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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur några verksamma lärare i den svenska grundskolan 

upplever att deras sätt att undervisa i matematikämnet har förändrats efter implementeringen 

av Singaporemodellen. Syftet är även att undersöka hur lärarna upplever att elevernas 

engagemang och intresse gentemot matematikämnet har förändrats efter implementeringen av 

Singaporemodellen.  

 

För att uppnå syftet med studien valdes följande frågeställningar: På vilket sätt upplever 

lärarna att Singaporemodellen skiljer sig från hur de tidigare undervisat i matematikämnet? 

Vad upplever lärarna är den största skillnaden mellan läromedel och arbetssätt i jämförelse 

mellan Singaporemodellen och hur de tidigare undervisat? Upplever lärarna som arbetar med 

Singaporemodellen att eleverna visar mer engagemang och ökat intresse för matematikämnet 

efter implementeringen av Singaporemodellen?  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna upplever att det pratas mer matematik nu än 

tidigare. Majoriteten av lärarna upplever att elevernas förståelse har förbättrats samt att 

laborativt material1 anses fördelaktigt. Majoriteten av lärarna upplever att nuvarande 

läromedel och arbetssätt är mer strukturerat och varierat än tidigare samt att handledningen 

anses vara ett bra stöd. Majoriteten av lärarna upplever att eleverna visar mer engagemang 

och ett ökat intresse gentemot matematikämnet.   

 

 

  

                                                 
1 Konkreta föremål för att sedan visualisera med hjälp av bilder för att synliggöra matematiken.  



 

 

 

FÖRORD 

Under största delen av tiden har vi suttit tillsammans på Campus Varberg och arbetat med 

studien. För att arbetet hela tiden skulle vara tillgängligt valde vi att arbeta i Google Drive 

vilket bidrog till att vi båda kunde vara inne i samma dokument samtidigt och skriva. 

Inledningsvis började vi med att läsa igenom vår kunskapsöversikt ”Tänkande skola, Lärande 

nation - en kunskapsöversikt om Singaporemetodiken” för att få inspiration till vår studie. 

Diskussionen kring kunskapsöversikten väckte intresse till att undersöka vad verksamma 

lärare inom den svenska grundskolan upplever hur arbetet med Singaporemodellen i 

matematikundervisningen är. I arbetet med kunskapsöversikten kunde vi inte hitta någon 

forskning som var genomförd i Sverige angående hur Singaporemodellen kan påverka elevers 

engagemang och intresse gentemot matematikämnet. Därav ansåg vi det relevant att 

genomföra vår studie. Vi valde att sammanfatta en del av den tidigare forskning vi tagit del av 

i kunskapsöversikten där studier undersökte huruvida Singaporemodellen är en bidragande 

faktor till ökade prestationer och engagemang i matematikämnet. För att uppnå teoretisk 

mättnad valde vi även att ta del av ytterligare forskning inom det aktuella området. Vid några 

tillfällen delades skrivprocessen upp sinsemellan för att effektivisera arbetet på grund av 

tidsbegränsning, för att sedan tillsammans korrekturläsa och göra eventuella ändringar.  

Diskussion-och resultatdel skrev vi tillsammans för att kunna dra gemensamma slutsatser 

kring den insamlade empirin.  
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INLEDNING 
Diskussionen om vår kunskapsöversikt ”Tänkande skola, Lärande nation - en 

kunskapsöversikt om Singaporemetodiken” väckte intresse till att undersöka vad verksamma 

lärare inom den svenska grundskolan upplever hur arbetet med Singaporemodellen i 

matematikundervisningen är. I arbetet med kunskapsöversikten kunde vi inte hitta någon 

svensk forskning som redogjorde för lärares upplevelser om hur det är att använda 

Singaporemodellen som undervisningsmetod. Vi kunde heller inte hitta någon svensk 

forskning angående hur Singaporemodellen eventuellt kan påverka elevers engagemang och 

intresse gentemot matematikämnet. Därav ansågs det relevant att genomföra vår studie för att 

undersöka hur Singaporemodellen är som undervisningsmetod samt hur modellen eventuellt 

påverkar elevers engagemang och intresse gentemot matematikämnet utifrån ett 

lärarperspektiv 

 

År efter år har Singapore toppat matematikresultaten i bland annat den internationella 

undersökningen Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). TIMSS är en 

internationell kunskapsundersökning som syftar till att reda på elevers prestationer i de 

naturvetenskapliga ämnena, till exempel matematik. Vidare undersöker TIMSS även elevers 

socioekonomiska bakgrund och erfarenheter kopplade till prestationer och attityder gentemot 

ämnet. TIMSS genomförs vart fjärde år där endast årskurs fyra och åtta medverkar i 

undersökningen. Samtliga resultat utvärderas utifrån låg, medel, hög och avancerat 

utgångsläge (TIMSS & PIRLS, 2016). TIMSS genomför även undersökningar för att 

synliggöra likheter och skillnader mellan olika länders styrdokument och utbildningssystem 

(Skolverket, 2018). 

 

Singapores toppresultat i de internationella undersökningarna har bidragit till att allt fler 

länder runt om i världen och även skolor i Sverige har implementerat Singaporemodellen i 

undervisningen. Intresset för Singaporemetodiken väcktes efter en verksamhetsförlagd 

utbildningsperiod när en handledare introducerade konceptet för deras metodik. Som namnet 

antyder har Singaporemodellen sitt ursprung i Singapore. Singapores utbildningssystem har 

utvecklats över tid och den nuvarande kursplanen i matematik baseras på en ram där 

problemlösning står i fokus. Singapores utbildningsdepartement Ministry of Education (MoE) 

har utvecklat ramverket för läroplanen i matematikämnet (se figur 1), där målet är att utveckla 

elevers intresse, förmåga att använda olika räknesätt och metoder samt metakognition för att 

lyckas med matematisk problemlösning. I arbetet med problemlösning ingår fem 

komponenter som undervisningen utgår ifrån; attityder, metakognition, process, begrepp och 

färdigheter (för utförlig beskrivning av modellen se avsnitt ”Singaporemodellens ursprung”). 

Tan och Myra Garces-Bacsal (2013, s. 174) redogör för att om eleverna ska lyckas med 

problemlösningsuppgifter är det viktigt att de utvecklar en positiv attityd, lär sig att resonera 

logiskt och kommunicera samt utveckla sin metakognition inom matematiken.  
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BAKGRUND 
I nedanstående stycke presenteras hur utvecklingen av Singapores utbildningssystem har 

förändrats över tid. Dessutom redogörs en beskrivning av Singaporemodellens ursprung samt 

hur matematikundervisningen bedrivs i Sverige utifrån Singaporemodellen. Modellen anses 

vara en fördelaktig undervisningsmetod och är idag en väletablerad modell som används i 

USA, Kanada, många asiatiska länder, Sydamerika samt några länder i Europa som bland 

annat Holland och Storbritannien (Admera Education, 2018).  

 

Singapores utbildningssystem 

Den lilla önationen och stadsstaten Singapore ligger i sydöstra Asien och var fram till år 1959 

en brittisk koloni. År 1965 startade ett nytt kapitel i Singapores historia. Det året separerade 

Singapore från Malaysia och kom att bli en självständig stat som då beslutade att ett nationellt 

utbildningssystem skulle utvecklas och bidra till landets ekonomiska överlevnad. En sexårig 

utbildning infördes för alla barn oavsett etnicitet, språk, kön och socioekonomisk status (Boon 

& Gopinathan 2006, ss. 3–7). Singapore blev därmed ett snabbt växande samhälle där 

kunskap låg i fokus, ett så kallat ”kunskapssamhälle”. Singapores utbildningssystem har sitt 

ursprung i Storbritannien och aspekter som läskunnighet, deltagandegrad och genomsnittliga 

år i skolan indikerar på att det nuvarande utbildningssystemet anses vara väldigt 

framgångsrikt (Yek & Penney 2006, s. 1).  

 

Under slutet på 1970-talet började svagheter i utbildningssystemet att framträda. En av 

svagheterna som upptäcktes av MoE var att många elever hade läs-och skrivsvårigheter. Det 

medförde att the New Education System (NES) infördes och de introducerade en ny kursplan 

som skulle beakta alla elever oberoende av kunskapsnivå och de skulle få utvecklas i sin egen 

takt. År 1986 genomfördes ytterligare förändringar i utbildningssystemet vilket bidrog till att 

kvaliteten i utbildningen skulle tillgodoses istället för kvantiteten för att uppnå perfektion 

inom utbildningssystemet (Berinderjeet 2014, ss. 3–4). 

 

Ytterligare en förändring genomfördes år 1997 då Singapores premiärminister meddelade att 

kommande generation ska förberedas inför eventuella framtida utmaningar som det nya 

millenniet kan medföra. Singapores vision kom därmed att bli ”Thinking School, Learning 

Nation”. Samma år infördes tre förändringsområden i Singapores utbildningssystem; nationell 

utbildning, informationsteknologi och kritiskt och kreativt tänkande. För att realisera visionen 

om tänkande skolor och en lärande nation föreslog Singapores premiärminister förändringar 

inom fyra huvudområden. De fyra huvudområdena var läroplan, undervisning, lärarna och 

bedömning. MoE tog därmed initiativet att reducera innehållet i läroplanens samtliga ämnen, 

dock utan att förändra timplanen. Reduceringen av innehållet i läroplanen stöttar införandet av 

de tre förändringsområdena (Berinderjeet 2014, s. 4).   

 

Ännu en förändring i utbildningssystemet kom under år 2003; undervisa mindre och lär mer 

som baseras på Thinking School, Learning Nation. Syftet med förändringen var att engagera 

eleverna att nå högre utbildning genom att höja kvalitén på relationerna mellan lärarna och 
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eleverna. Målet var att goda relationer skulle bidra med att nå hjärtat och engagera sinnena 

hos eleverna för att förbereda dem inför framtiden (Berinderjeet 2014, s. 4). 

