgift där 

eleverna tränar på att hitta flera olika sätt att lösa 

uppgiften och resonera kring valda strategier. Ett 

problemlösande förhållningsätt genomsyrar 

undervisningen där du som lärare kontinuerligt 

ställer utforskande frågor som ”Hur kan vi ta reda på 

det?” och ”Finns det fler sätt?” för att hjälpa eleverna 

att utveckla sin metakognition och 

problemlösningsförmåga. 

B
eg

re
p

p
sf

ö
rm

å
g
a
n

 
 

Använda och analysera matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp. 

I Singma har varje lektion ett tydligt fokus på ett 

eller flera begrepp. Begreppen utforskas genom att 

eleverna prövar, samtalar och analyserar, samt att du 

som lärare förtydligar begreppens innebörd för 

eleverna. 

M
et

o
d

fö
r
m

å
g
a
n

 Välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 

I Singma tränar eleverna, under varje lektion, på att 

välja och använda olika metoder för att lösa 

uppgifter. Metoder visas och förklaras med konkret 

material och bilder som kopplas till det abstrakta. 

Eleverna diskuterar även val av metod och dess 

lämplighet utifrån olika situationer. 

R
es

o
n

em
a
n

g
s-

fö
rm

å
g
a
n

 

Föra och följa matematiska resonemang. I Singma resonerar eleverna kring uppgifter, 

lösningar och metodval under varje lektion. De tränar 

på att förklara för andra och följa klasskamraters 

resonemang och lösningar. Du som lärare hjälper till 

genom att ställa frågor som ”Hur vet vi det?”, ”Kan 

du förklara?” och ”Stämmer det?”, vilket uppmuntrar 

till eget tänkande och resonemang. 

K
o
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

s-

fö
rm

å
g
a
n

 

Använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

I Singma uppmuntras eleverna att redogöra för hur 

de har tänkt och att utrycka sina kunskaper på olika 

sätt. Tonvikten ligger på dialog och samtal kring det 

matematiska innehållet, samt att visa med olika 

uttrycksformer. Eleverna kommunicerar sin kunskap 

med hjälp av konkret material, bilder och skrift när 

de arbetar med de olika momenten. 
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Bilaga 6 

I matrisen nedan synliggörs tre exempel från lärarhandledningarna på hur förmågorna 

beskrivs i kapitlens inledning. För att ge en bredare bild är exemplen från olika årskurser samt 

från olika moment inom matematiken. Matrisen visar vad det står om vardera förmåga i 

kapitlet talen till 10 från lärarhandledning 1a, i kapitlet geometri från lärarhandledning 2b och 

i kapitlet multiplikation och division från lärarhandledning 3a (Agardh & Rejler, 2017, s. 31; 

Agardh & Rejler, 2018, s. 143; Yeap et al., 2018, s. 109). 

 

 

 
1a 

Kap 1: talen till 10 
2b 

Kap 4: geometri 
3a 

Kap 3: multiplikation och division  

P
ro

b
le

m
lö

sn
in

g
s-

fö
rm

å
g
a
n
 

Eleverna löser vardagsnära 

problem när de delar upp och 

jämför antal saker på olika 

sätt. 

Eleverna tränar sin förmåga att 

lösa problem när de arbetar med 

att skapa tredimensionella former 

och göra mönster. Eleverna 

arbetar även med symmetri och 

symmetrilinjer utifrån ett 

problemlösande förhållningssätt. 

Eleverna möter matematiska problem 

i vardagsnära situationer som de löser 

med hjälp av multiplikation och 

division. De tränar sin förmåga att 

tolka problem utifrån text- och 

bilduppgifter, att synliggöra olika sätt 

att lösa uppgifterna, samt att värdera 

valda strategier. 

B
eg

re
p

p
sf

ö
rm

å
g
a
n

 

Eleverna möter begrepp som 

större än, mindre än, störst 

och minst. De diskuterar och 

löser uppgifter där de 

storleksordnar tal för att 

förstå innebörden av dessa 

begrepp 

  

Eleverna använder begreppen 

del och helhet när de 

utforskar tal och bildar 

talkamrater 

Eleverna arbetar med olika 

begrepp relaterat till symmetri 

och till tredimensionella former. 