 

Singaporemodellens ursprung 

Enligt MoE (2013, s. 14) har Singapores utbildningssystem kommit att utvecklas över tid 

vilket har bidragit till att kvaliteten inom matematikutbildningen har höjts avsevärt. 

Singapores nuvarande kursplan i matematik tillgodoser behoven hos samtliga elever. 

Kursplanen bygger på ett matematiskt ramverk som tydliggör riktning och bidrar med 

vägledning inom matematikundervisningen, kunskapslärande samt bedömning. Den centrala 

delen i ramverket är problemlösning. För att kunna utveckla elevernas matematiska 

problemlösningsförmåga krävs det att eleverna kan behärska fem olika komponenter; 

attityder, metakognition, process, begrepp och färdigheter. För vår tolkning av ramverket (se 

figur 1).  

 

 
 

Figur 1: Det ramverk som bygger upp kursplanen för Singapores matematik. Nuvarande kursplan i matematik 

tillgodoser behoven hos alla elever inom skolsystemet. Den bygger på en ram som har matematisk 

problemlösning i fokus med målet att utbilda medborgare som bidrar till samhällets utveckling. Attityder, 

metakognition, process, begrepp och färdigheter är de fem komponenter som arbetet med problemlösning utgår 

ifrån (Ministry of Education 2013). 

 

Vidare redogör MoE (2013, ss. 14–15) att de begrepp som behandlas i 

matematikundervisningen är algebra, geometri, statistik, sannolikhet samt analytiska och 

numeriska begrepp. Samtliga begrepp hänger ihop och är beroende av varandra. Genom att 

eleverna skapar sig förståelse för de olika begreppen ska de kunna göra liknelser mellan 

abstrakta begrepp och konkreta situationer. De matematiska färdigheterna som eleverna ska 

besitta är följande; numeriska beräkningar, algebraiska beräkningar, rumslig visualisering, 

dataanalys, mätningar, använda matematiska verktyg samt uppskattning. Processerna som 
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synliggörs i ramverket är; resonemang, kommunikation och matematiska samband, 

tillämpning och modellering samt tanke- och metodförmåga (heuristik).  

 

Fortsättningsvis påvisar MoE (2013, ss. 16–17) att när eleverna för resonemang om 

matematisk problemlösning ska de använda sig av sina färdigheter för att kunna tillämpa olika 

strategival. Att eleverna använder sin tankeförmåga och metodförmåga anses vara en 

nödvändighet i arbetet med matematisk problemlösning. Metakognition handlar om att 

eleverna blir medvetna om sitt eget tänkande och om sin tankeprocess vilket i detta fall ska 

leda till att eleverna gör rätta strategival. Elevernas attityder innebär deras syn på 

matematikämnet och vilken tilltro, uthållighet vid problemlösning samt vilket intresse de har 

för att lära sig matematik. Genom en matematikundervisning som består av mycket glädje och 

meningsfullhet kommer eleverna få en positiv känsla och attityd gentemot ämnet. 

 

Singaporemodellen i Sverige 

Enligt Admera Education (2018) är Singaporemodellen är en välbeprövad modell som 

fokuserar på inlärning och problemlösning. Modellen anses vara en utmärkt 

undervisningsmetod eftersom den täcker upp alla delar i det centrala innehållet samt de 

kunskapskrav som Läroplanen för förskolan, grundskolan och fritidshemmet Lgr11 (2011) 

redogör för. När eleverna arbetar med Singaporemodellen är förståelsen för vad och varför 

viktig, vilket bidrar till att eleverna känner ökad lust att lära sig mer (Admera Education, 

2018).  

 

Med hjälp av konkreta uppgifter och väl genomtänkta visuella modeller blir undervisningen 

lekfull vilket bidrar till att eleverna enklare kan förstå vad de gör. Undervisningsmetoden 

fokuserar på att skapa stor förståelse istället för att lära ut formler och matematiska 

procedurer. Det som genomsyrar hela modellen är att alla ska kunna utvecklas inom 

matematiken utifrån sin egen förmåga. Kommunikation och lärande i helklass bidrar till att 

eleven kan reflektera enskilt men även tillsammans med andra eftersom lektionerna startar 

upp med ett gemensamt matematiskt problem. För att utmana eleverna kan 

problemlösningsuppgifterna med fördel försvåras utifrån de förutsättningar som finns. Under 

hela processen arbetar läraren aktivt med att ställa frågor till eleverna för att utveckla deras 

tänkande och förmågor (Admera Education, 2018). 

 

Det som främst skiljer Singaporemodellen från ordinarie matematikundervisning är att 

metoden innehåller en välstrukturerad plan för hur undervisningen ska bedrivas. Både lärare 

och elever får en så kallad verktygslåda som innehåller en mängd smarta strategier och 

modeller som ska vara till hjälp för att kunna lösa problem och eleverna lägger tid och fokus 

på att lära sig grunderna inom matematik (Admera Education, 2018). 

 

I Sverige baseras undervisningen på en läromedelsserie benämnd som Singma. Agardh och 

Rejler (2017) redogör för att Singma är uppbyggd på ett sätt där varje lektion är indelad i tre 

huvudmoment av olika slag där eleverna ges möjlighet att träna på de förmågor som Lgr 11 

(2011) redogör för i matematik. Under varje lektionstillfälle återkommer momenten för att 
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eleverna ska känna igen sig och de ska uppmuntras till samtal och reflektion om olika 

strategival för att skapa variation och progression. I Singaporemodellen betonas vikten av att 

läraren ska besitta stor kompetens och det ska vara hög kvalité på den undervisning som 

bedrivs samt att den ska vara genomtänkt och systematisk. Läraren har en central roll och ett 

viktigt uppdrag att förmedla förståelse som ska bidra till att eleverna bemästrar matematiken. 

Den huvudsakliga uppgiften är att ställa frågor för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

sin metakognition som i sin tur ska bidra till att eleverna lär sig att använda olika strategier 

och metoder för att lösa problem. Repetition och återberättande ska spegla elevernas 

uttalanden och det är av stor vikt att läraren inte ger ut svaren utan att eleverna själva ska lösa 

problemet. I handledningen som medföljer ges läraren stöd i lektionsplanering samt frågor 

som öppnar upp till diskussion.   

 

Fortsättningsvis redogör Agardh och Rejler (2017) för hur varje matematiklektion är 

uppbyggd. I momentet ”Vi utforskar” inleds lektionerna med att läraren presenterar en noga 

utvald startuppgift och i samband med uppstarten ska elevernas matematikböcker vara 

stängda. I det här momentet ska läraren ha en stöttande roll och ställa frågor som gynnar 

elevernas utveckling i tänkande och reflektion. I momentet ”Vi övar” ska eleverna öppna sina 

böcker och titta på den eller de olika lösningarna som presenteras i boken. De blir ombedda 

att tänka och reflektera om någon av lösningarna är som de själva hade gjort eller om de hade 

valt ett annat sätt att lösa uppgifterna på. I det sista momentet ”Jag övar” ombeds eleverna att 

prova fler uppgifter inom samma ämnesområde på ett liknande sätt som i de tidigare 

momenten. De arbetar i par eller i grupp eftersom att samtal och resonemang kring 

uppgifterna är en central del i Singaporemodellen. I den allra sista delen av lektionerna får 

eleven arbeta enskilt för att befästa kunskaperna. 

 

Den största skillnaden mellan Singapores kursplan och Sveriges kursplan i matematikämnet är 

att matematiklektioner i Singapore följer samma undervisningsstruktur vid varje tillfälle. I 

Singapores kursplan ges konkreta exempel och redskap för att skapa en välstrukturerad 

undervisning. Det finns ett begrepp inom Singaporemetodiken som benämns som ”CPA- 

approach”, Conrecte, Pictorial, Abstract, från det konkreta, via det visuella, till det abstrakta. I 

matematikundervisning utifrån Singaporemetodiken fokuseras det på förståelsen genom 

konkreta exempel och visuella representationer som sedan kopplas till det abstrakta. Med 

hjälp av CPA-approach börjar eleverna att laborera med konkreta föremål för att sedan gå 

vidare till visualisering med hjälp av bilder för att på så vis synliggöra matematiken. Det finns 

spår av det från den svenska matematikundervisningen, men i arbetet med Singaporemodellen 

ligger fokus på det bildmässiga och eleverna får använda sig av visuella redskap genom hela 

grundskolan (Admera Education, 2018). 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I nedanstående text presenteras först en beskrivning av den sociokulturella teorin för att sedan 

koppla samman teorin med Singaporemodellen för att synliggöra dess likheter. 

 

Sociokulturell teori 

Vygotskijs sociokulturella teori har använts som utgångspunkt i studien. Lundgren, Säljö och 

Liberg (2014, ss. 297–300) redogör för att den sociokulturella teorin har sitt ursprung i Lev 

Semenovich Vygotskijs arbete kring utveckling, lärande och språk. Vygotskij (1978, s. 57) 

förklarar att den kulturella utvecklingen hos barn sker på två nivåer; genom den sociala och 

den individuella. För att eleverna själva ska bli engagerade i sin inlärningsprocess måste det 

ske genom diskussion och utforskning tillsammans med andra. Vygotskij (2001/1934, ss. 88–

94) menar även att kommunikation är avgörande för att individens tänkande och kognitiva 

förmåga ska utvecklas. Genom social interaktion får ord och begrepp en betydelse och 

integreras därmed i tänkandet.   

 

För att förklara att kunskap sker genom interaktion tillsammans med andra, redogör Säljö 

(2014, ss. 120–122) om Vygotskijs proximala utvecklingszon, även känd som den närmaste 

utvecklingszonen. Enligt Säljö (2014) förklarar Vygotskij begreppet som ”avståndet” mellan 

vad en elev klarar av på egen hand utan stöd och vad eleven kan prestera i samarbete med 

kompisar som besitter en högre kunskapsnivå. Med hjälp och stöd från vår omgivning menar 

Vygotskij att vi ofta kan lösa problem som vi på egen hand haft svårigheter med. Stödet kan 

till exempel bestå av att någon hjälper eleven att berätta vad som frågas efter eller att någon 

hjälper till att dela upp ett komplicerat matematikproblem i mindre- och mer välbekanta delar. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är den proximala utvecklingszonen en typ av modell för hur 

det fungerar i kunskaps- och färdighetstradering. Det innebär att eleverna blir tilldelade en 

uppgift och i interaktion med andra utvecklar de kunskaper som i sin tur ska bidra till att 

eleven självständigt kan genomföra uppgiften från början till slut. Med begreppet 

utvecklingszon betonar Vygotskij att det intressanta ur ett psykologiskt perspektiv inte enbart 

är den kompetens som eleven redan besitter utan även vilken potential eleven visar i förståelse 

och agerande.  

 

Vidare redogör även Kagan och Stenlev (2017, s. 13) för att den proximala utvecklingszonen 

innebär att ett lärande sker när en elev integreras tillsammans med någon som kan hjälpa 

eleven framåt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med hjälp av andra slussas eleven fram 

till en zon där eleven får utmanas med uppgifter som eleven inte behärskar på egen hand. 

Processen sker i kommunikation med en parkompis som kan utmana elevens nuvarande 

förmågor och kunskaper och därmed hjälpa eleven framåt i inlärningen. 
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Sociokulturell teori kopplat till Singaporemodellen 

Enligt Aghard och Rejler (2017) har Singaporemodellen en tydlig koppling till forskning om 

matematikdidaktik och inlärning. Modellen har tagit intryck från psykologen Lev Vygotskij 

och hans sociokulturella teori där det ligger stor vikt på att inlärningen sker via sociala 

interaktioner och att språket har stor betydelse. Kagan och Stenlev (2017, s. 13) redogör för 

att den proximala utvecklingszonen är en välkänd modell, men att utmaningen är att 

förverkliga den i praktiken för varje enskild elev. I ett traditionellt klassrum är det läraren som 

är elevens ”utmaningskompis” och som förser eleven med den hjälp och det stöd som behövs 

för att kunskapsutveckling ska ske. Eleverna ska inte enskilt lära en i taget när läraren har tid, 

utan samtliga elever ska lära samtidigt och alla ska engageras i undervisningen. Målet är att 

samtliga elever ska befinna sig i dialog med varandra, få stöd och återkoppling och därigenom 

utveckla sina förmågor och kunskaper. Det är här Singaporemodellens strukturer kommer in. 

Likt Vygotskijs proximala utvecklingszon bygger även Singaporemodellen på att inlärning 

sker i kommunikation med elever som kan utmana elevens nuvarande kunskaper och 

förmågor. Eleverna hjälper varandra framåt i kunskapsinhämtningen och får samtidigt träna 

tanke- och reflektionsförmågan.   

 

Både Vygotskijs sociokulturella teorin och Singaporemodellen poängterar att lärandet är en 

process som sker i social interaktion med andra. Vygotskij (1978, s. 57) förklarar att den 

kulturella utvecklingen hos barn sker vid två tillfällen; genom den sociala nivån och den 

individuella nivån. Den sociala nivån synliggörs i de två första stegen i undervisningen utifrån 

Singaporemodellen; ”Vi utforskar” och ”Vi övar”. I de två stegen ska eleverna utmanas i sitt 

tänkande och reflektion i par eller i grupp eftersom att samtal och resonemang om uppgifterna 

är en central del i Singaporemodellen. Det sista steget ”Jag övar” kan kopplas samman med 

Vygotskijs individuella nivå och innebär inom Singaporemodellen att eleverna arbetar enskilt 

för att befästa kunskaperna.  

 

Vygotskij (2001/1934, ss. 88, 94) menar att kommunikation är avgörande för att individens 

tänkande och kognitiva förmåga ska utvecklas. Genom social interaktion får ord och begrepp 

en betydelse och integreras därmed i tänkandet. Likaså påvisar MoE (2013, ss. 16–17) att 

eleverna ska använda sin tankeförmåga, vilket anses vara nödvändigt i arbetet med 

matematisk problemlösning och för att få förståelse för ord och begrepp. Den mänskliga 

gemenskapen är sammankopplad till lärande och kunskapsutveckling, där skolan spelar en 

viktig roll att utbilda demokratiska medborgare med gemensamma kunskaper.  
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TIDIGARE FORSKNING 
I nedanstående text beskrivs först en kortfattad presentation av sex kvantitativa studier med 

syftet att undersöka hur implementeringen av Singaporemodellen påverkar elevernas 

prestationer och attityder gentemot matematikämnet. Därefter presenteras en kvalitativ studie 

med syftet att verksamma lärare skulle redogöra för eventuella svårigheter och framgångar i 

undervisningen med Singaporemodellen under ett års tid. Avslutningsvis identifieras 

eventuella styrkor och svagheter som har kunnat utläsas i respektive studie.  

 

Forskningsstudie 1 

A study of the Singapore math program, Math in Focus, state test results 

Studien genomförd av Educational Research Institute of America (ERIA 2010) syftade till att 

ta reda på vilken effekt implementeringen av Singaporemodellen har på elevers 

matematikprestationer. I studien redogjordes det för tre frågeställningar där första frågan var 

att ta reda på om det går att synliggöra tydliga förbättringar på elevernas 

matematikprestationer efter implementeringen av Singaporemodellen i jämförelse med 

”ordinarie undervisning”. Andra frågan syftade till att undersöka om eleverna gör liknande 

vinster oavsett kunskapsnivå i användningen av Singaporemodellen. I den tredje 

frågeställningen gjordes det en jämförelse mellan tidigare testresultat från New Jersey 

Assessment of Skills and Knowledge (NJ ASK) och The Stanford Achievement Test: 

Mathematics (SAT) för att synliggöra eventuella skillnader på elevernas prestationer efter ett 

års undervisning med Singaporemodellen. Urvalet bestod av sexhundrasjuttioåtta elever från 

olika skolor i Old Bridge Township School District, New Jersey, USA. Lärarna fick frivilligt 

bestämma om de ville fortsätta arbeta med ordinarie undervisning eller om de ville medverka 

i experimentgruppen. Det resulterade i två ojämnt fördelade grupper; en experimentgrupp 

med endast hundratjugofem elever varav kontrollgruppen bestod av femhundrafemtiotre 

elever. Studien baserades på en tidigare studie där samma elever deltog. Testresultaten från 

den tidigare studien jämfördes med den nuvarande studiens testresultat för att synliggöra 

eventuella förbättringar på elevernas matematikprestationer. Resultatet av studien visade 

signifikanta förbättringar hos de elever som undervisades utifrån Singaporemodellen. 

Resultatet visade även att Singaporemodellen är en metod som med fördel kan användas av 

alla elever oavsett förmåga och kunskapsnivå. 

 

Forskningsstudie 2 

A Comparative Analysis of the Singapore Math Curriculum and the Everyday 

Mathematics Curriculum on Fifth Grade Achievement in a Large Northeastern Urban 

Public School District 

Powell (2014) undersökte vilka effekter implementeringen av Singaporemodellen har i 

jämförelse med Everyday Math, USA:s ”ordinarie” matematikundervisning. Studien 

genomfördes i The Large Northeastern Urban Public School District, New Jersey, USA. 

Testresultaten från åren 2009–2010 jämfördes med testresultaten från 2011–2012 på samma 

elever efter ett års undervisning med Singaporemodellen. Totalt deltog tvåhundrafem elever 

varav etthundra elever ingick i experimentgruppen och resterande etthundrafem elever 
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fortsatte med Everyday Math. Studien utgick från fyra egenskaper hos deltagarna; närvaro, 

kön, etnicitet och socioekonomisk status där resultatet enbart visade förbättringar på närvaro 

och etnicitet. Kön och socioekonomisk status påverkade inte elevernas matematikprestationer.     

 

Forskningsstudie 3 

Effects of Singapore Mathematics on Students and Teachers 

Sukow, Sampson och Pierrie (2016) genomförde en studie där syftet var att undersöka 

huruvida implementeringen av Singaporemodellen har någon påverkan på elevernas 

matematikprestationer. Deltagarna bestod av tvåhundrafemtiofyra elever från en skola i 

Tennessee, USA, där Singaporemodellen implementerades under ett års tid. Eleverna blev 

indelade i olika grupper beroende på deras kunskapsnivå. Ett testprogram Comprehensive 

Testing Program (CTP) användes för att synliggöra elevernas eventuella förbättringar efter 

undervisning med Singaporemodellen. Testresultaten från CTP från april 2015–2016, 

jämfördes med tidigare testresultat från 2012–2013 där eleverna hade arbetat med Everyday 

Math. Resultatet påvisade att lågpresterande elever gynnades av undervisningen utifrån 

Singaporemodellen. Resultatet från jämförelsen mellan testerna visade dock att 

Singaporemodellen inte hade någon positiv påverkan på elevernas matematikprestationer. 

Vidare visade resultatet att det inte fanns något samband mellan lärarnas tillvägagångssätt i 

undervisningen i förhållande till elevernas matematiska förmågor. Resultatet från 

elevintervjuerna påvisade dock att Singaporemodellen bidrog med positiva effekter på deras 

attityder gentemot matematiken. 

 

Forskningsstudie 4 

Assessing Impacts of Math in Focus a ”Singapore Math” Program 

Jaciw et al. (2016) studie syftade till att jämföra USA:s och Singapores utbildningssystem där 

de undersökte om Singaporemodellen har någon positiv påverkan på elevers 

matematikprestationer. I studien ingick tolv skolor i Clark County School District, Nevada, i 

Las Vegas. Deltagarna som inkluderades i studien var elever i årskurserna tre, fyra och fem 

samt att tjugotvå lärarlag randomiserat valdes ut. Tolv lärarlag fick i uppdrag att arbeta med 

Singaporemodellen och resterande tio lärarlag arbetade vidare med Everyday Math. Två tester 

genomfördes för att synliggöra eventuella förbättringar efter implementeringen av 

Singaporemodellen. Testerna påvisade att implementeringen av Singaporemodellen bidrog 

med positiv påverkan på elevernas matematikprestationer.  