De använder bland annat 

begreppen sidoyta, hörn och kant 

för att beskriva formerna. De 

jämför och diskuterar innebörden 

av begreppen, utforskar dem med 

hjälp av konkret material och 

använder dem i vardagsnära 

sammanhang. 

Eleverna använder och diskuterar 

innebörden i begrepp som 

multiplicera, dividera, produkt och 

kvot, samt hur man uttrycker en likhet 

med multiplikation respektive 

division. De tränar också på att göra 

kopplingar mellan multiplikation och 

division. 

M
et

o
d

fö
rm

å
g
a

n
 

Eleverna tränar på att räkna 

antal och använda konkret 

material för att visa antalet. 

De ramsräknar framåt och 

bakåt. 

  

Eleverna tränar på att 

använda talcirklar för att 

synliggöra talkamraterna. 

Eleverna sorterar och grupperar 

former efter deras egenskaper. 

Det hjälper dem att se likheter 

och skillnader mellan formerna. 

De tränar på att vika former i två 

likadana delar för att kunna 

avgöra om delarna är 

symmetriska. De ritar även 

symmetrilinjer som en metod att 

visa att olika former är 

symmetriska. 

Eleverna tränar på att använda olika 

metoder för att multiplicera och 

dividera med 4 och 8. De använder 

tallinjen, konkret material och bilder 

för att uppräcka mönster i 

multiplikationstabellerna och se 

samband mellan 4:ans och 8:ans 

tabell. De kopplar samman 

räknesätten multiplikation och 

division och skriver likheter utifrån 

talfamiljer. 
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R
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å
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a
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Eleverna tränar på att 

förklara för andra och 

resonera kring hur de kan 

jämföra antal, till exempel 

med begreppen lika många, 

fler än och färre än. 

  

Eleverna tränar på att 

förklara för andra och 

resonerar kring hur de kan 

dela upp tal i delar. Frågor 

som ”hur vet vi det?” och 

”finns det fler sätt?” 

uppmuntrar till eget tänkande 

och resonemang. 

Eleverna följer och för 

resonemang om hur de kan 

beskriva, sortera och bilda 

mönster med tredimensionella 

former. De resonerar om 

symmetri och hur de ritar 

symmetrilinjer. Frågor som “Hur 

kan vi ta reda på det?” och “Finns 

det fler sätt?” uppmuntrar till eget 

tänkande och resonemang kring 

valda strategier. 

  

Eleverna tränar på att förklara för 

andra och resonera om hur de löser 

multiplikations- och 

divisionsuppgifter. De följer 

kompisars resonemang och lösningar. 

Frågor som ”Hur kan vi ta reda på 

det?” och ”Finns det ler sätt?” 

uppmuntrar till eget tänkande och 

resonemang. 

K
o
m

m
u

n
ik

a
ti

o
n

sf
ö

rm
å

g
a
n

 

Eleverna kommunicerar sin 

kunskap kring talen till 10 

genom att visa talens 

innebörd med hjälp av 

konkret material, och genom 

att berätta och skriva talen. 

  

Eleverna samtalar kring hur 

de tänkt. De beskriver och 

visar hur de kan dela upp tal, 

både med konkret material 

och skriftliga och skriftligt i 

talcirklar. 

Eleverna uttrycker sina tankar om 

tredimensionella former, bland 

annat genom att visa, rita , 

konstruera och berätta om 

formernas egenskaper. De 

kommunicerar även sina 

kunskaper om symmetri och 

använder olika uttrycksformer 

när de samtalar, förklarar och 

visar med hjälp av konkret 

material och genom att rita. 

Eleverna samtalar och uttrycker sina 

tankar kring uppgifter som kopplar till 

multiplikation och division. De övar 

på att kommunicera sin kunskap med 

hjälp av konkret material, med bilder 

och i skrift, när de arbetar med de 

olika uppgifterna. 

 