 

Forskningsstudie 5 

The causal effect of East Asian ”mastery” teaching methods on English children’s 

mathematics skills? 

Studien av Jerrim och Vignoles (2015) genomfördes i Storbritannien mellan åren 2012–2014. 

Urvalet randomiserades in i experimentgrupp respektive kontrollgrupp varav 2386 elever i 

experimentgruppen och 2244 elever i kontrollgruppen. Syftet med studien var att undersöka 



 

10 

 

hur metoden ”Maths Mastery”2 påvisade på positiv inverkan på elevernas 

matematikprestationer. I metoden använder eleverna sig av föremål och bilder för att hantera 

och förstå matematiska begrepp där problemlösning står i fokus. Genom ”Math Mastery” ska 

eleverna få djupare förståelse för matematiska begrepp istället för att fokusera på olika 

inlärningsmetoder. Eleverna ska förstå varför de löser en uppgift på ett specifikt sätt istället 

för att arbeta med och repetera rutinmässiga matematikuppgifter. Studiens resultat påvisade 

positiva resultat för experimentgruppen som undervisats utifrån metoden.  

 

Forskningsstudie 6 

The impact of Singapore math on student knowledge and enjoyment in mathematics 

Blalock (2011) har genomfört en studie i sju olika skolor med sammanlagt tjugotvå klasser 

med elever i årskurs ett i Louisiana, USA. Studiens syfte var att ta reda på om elevernas 

matematikprestationer påverkats efter implementeringen av Singaporemodellen och huruvida 

de ansåg undervisningen vara mer ”rolig”. Tre av de sju skolorna som medverkade i studien 

använde sig av Singaporemodellen i matematikundervisningen medan resterande skolor 

använde sig av ordinarie matematikundervisning. Studiens resultat visade ökade prestationer 

hos de elever som använt Singaporemodellen i undervisningen, dock visade resultatet att det 

inte fanns någon märkbar skillnad i hur eleverna ansåg den vara rolig eller ej jämfört med 

ordinarie undervisning.  

Forskningsstudie 7 

Implementing the Singapore mathematics curriculum in South Africa: Experiences of 

foundation phase teachers  

Naroth och Luneta (2015) utförde en studie i Sydafrika där sex verksamma lärare inom 

årskurserna F-3 intervjuades. Studien syftade till att lärarna skulle implementera Singapores 

kursplan i matematik under ett års tid för att ta reda på svårigheter och framgångar som 

eventuellt upplevdes med modellen. Lärarna som deltog i studien ansåg att modellen var en 

bra undervisningsmetod som bidrog positivt till elevernas lärande. Vidare ansåg de att det 

laborativa materialet var effektivt och kunde ses som en bidragande faktor i 

matematikinlärningen. Arbetet med det laborativa materialet medförde att eleverna lärde i 

interaktion med varandra och sammansättningen mellan eleverna förbättrades. Lärarna 

redogjorde även för att metoden med fördel kan användas för de elever som ännu inte 

utvecklat ett förståeligt språk samt att lärarna upplevde att de själva hade utvecklats i sin 

undervisning.  

 

Sammanfattningsvis visade resultaten från studierna genomförda av ERIA (2010), Powell 

(2014), Jaciw et al. (2016), Jerrim och Vignoles (2015) och Blalock (2011) att 

implementeringen av Singaporemodellen hade positiv inverkan på elevernas 

matematikprestationer. Däremot visade resultatet från Sukow, Sampson och Pierrie (2016) att 

Singaporemodellen inte hade någon positiv inverkan på elevernas matematikprestationer när 

testresultaten jämfördes. Studien av Naroth och Luneta (2015) visade att lärarna upplevde att 

                                                 
2 Storbritanniens benämning för Singaporemodellen. 
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modellen är en bra undervisningsmetod som är positiv för elevernas lärande. Majoriteten av 

studierna redogjorde för att undervisningsmetoden medför att eleverna får positiva attityder 

gentemot matematikämnet. 

 

Styrkor och svagheter i studierna 

Vi ställer oss frågande till resultatet i ERIA (2010) eftersom att grupperna var fördelade i 

ojämnt antal deltagare. Det går inte att utläsa hur deltagarna blivit indelade i grupperna och vi 

kan därmed inte avgöra om deltagarna blivit jämnt fördelade utifrån till exempel kön, ålder, 

socioekonomisk status och kunskapsnivå. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 89) redogör för att forskare har svårt att dra slutsatser om effekterna av implementeringen 

när grupperna är så pass olika storleksmässigt. Vidare ställer vi oss frågande till om resultatet 

kan anses pålitligt eller ej då den nuvarande studien baseras på tidigare års testresultat från 

samma deltagare. I jämförelse med det tidigare testet och det nuvarande testet borde eleverna 

ha utvecklat sin matematiska förmåga under åren och bör besitta större kunskaper inom 

matematikämnet. 

 

Resultatet i Powell (2014) baserades på ett stort antal deltagare som enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s. 88) bidrar till att ett säkrare slutresultat kan dras än i de 

studier där deltagarantalet hade varit färre. Eftersom det är ett säkert resultat som eftersträvas 

anser vi att det här är en styrka i studien. Sukow, Sampson och Pierrie (2016) delade in 

deltagarna i grupper baserat på kunskapsnivå vilket medför att resultatet inte är 

generaliserbart om inte grupper med liknande egenskaper undersöks. Det styrks av Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 95–96) som redogör för att studier som har 

fokuserat på en viss egenskap hos deltagarna endast går att generaliseras till studier med 

liknande undersökningsgrupper och därmed får studien en lägre extern validitet.  

 

I studien genomförd av Jaciw et al. (2016) gjordes ett slumpmässigt urval när deltagarna 

skulle delas in i interventionsgrupp och kontrollgrupp. Likt Jaciw et al. (2016) genomförde 

Jerrim och Vignoles (2015) även de en studie där urvalet randomiserades in i 

experimentgrupp och kontrollgrupp. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 87) 

påvisar att randomisering av deltagarna medför att alla har lika stor chans att hamna i endera 

grupp. På grund av randomiseringen går det inte att avgöra om experimentgruppen och 

kontrollgruppen är likt fördelade utifrån olika egenskaper vilket kan bidra till ökad risk för 

systematiska fel. Dock menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 88) att i 

studier där deltagarantalet är stort kan ett säkrare slutresultat fastställas än i studier där 

deltagarantalet är få. Likt Powell (2014) anser vi även att det är en styrka i Jerrim och 

Vignoles (2015) eftersom att ett säkert resultat är det som eftersträvas.  

 

I studien genomförd av Blalock (2011) går det inte att utläsa hur skolorna blev indelade i 

experimentgrupp respektive kontrollgrupp och vi kan därmed inte avgöra om deltagarna blivit 

jämnt fördelade utifrån till exempel kön, ålder, socioekonomisk status och kunskapsnivå. I 

studien redogjordes det för att det i resultatet bör tas i beaktning att eleverna som deltog är 

förstaårselever och kan därmed ha påverkats genom att de inte berättat om eventuella negativa 
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åsikter om undervisningen, då de inte vill göra sina lärare besvikna. Svagheter vi kan utläsa i 

studien är att resultatet inte går att generalisera eftersom det inte redogörs för hur indelningen 

av deltagarna gjorts samt att eleverna kan ha påverkat resultatet.   

 

I studien genomförd av Naroth och Luneta (2015) var urvalet bestämt och bestod endast av 

sex verksamma lärare. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 95–96) redogör 

för två olika sätt att göra icke slumpmässigt urval; konsekutivt urval och systematiskt 

kvoturval. När ett systematiskt kvoturval görs bestäms var och när urvalet ska göras och 

kvotgrupperna väljs ut genom förutbestämda kriterier. Det ska bidra till ökad möjlighet till ett 

representativt urval där respondenterna ska ge mycket information för att besvara 

studiens syfte. Det anser vi vara en styrka i studien.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka hur några verksamma lärare inom den svenska 

grundskolan upplever att deras sätt att undervisa i matematikämnet har förändrats efter 

implementeringen av Singaporemodellen. Syftet är även att undersöka hur lärarna upplever att 

elevernas engagemang och intresse gentemot matematikämnet har förändrats efter 

implementeringen av Singaporemodellen.  

 

För att uppnå syftet i studien valdes följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt upplever lärarna att Singaporemodellen skiljer sig från hur de tidigare 

undervisat i matematikämnet? 

 

2. Vad upplever lärarna är den största skillnaden mellan läromedel och arbetssätt i 

jämförelse mellan Singaporemodellen och hur de tidigare undervisat? 

 

3. Upplever lärarna som arbetar med Singaporemodellen att eleverna visar mer 

engagemang och ökat intresse för matematikämnet efter implementeringen av 

Singaporemodellen?  
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METOD 
I nedanstående text presenteras metodval, urval och genomförande samt analysarbetet av den 

insamlade empirin. Vidare presenteras även de forskningsetiska principer som tagits i 

beaktning inför studiens datainsamling, hantering av data samt vad reliabilitet och validitet 

innebär inom kvalitativ forskning.  

 

Metodval    

Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 16–18) redogör för att forskningsprocessen har fyra 

steg som ska följas i arbetet. Forskningsprocessen startar upp med förberedelser som innebär 

att ta reda på tidigare forskning för att få kunskap om området som ska studeras. I denna fas 

ingår även att tydliggöra ett syfte med studien, vad och varför den behövs samt vad som ska 

göras med resultatet. Därefter genomförs en datainsamling för att samla in empiri. Forskare 

börjar med att bestämma ett urval, det vill säga vilka som ska ingå i studien samt hur 

rekryteringen av respondenterna ska gå till. Empirin samlas sedan in i form av till exempel 

intervjuer eller enkäter. Efter datainsamlingen sker en analys vilket innebär att insamlad 

empiri tolkas och bearbetas till en text. Sista steget i forskningsprocessen är rapportering och 

innebär att forskaren ska presentera studiens slutgiltiga resultat i exempelvis en uppsats, 

artikel eller bok. För att starta upp arbetet med vår studie tog vi del av tidigare forskning för 

att eventuellt synliggöra ”hål” i forskningen där vi kunde bidra med nya aspekter och 

synvinklar. För att få svar på frågeställningarna i studien använde vi en kvalitativ metod som 

presenteras i nedanstående stycke.  

 

Urval och genomförande 

Studien baseras på ett strategiskt urval. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

137) redogör för att ett sådant urval innebär att forskaren har valt ut respondenter som kan 

bidra med mycket information i förhållande till syfte och frågeställningar. Valet av det 

strategiska urvalet medförde att respondenterna har erfarenheter och besitter kunskaper inom 

det aktuella området som ska studeras. Arbetet startades upp med att efterlysa verksamma 

lärare inom Singaporemodellen genom sociala medier (Facebook) samt genom befintliga 

kontakter. Förhoppningen var att nå ut till många verksamma lärare som arbetar med 

Singaporemodellen men det visade sig vara svårt att få kontakt med intresserade respondenter. 

Antalet respondenter blev betydligt färre än önskat. Urvalsprocessen var tidskrävande och till 

sist bestod urvalet av åtta verksamma lärare där utbildning och erfarenhet skiljer sig åt (se 

tabell 1).  
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna. 

 

Lärare Matematikbehörighet 

  

Examensår Yrkesverksamma 

år 

Undervisning 

i årskurs 

Klasslärare Antal 

elever 

Lärare 1 Årskurs 1–7. 2000–2010. 10–20 år. Årskurs 1. Ja. 20–30 

elever. 

Lärare 2 Årskurs 1–7. 2000–2010. 0–10 år. Årskurs 3. Ja. 20–30 

elever. 

Lärare 3 Årskurs 1–7. 1990–2000. 20–30 år. Årskurs 3. Ja. 20–30 

elever. 

Lärare 4 Årskurs 1–6. 2000–2010. 20–30 år. Årskurs 3. Ja. 20–30 

elever. 

Lärare 5 Årskurs 1–6. 2000–2010. 10–20 år. Årskurs 4 och 

6.  

Nej,  20–30 

elever.  

Lärare 6 Årskurs 1–9. 1990–2000. 20–30 år. Årskurs 1–9. Nej. 10–30 

elever.  

Lärare 7 Årskurs 1–7. 1990–2000. 10–20 år.  Årskurs 4.  Arbetar i 

tvålärarskap. 

20–30 

elever. 

Lärare 8 Årskurs 1–6. 2000–2010. 10–20 år. Årskurs 2. Ja. 20–30 

elever.  

 

Vetenskapsrådet (2017, s. 26) redogör för att i arbetet med en forskningsuppgift är valet av 

metod avgörande för resultatets värde och karaktär. Vidare menar Vetenskapsrådet (2017) att 

det kan vara svårt och kräver erfarenhet och att val av metod ofta bygger på befintliga 

kunskaper. Med ovan i åtanke valde vi att genomföra en kvalitativ studie för att uppnå syftet. 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 16–18) är fördelen med att använda sig av en 

kvalitativ metod i forskningsprocessen att den är mer flexibel än en kvantitativ metod. Det 

innebär att öppna frågor kan ställas till respondenten vilket bidrar till att svaren blir utförligare 

och mer detaljerade. Valet av att genomföra en kvalitativ studie gjordes eftersom att syftet var 

att undersöka lärares erfarenheter och tankar om Singaporemodellen. Därav ansågs det 

fördelaktigt att genomföra en kvalitativ metod då frågeställningarna är inriktade på att 

undersöka hur och varför. Bryman (2018, s. 34) redogör för att kvalitativa studier ofta är 

exakta och där löpande text av arbetets gång är en central del i jämförelse med kvantitativa 

studier där siffror och statistik är mer framträdande.   

 

För att samla in empiri genomfördes en metod som Berg (2003, ss. 287–288) benämner för 

brevmetoden. Brevmetoden är en blandning mellan enkät och intervju. Metoden liknar en 

intervju men skillnaden är att intervjufrågorna sker skriftligt via e-mail eller brev. Som med 

alla forskningsmetoder finns det även både fördelar och nackdelar med brevmetoden. 

Fördelen med brevmetoden är att när respondenterna har svarat på frågorna kan forskaren 

starta upp analysarbetet direkt, dock är nackdelen att forskaren inte kan ställa följdfrågor till 

respondenterna. Valet av att genomföra brevmetoden gjordes eftersom att respondenterna som 

deltog i studien var utspridda runt om i landet vilket medförde en problematik, både 

ekonomiskt och tidsmässigt. 

 

Efter att ha kommit i kontakt med ett antal respondenter skickades ett missivbrev samt en 

samtyckesblankett enligt The General Data Protection Regulation (GDPR) ut till de 

respondenter som visat intresse att delta. Missivbrevet innehöll en kort presentation om 

studien samt vilka forskningsetiska principer som tagits hänsyn till (se bilaga 1). På 
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samtyckesblanketten enligt GDPR medfördes information om studien och att forskningen 

kommer att behandla personuppgifter och därmed gäller personuppgiftslagen och att 

respondenternas samtycke måste ske skriftligen (se bilaga 2). Efter att respondenterna 

återkopplat med sitt samtycke skickades intervjufrågorna (se bilaga 3) ut via e-mail och en 

deadline var avsatt för ytterligare återkoppling. Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens 

syfte för att få svar på frågeställningarna. När vi hade mottagit respondenternas svar 

påbörjades analysarbetet som presenteras under nedanstående rubrik.  

 

Analys av data 

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 41) redogör för att en analys i 

forskningssammanhang innebär att dela upp det undersökta i mindre delar för att sedan 

studera dem närmare var för sig. Att analysera material ska bidra till att synliggöra mönster i 

den genomförda forskningen och en slutsats ska kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Likt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 41) menar även Watt Boolsen 

(2007, s. 18) att en kvalitativ analys genomförs genom att forskaren söker samband och orsak 

i den insamlade empirin och genom analysen synliggörs de samband och orsaker som finns. 

Fejes och Thornberg (2015, s. 35) redogör för att det finns en utmaning med att identifiera det 

väsentliga i kvalitativa analyser och det kan därmed vara svårt att identifiera viktig 

information och vad som kan sållas bort. Vidare menar de att det viktiga i analysarbetet är att 

koda ut det som är av betydelse för studien. 

 

För kodning av den insamlade empirin genomfördes en kvalitativ analys. Vid enkäter och 

intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes identitet tillgodoses genom användningen 

av kodnycklar och genom att svaren maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet 2017, s. 

28). Med ovanstående i hänsyn benämns deltagarna med ”lärare” följt av en siffra. Första 

steget i analysen gjordes gemensamt genom att noggrant läsa igenom respondenternas svar. I 

andra steget skapades två tabeller (se tabell 1 & tabell 2), dels för att synliggöra 

respondenternas erfarenhet av läraryrket men även för att eventuellt hitta likheter och 

skillnader mellan respondenternas erfarenhet av arbetet med Singaporemodellen.  
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Tabell 2. Respondenternas erfarenheter av Singaporemodellen.  

 

Lärare Hur kom du i 

kontakt med 

Singaporemodellen? 

Utbildning inom 

Singaporemodellen? 

Hur länge har du arbetat med 

Singaporemodellen? 

Lärare 1 För fem år sedan, via 

arbete i Värnamo. 

Två 

föreläsningar/workshops 

om läromedlet Singma. 

Singma - första gången detta läsåret.  

Lärare 2 Kollega från tidigare 

arbetsplats. 

Admera Education. Tredje terminen.  

Lärare 3 Genom en väninna 

som arbetar med 

modellen. 

Ja. Cirka ett år.  

Lärare 4 Via nätet och 

lärarpodd. 

Ja. Tre år. 

Lärare 5 För två år sedan via 

tidigare arbetsplats. 

Ja. Worskshops om 

metoden och 

läromedlet. 

Precis startat upp med arbetet VT 19. 

Lärare 6 

 

Via en kollega som 

upptäckte den när 

hon bodde i USA och 

hennes barn gick i 

skolor där de 

använde 

Singaporemodellen. 

 

Flera omgångar, bl.a. i 

London och i Singapore 

på deras lärarhögskola 

samt av utbildare från 

Singapore som varit här 

i Sverige. Håller även 

egna utbildningar och 

föreläsningar här i 

Sverige. 

Sedan 2014. 

 

Lärare 7 Via en väninna som 

har arbetat med 

modellen sedan 

2016.  

Ja. Föreläsningar samt 

workshops om metoden 

och Singma.  

Ett år.  

Lärare 8 Hört talas om 

modellen och tog 

själv reda på mer 

information då 

modellen ansågs vara 

framgångsrik. 

Admera Education.  Andra terminen det här läsåret.  

 

Därefter kodades den insamlade empirin genom att kategorisera in den i tre kategorier utifrån 

studiens frågeställningar; skillnader i undervisningen, skillnader mellan läromedel och 

arbetssätt samt elevernas engagemang och ökat intresse. Empirin sorterades in under varje 

kategori med hjälp av tre olika färger för att synliggöra mönster i respondenternas svar. Det 

gjordes med hjälp av en matris i ett gemensamt dokument. Efter en noggrann analys av 

empirin synliggjordes information som gav svar på frågeställningarna. Avslutningsvis 

tolkades och sammanställdes respondenternas svar till en löpande text som presenteras i 

resultatdelen under respektive frågeställning för att tydliggöra för läsaren.  

 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017, ss. 6–14) redogör för att det grundläggande individskyddskravet 

innefattar fyra specifika huvudkrav som benämns med informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska 

informeras om studiens syfte och om vilken uppgift deltagarna kommer att ha samt de villkor 
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som gäller. Deltagarna ska underrättas om att det är frivilligt att delta och att de när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill medverka. De ska få avbryta sitt 

deltagande utan att det medför negativa följder. Konfidentialitetskravet innefattar att forskare 

har sekretess gällande deltagarnas personuppgifter och att de ska förvaras där utomstående 

inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer inte får användas i andra syften än studiens ändamål. Med hänsyn till ovan nämnda 

krav har deltagarna blivit informerade om syftet med studien, vilka rättigheter de har samt 

vilket ansvar vi forskare har (se bilaga 1). 

 

Hantering av data 

Vid hantering av insamlad empiri har hänsyn tagits till lagen om dataskyddsförordningen, 

GDPR. Den innebär den enskildas grundläggande rättigheter och friheter men främst rätten 

till skydd av personuppgifter. All den information som berör en fysisk person som kan 

identifieras, klassas som personuppgifter. Det kan till exempel handla om namn, e-mailadress 

och utbildning. En annan rättslig grund är att privatpersoner måste ge sitt samtycke till 

personuppgiftsbehandling (Datainspektionen, 2018). Det styrks även av Vetenskapsrådet 

(2017) som menar att respondenterna ska vara informerade om studien och att hen är föremål 

för forskningen. Om forskningen innebär att personuppgifter kommer att behandlas gäller 

personuppgiftslagen och samtycke måste ske skriftligen. Med GDPR och Vetenskapsrådet 

(2017) i åtanke skickades blanketter ut till respondenterna för att få deras samtycke till att 

medverka i studien. Blanketterna om samtycke tillhandahölls av Högskolan i Borås för att inte 

gå miste om några viktiga detaljer i lagen (se bilaga 3).  

 

Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Enligt Bryman (2018, s. 465) hör begreppen reliabilitet och validitet till kvantitativt inriktad 

forskning där forskare vill få en bild av kvalitén på en undersökning. Många kvalitativa 

forskare har dock diskuterat huruvida begreppen är relevanta för kvalitativa undersökningar 

och anpassningar för reliabilitet och validitet har gjorts. Vidare redogör Bryman (2018, s. 

465) för att LeCompte och Goets (1982) delar upp reliabilitet och validitet till fyra begrepp; 

extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern validitet.  

 

Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Dock är det i 

de flesta fall svårt att uppnå det kriteriet i kvalitativ forskning då det är omöjligt att ”frysa” en 

social miljö och de sociala förutsättningar som gäller vid en kvalitativ undersökning. Intern 

reliabilitet innebär att forskarna tillsammans tolkar och drar slutsatser om det som hörs och 

ses under observationer eller intervjuer. Extern validitet handlar om huruvida resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer eller situationer. För kvalitativa forskare kan det dock 

bli problematiskt eftersom att det oftast förekommer fallstudier där urvalet i studien är 

begränsat. Intern validitet betyder att ett sammanhang kan skådas mellan de observationer 

som forskaren genomfört i förhållande till teoretiska idéer och begrepp. Intern validitet anses 

vara en styrka i kvalitativa studier eftersom forskare arbetar tillsammans under längre tid för 
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att analysera resultatet (Bryman 2018, ss. 465–467).  

 

Under processen med insamling och tolkning av empiri, fördes en diskussion för att uppnå 

intern reliabilitet och validitet. Som ovan nämnt påvisar dock Bryman (2018, ss. 465–467) för 

att generaliserbarheten blir problematisk när urvalet är begränsat. Valet att genomföra en 

kvalitativ studie med begränsat urval medför därmed att den externa validiteten är låg och 

bidrar till att resultatet inte går att generalisera. Det beror på att samtliga verksamma lärare 

inom Singaporemodellen i den svenska grundskolan inte har deltagit i studien och det går inte 

att dra slutsatsen om att samtliga lärare instämmer med de lärare som deltagit.  
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RESULTAT 
Nedan presenteras vår tolkning av lärarnas individuella uppfattningar om eventuella 

förändringar i deras undervisning och skillnader mellan läromedel och arbetssätt. Vidare 

redogörs vår tolkning om hur lärarna upplever att elevernas engagemang och intresse 

gentemot matematikämnet har förändrats efter implementeringen av Singaporemodellen. 

Resultatet presenteras i de kategorier som sammanställdes under analysarbetet utifrån studiens 

tre frågeställningar.  

 

Skillnader i undervisningen 

Gemensamt för samtliga lärare är att de upplever att det i större utsträckning pratas mer 

matematik nu än under tidigare undervisningsmetod. Sju av åtta lärare (Lärare 1, 2, 3, 4, 5, 6 

och 8) upplever att elevernas förståelse för matematik har förbättrats samt att laborativt 

material i undervisningen anses fördelaktigt. Tre av åtta lärare (Lärare 2, 6 och 7) nämner att 

de upplever att elevsammansättningarna samt deras sätt att undervisa har förbättrats efter 

implementeringen. Tre lärare (Lärare 4, 6 och 7) redogör även för att Singaporemodellen vilar 

på en vetenskaplig grund vilket de anser är en trygghet. 

 

Lärare 1 upplever att elevernas förståelse för matematiska begrepp och förståelsen för 

likhetstecknet har blivit bättre. Vidare redogör hen att laborativt material bidrar till att 

eleverna tydligare kan se samband mellan addition och subtraktion och de förstår att 

räknesätten hänger ihop. Avslutningsvis menar lärare 1 att Singaporemodellen medför att 

eleverna pratar mer matematik och använder begrepp i olika övningar som genomförs 

tillsammans. Det menar hen är den största skillnaden från tidigare använda metoder inom 

matematikundervisning. 

  

Lärare 2 menar att matematikundervisningen har gynnats efter implementeringen av 

Singaporemodellen. Hen upplever att samtal om att föra matematiska resonemang 

förekommer dagligen i jämförelse med hur det tidigare varit. De arbetar mycket med 

laborativt material i gruppsammanhang för att lösa matematiska problem. Lärare 2 upplever 

även att elevsammansättningen har förbättrats genom att modellen bygger på interaktion med 

andra. Likt lärare 1 upplever även lärare 2 att eleverna genom det laborativa materialet har 

lättare att se sambandet mellan addition och subtraktion. 

  

Lärare 3 redogör för att undervisningen nu bygger på att eleverna samtalar om matematik i 

större utsträckning än tidigare. Elevernas förståelse för tal och tals uppbyggnad samt begrepp 

med mera har förbättrats och hen menar att ”tyst” arbete i matematikboken inte tränar det som 

behövs. Vidare redogör lärare 3 för att lektionerna numera bygger på att använda laborativt 

material i undervisningen för att öka elevernas förståelse för matematik. Avslutningsvis 

menar hen att lektionerna numer innehåller mer ”matteprat” och mindre tyst arbete. 

  

Lärare 4 redogör för att modellen vilar på en vetenskaplig grund och att den bidrar till ökad 

måluppfyllelse för eleverna. Skillnaden mellan tidigare undervisning och undervisning utifrån 
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Singaporemodellen är stor. Lärare 4 berättar att hen har blivit mer medveten om vilka teorier 

undervisningen vilar på och att varje lektion ger eleverna möjlighet att arbeta med 

problemlösning, samtala med varandra samt att de arbetar utifrån CPA approach (Conrecte, 

Pictorial, Abstract). Framförallt ser hen skillnader i att eleverna visar en otrolig förmåga att 

samtala om matematik och hen upplever att eleverna visar en djupare förståelse kring 

uppgifterna. 

  

Lärare 5 anser att samtal om matematik har ökat i klassrummet efter införandet av 

Singaporemodellen. Hen upplever även att eleverna ser samband mellan addition och 

subtraktion. Det har medfört att eleverna kan se samband mellan de olika räknesätten, vilken 

hen upplever var en svårighet i den tidigare matematikundervisningen. Hen redogör för att de 

arbetar mycket med laborativt material för att konkretisera för eleverna. 

  

Lärare 6 upplever att modellen ger eleverna en djupare förståelse för matematik och ger en 

möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor under en och samma lektion. Modellen är 

forskningsbaserad och varje uppgift är noggrant prövad för att komma åt de begrepp som är i 

fokus. Hen menar att det är mycket dialog, samtal, utforskande och tänkande och att det är 

problemlösande förhållningssätt som genomsyrar alla lektioner. Hen upplever att det är en 

modell som bidrar med glädje och kunskapsutveckling, både för eleverna och för hen som 

lärare. Lärare 6 arbetar enbart utifrån Singaporemodellen i sin undervisning och upplever att 

modellen ger eleverna fantastiska resultat. 

  

Till skillnad från tidigare arbetssätt upplever lärare 6 att hen tar det mycket lugnare nu och ger 

varje uppgift och begrepp längre tid. Det bidrar till att alla elever ges en möjlighet att förstå 

samtidigt som hen kan ge utmaningar till de elever som behöver. Det är en inkluderande 

modell där arbetet görs i helklass vilket bidrar till ingen elev ligger långt före, utan att en 

gemensam diskussion i matematik är möjlig. Enligt lärare 6 innehåller lektionerna ännu mer 

samtal och dialog än tidigare och hen ställer frågor på ett sätt som låter eleverna berätta och 

förklara hur de tänker. Hen är mer aktiv. Istället för att först berätta och visa eleverna vad de 

ska göra, får eleverna börja upptäcka på egen hand och skaffa sig en egen uppfattning innan 

hen undervisar och berättar. Likt lärare 2 upplever även lärare 6 att eleverna har fått en bättre 

dynamik eftersom att de arbetar i grupp eller i par och att det medfört att fler strategier 

synliggjorts. 

  

Lärare 7 upplever att eleverna visar en större förmåga att kunna föra matematiska 

resonemang, eftersom att samtal och diskussion dagligen förekommer i jämförelse med 

tidigare arbetssätt. De arbetar i grupper eller i par och alla elever är aktiva. Hen anser att det 

är en väldigt inkluderande modell som har medfört att sammansättningen i grupperna har 

förbättrats avsevärt. Lärare 7 upplever att undervisningen numera är mer strukturerad och att 

eleverna är mer aktiva och lär av varandra. 

  

Vidare redogör lärare 7 att arbetet med modellen har utvecklat både hen och hens elever på 

många plan. Tidigare arbetssätt bestod av en introduktionsfilm och sedan enskilt arbete i 

matematikboken. Hen anser efter arbetet med Singaporemodellen att tidigare arbetsmetod inte 
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är det optimala sättet för eleverna att inhämta kunskap på. Hen menar att eleverna lär sig bäst 

genom att de får arbeta med varierande problemlösningsuppgifter där de erbjuds en 

”verktygslåda” med olika strategier och metoder för att lösa uppgifter. Avslutningsvis menar 

lärare 7 att hen numera känner sig tryggare i sin roll eftersom att modellen vilar på forskning 

och att hen därmed vet att modellen är noggrant granskad för att eleverna ska uppnå målen i 

Lgr 11. 

  

Lärare 8 redogör för att eleverna nu arbetar med ett område i taget för att säkerställa att 

eleverna förstår samband och besitter kunskaper inom just det område som det fokuseras på. 

Genom att eleverna får använda sig av konkret material, det vill säga laborativt material, får 

de ”klämma och känna” och på så vis arbeta mer praktiskt för att befästa nya kunskaper. 

Vidare redogör lärare 8 att det numera förekommer livliga matematikdiskussioner i 

klassrummet vilken även bidrar till att eleverna vågar visa och vill berätta hur de tänkt och lärt 

sig. 

  

Skillnader mellan läromedel och arbetssätt 

Majoriteten av lärarna upplever att nuvarande läromedel och arbetssätt har mer struktur och 

variation än tidigare. Fyra av åtta lärare (Lärare 1, 5, 6 och 7) redogör för att handledningen är 

ett bra stöd vid planeringen och upplägg av lektionerna. Två av åtta (Lärare 6 och 7) upplever 

att lektionsplaneringen inte tar lika lång tid längre utan att de kan fokusera på att levandegöra 

och presentera uppgifterna på bästa sätt. Två av åtta (Lärare 1 och 5) nämner att bilderna som 

finns i Singma är konkreta och tydliga för eleverna i jämförelse med tidigare läromedel. 

Avslutningsvis ligger fokus på elevens förståelse och varje arbetsområde får den tid som 

krävs. 

 

Lärare 1 upplever att Singma är lättare att arbeta med i halvklass men menar även att det 

generellt sett gäller oavsett läromedel. Det som bland annat skiljer Singma från tidigare 

använda läromedel är att läromedelsförfattarna har gjort Singma med kritiska aspekter. Med 

kritiska aspekter menar lärare 1 att det finns färdiga frågeställningar att diskutera och att 

läromedlet även uppmärksammar ”fallgropar” och/eller ”svårigheter som eleverna kan ha”. 

Lärare 1 upplever också att det är lättare att hålla ihop gruppen samt ge extra utmaningar till 

de elever som behöver. Bilderna i läromedlet anses vara mycket bra. De är svartvita och 

konsekventa och det är inte mycket som stör i bilden som det ibland kan vara i annat 

läromedel. Singma utmanar eleverna och skapar en djupare förståelse för matematik än 

tidigare läromedel. 

  

Lärare 1 arbetar i ÄDK (Ämnesdidaktiska kollegium) och anser att Singaporemodellen går 

hand i hand med hur arbetssättet är inom ÄDK. Lärare 1 är väldigt nöjd med hur strukturerad 

metoden är och redogör för att den ger eleverna mycket bra strategier och modeller att 

använda för deras matematiska tänkande. Lektionerna börjar med gemensamt arbete i helklass 

”vi utforskar” för att sedan gå vidare med att arbeta tillsammans i par ”vi övar” och därefter 

enskilt ”jag övar”. Lärare 1 föredrar att det inte är så många uppgifter till varje lektion och att 

de uppgifter som är där är av kvalité. Hen anser att lärarhandledningen även ger läraren 
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mycket stöd i hur lektionen kan byggas upp.  

  

Lärare 2 menar att den främsta skillnaden mellan tidigare och nuvarande läromedel är att det 

tidigare läromedlet behandlade ett räknesätt under väldigt kort tid. Hen menar att tidigare 

läromedel behandlade ett område på två till tre sidor till skillnad från nuvarande som går in på 

djupet. Nuvarande läromedel ser till att eleverna verkligen besitter kunskapen innan 

arbetsgången går vidare. När det gäller skillnader i arbetssätt redogör lärare 2 att hen numera 

känner sig mer engagerad på grund av att metoden är välstrukturerad och att läromedlen 

behandlar samtliga delar i det centrala innehållet i Lgr11.   

 

Enligt Lärare 3 är den största skillnaden att de arbetar mycket med att eleverna ska visa vad 

och hur de tänker genom gemensamma diskussioner och att eleverna får arbeta med en 

uppgift i taget för att skapa sig djupare förståelse. 

  

Lärare 4 anser att det finns få metoder som är så inkluderande som Singaporemodellen. Hen 

tycker att arbetet med Singaporemodellen är mer renodlad än tidigare arbetssätt. Till skillnad 

från de mer traditionella läromedlen så berättar lärare 4 att varje kapitel i Singma handlar om 

just det som det är tänkt att handla om, det blandas inte. Varje kapitel utgår från ett 

ankarproblem eller problemlösning och det presenteras olika sätt att lösa uppgifterna på samt 

att varje kapitel bjuder in till samtal kring matematiken. Hen redogör för att i de ”mer 

populära” läromedlen som till exempel ”Favorit”, ges läraren en möjlighet att välja bort 

viktiga delar av undervisningen, såsom problemlösning. Hen menar att det ofta beror på att 

läromedlen är omfattande och tidskrävande. 

  

Lärare 5 anser att den största skillnaden när det kommer till läromedel är att Singma är 

uppbyggd på ett sätt som fångar elevernas intresse och engagemang med hjälp av dess tydliga 

och konkreta bilder. Hen menar att samma undervisningsstruktur följs genom varje moment 

till skillnad från tidigare använt läromedel samt att nuvarande lärarhandledning ger konkreta 

exempel och redskap för en välstrukturerad undervisning. 

  

Lärare 6 redogör för att hen numer har en struktur att följa och får på så sätt med viktiga 

begrepp inom matematiken. Hen upplever att planeringen av varje lektion inte tar lika lång 

tid, utan att det hen lägger tid på är hur hen kan levandegöra och presentera uppgiften för 

eleverna på bästa sätt. Lärare 6 arbetar utifrån Singma och till skillnad från tidigare läromedel 

där sida upp och sida ner hade liknande uppgifter så finns det en systematisk variation i alla 

uppgifter och det sker en liten progression från ena uppgiften till den andra. Hen anser att det 

är ett läromedel som är genomtänkt. Det visar hur man ska börja introducera ett matematiskt 

område och hur man sedan kan bygga vidare enligt spiralprincipen. Fokus ligger på förståelse 

där eleverna praktiskt får utforska och upptäcka själva innan läraren berättar. Lärare 6 tycker 

att lektionerna är mer varierande då varje lektion är uppbyggd enligt tre delar; ”vi utforskar”, 

”vi övar” och ”jag övar”. 

  

Lärare 7 tycker att den största skillnaden mellan nuvarande läromedel och tidigare läromedel 

är att Singma erbjuder variation i uppgifterna även om det är inom ett och samma 
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arbetsområde. Hen upplevde att tidigare läromedel presenterade liknande uppgifter sida efter 

sida och att det därmed inte skedde någon progression mellan uppgifterna som det gör i 

Singma. Hen redogör för att läromedlet vilar på en vetenskaplig grund och att metoden 

därmed är genomtänkt och strukturerad så att eleverna ska lära på bästa sätt. Hen upplever att 

det finns en struktur att följa och att hen inte längre behöver lägga massa tid på att planera upp 

en matematiklektion då det finns tips och idéer i lärarhandledningen som medföljer. 

  

Lärare 8 upplever att Singaporemodellen fokuserar mer på att skapa en djupare förståelse för 

matematiken istället för att fokusera på att eleverna ska behärska formler och matematiska 

procedurer. Hen berättar att Singaporemodellen erbjuder en ”verktygslåda” med konkreta 

föremål och visuella modeller som hjälper eleverna att enklare förstå vad de gör. Lärare 8 

upplever att den största skillnaden mellan Singma och det tidigare använda läromedlet är att 

Singma är uppbyggd så att varje lektion följer en struktur genom tre huvudmoment. Hen 

upplever även att momenten återkommer under varje lektionstillfälle och att det är bra med 

repetition så att eleverna känner igen sig. Eleverna uppmuntras även till samtal med varandra 

och att reflektion är en viktig del i kunskapsutvecklingen. 

  

Elevernas engagemang och ökat intresse 

Majoriteten av lärarna upplever att eleverna visar mer engagemang och ett ökat intresse 

gentemot matematikämnet. Eleverna ”tvingas” att vara aktiva under lektionerna eftersom 

modellen genomsyras av arbete i grupp eller i par samt att diskussioner kring matematik förs 

dagligen. Två av åtta lärare (Lärare 5 och 8) kan inte säga huruvida elevernas engagemang 

eller intresse signifikant har ökat eftersom de nyligen startat upp arbetet med 

Singaporemodellen. Dock tror en av de två lärarna (Lärare 5) att elevernas engagemang och 

intresse för matematikämnet kommer att gynnas av arbetssättet.   

 

Lärare 1 upplever att eleverna har blivit mer aktiva och visar ett större intresse gentemot 

matematikämnet efter implementeringen av Singaporemodellen. Hen menar att förståelsen för 

vad och varför är en central del i arbetet med modellen och att det medför att eleverna känner 

mer lust att lära mer.   

  

Lärare 2 anser att elevernas motivation ökar när lektionerna innehåller laborativt material och 

menar att variation är väldigt viktig. Hen upplever att eleverna hade låg uthållighet och svårt 

att hålla fast vid utmanande arbetsuppgifter innan implementeringen av Singaporemodellen. 

Hen upplever även att elever redan på lågstadiet är mer ”blasé”, uttråkade, svårmotiverade 

och har tappat intresset för att anstränga sig, vilket hen anser har förändrats till det positiva 

efter uppstartat arbete med Singaporemodellen. 

  

Lärare 3 redogör för att eleverna visar ett ökat intresse för matematik och vill gladeligen visa 

upp, gärna på tavlan, hur de tänkt kring en matematikuppgift. 

  

Lärare 4 menar att det tar tid för eleverna att lära sig att arbeta i grupp. Hen påstår att många 

lärare tror att arbetet med Singaporemodellen automatiskt medföra att eleverna börjar ha 
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djupa samtal om matematik men att så är inte fallet. Lärare 4 menar att det kan ta flera år att 

arbeta upp ett klassrumsklimat där samtalen kommer till en nivå där alla eleverna är delaktiga. 

Hen berättar att det har tagit tre år att arbeta upp det klassrumsklimatet och anser nu att 

signifikanta skillnader i elevernas engagemang kan ses, till skillnad från de klasser där de inte 

arbetar med modellen. 

 

Syftet med att börja arbeta med Singaporemodellen var aldrig att höja elevernas resultat utan 

hen ville försäkra sig om att undervisningen vilade på en vetenskaplig grund. Lärare 4 menar 

dock att resultatet av arbetet med Singaporemodellen har bidragit till att eleverna har visat 

goda resultat på bedömningsportalen. Hen redogör för att det senast resultatet visade att 20 av 

20 elever löser uppgifter på den högre nivån. 18 av 20 elever har 75 % eller mer rätt på den 

högre nivån. Men framför allt visar eleverna en otrolig förmåga att samtal kring matematik. 

Eleverna visar därmed en djupare förståelse kring uppgifterna, de förstår frågan och vad som 

förväntas av dem. 

  

Lärare 5 har under vårterminen 2019 implementerat Singaporemodellen i sin 

matematikundervisning och kan därför inte avgöra om elevernas intresse och engagemang 

signifikant har ökat. Lärare 5 tror på att eleverna behöver träna sina förmågor på olika sätt 

med olika sinnen inblandade och upplever att eleverna blir mera engagerade och att 

förståelsen hos eleverna ökar vid arbetet med laborativt material. Hen upplever också att 

tidigare arbetssättet utifrån en matematikbok, var mer att eleverna ville ligga långt fram och 

bli färdiga snabbt, likt en tävling dem emellan.  

  

Lärare 6 upplever att eleverna har fått ett helt annat ordförråd och kan uttrycka hur de tänker 

och lyssnar mer på hur andra tänker. Alla elever måste vara delaktiga eftersom att modellen 

bygger på att eleverna måste utforska på egen hand innan de pratar eller visar en kompis för 

att sedan i sista momentet samtala i hela klassen. Hen anser att eleverna blir mer aktiva och 

motiverade när de får utforska själva och att de alltid vill visa vad och hur de har gjort. 

Lektionens olika delar och karaktär gör att de håller fokus bättre och är mer aktiva. Eleverna 

är mycket engagerade i och med att de praktiskt utforskar och delar med sig av sina 

erfarenheter till andra. På lärare 6:s skola syns otroliga resultatförbättringar när det gäller 

taluppfattning och elevernas intresse för matematik. 

  

Lärare 7 upplever att elevernas engagemang har ökat och de visar större intresse när de får 

arbeta på egen hand för att lösa problem innan de får stöttning och vägledning. Hen upplever 

även att eleverna visar större förmåga att föra matematiska resonemang nu än vid tidigare 

arbetssätt och det beror på att eleverna diskuterar och visar varandra hur de tänker när de löser 

en uppgift. Hen anser också att eleverna upplevs ”mer sugna” att lära sig nya sätt att lösa 

problemen när flera olika strategier och lösningar presenteras. 

 

Lärare 8 tycker likt lärare 5 att det är svårt att avgöra om elevernas intresse och engagemang 

har ökat efter införandet av Singaporemodellen eftersom att hen endast har arbetat med 

modellen under en termin och precis påbörjat sin andra termin. Däremot redogör lärare 8 för 

att det numera förekommer livliga matematikdiskussioner i klassrummet vilken har bidragit 
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till att eleverna vågar visa och vill berätta hur de tänkt och lärt sig. 

DISKUSSION 
I nedanstående text presenteras först en diskussion om studiens styrkor och svagheter gällande 

urval, metodval och genomförande. Därefter diskuteras studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning samt vilka likheter som identifierats med den sociokulturella teorin och 

avslutningsvis presenteras studiens slutsats.  

 

Metoddiskussion 

Den största svårigheten i genomförandet var att hitta intresserade respondenter. Antalet 

verksamma lärare som faktiskt deltog i studien var färre än vad vi först hade hoppats på. I ett 

tidigt skede av studien var ambitionen att många respondenter skulle vilja medverka och vi 

kände oss gediget positiva till att hitta ett stort urval. Till vår besvikelse var det dessvärre 

svårt att hitta intressenter och många tackade nej till förfrågan om deltagande. Slutligen 

resulterade det i att endast åtta verksamma lärare ville delta. Trots svårigheterna med att hitta 

respondenter har vi lyckats identifiera mönster i respondenternas svar och ett resultat har 

kunnat fastställas.  

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att besvara syfte och frågeställningar genom att 

använda brevmetoden. Brevmetoden valdes för att respondenterna var utspridda runt om i 

Sverige och det fanns varken tid eller ekonomi till att genomföra personliga intervjuer. 

Fördelen med brevmetoden var att svaren mottogs skriftligen och därmed kunde analysarbetet 

påbörjas direkt efter återkoppling. Från början var förhoppning att få tag på respondenter i 

närområdet för att kunna genomföra personliga intervjuer vilket hade bidragit till möjligheten 

att ställa följdfrågor om svaren inte ansågs tillräckligt givande.  

 

När formuleringen av frågorna genomfördes antog vi att de var tillräckligt väl utformade för 

att besvara studiens frågeställningar och vi förväntade oss välformulerade och ”fylliga” svar 

från respondenterna. Så blev dock inte fallet då majoriteten av respondenternas svar var 

kortfattade och inte speciellt informationsrika. Med facit i hand hade en del frågor kunnat 

utvecklas alternativt att fler frågor hade formulerats för att uppnå rikligare resultat. Vid 

formuleringen av frågorna fanns fyra frågeställningar, men en av dem togs bort då den 

insamlade empirin inte var tillräckligt användbar. Det berodde på att lärarnas utsagor gick 

hand i hand gällande frågan som berörde elevernas aktiva deltagande med frågan gällande 

elevernas intresse, engagemang och prestationer. Det bidrog till att de två frågorna 

sammanställdes till en fråga. Trots de svårigheter vi stött på anser vi att brevmetoden gett oss 

tillräckligt med material för att tolka, analysera och slutligen sammanställa ett resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Inledningsvis vill vi börja med att diskutera om resultatet i de internationella studierna som 

ligger till grund för vår studie går att generalisera eller inte. Majoriteten av den tidigare 

forskningen baserar sitt urval utifrån vissa egenskaper som till exempel kön, etnicitet och 
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socioekonomisk status. Det bidrar till att resultatet inte går att generalisera om inte grupper 

med liknande egenskaper undersöks. Eftersom att den tidigare forskningen som ligger till 

grund för vår studie är internationell medför det en problematik, då andra länders skolsystem 

skiljer sig åt från det svenska skolsystemet. Även det bidrar till att generaliserbarheten inte är 

möjlig eftersom att länders skolsystem kan skilja sig åt avsevärt. På grund av att samtliga 

studier är internationella påverkas den externa validiteten, då det inte går att överföra 

resultaten till svenska förhållanden. Det är även nämnvärt att generella slutsatser av vår 

studies resultat inte går att göra, eftersom samtliga lärare i Sverige som aktivt arbetar med 

Singaporemodellen inte har deltagit. Vi kan därför inte dra slutsatsen om att samtliga lärare 

instämmer med studiens resultat som framkommit.  

  

Resultatet utifrån den första frågeställningen visar att samtliga lärare upplever att det i större 

utsträckning pratas mer matematik nu än under tidigare undervisning. Likt majoriteten av 

lärarna visar resultaten i studierna genomförda av Naroth och Luneta (2015) och Jerrim och 

Vignoles (2015) att Singaporemodellen är en fördelaktig undervisningsmetod som bidrar 

positivt till elevernas lärande. Vidare visar ovanstående studier och resultatet i vår studie att 

det laborativa materialet är fördelaktigt och kan ses som en möjlig bidragande faktor i 

matematikinlärningen. Ytterligare en likhet är att undervisning med laborativt material medför 

att eleverna lär i interaktion med varandra och elevsammansättningen förbättras. Lärarna som 

deltog i studien genomförd av Naroth och Luneta (2015) redogjorde även för att metoden med 

fördel kan användas för de elever som ännu inte utvecklat ett förståeligt språk. Vidare 

upplevde lärarna att de själva hade utvecklats i sin undervisning vilket vi även kan utläsa från 

en av respondenternas svar, där hen redogör för vinning i den egna utvecklingen.  

 

Resultatet utifrån den andra frågeställningen visar att majoriteten av lärarna upplever att 

metoden är välstrukturerad och innehåller stor variation i undervisningen. Vidare visar 

resultatet att Singaporemodellens läromedel upplevs vara fördelaktig på grund av dess tydliga 

och konkreta layout samt att läromedlet är strukturerat utifrån ett arbetsområde i taget. Det 

bidrar till en fördjupad förståelse hos eleverna vilket även kan ses i Naroth och Luneta (2015) 

och Jerrim och Vignoles (2015). Flertalet respondenter i vår studie redogör för att 

Singaporemodellens lärarhandledning är ett bra stöd, vilket bidrar till att läraren kan lägga 

mer tid på att levandegöra matematiken istället för att planera lektionerna. Uttalandet 

angående hur lärarhandledningen är ett bra stöd går dock inte utläsa i någon av de tidigare 

studierna.  

 

Resultatet utifrån den tredje frågeställningen visar att lärarna upplever ett större engagemang 

och ökat intresse hos eleverna gentemot matematikämnet än tidigare. Förutom Sukow, 

Sampson och Pierrie (2016) är det ingen av den tidigare forskningen som specifikt nämner att 

Singaporemodellen bidrar till ökat engagemang och intresse hos eleverna. Vi anser dock att 

övriga studier ändå påvisar detta, eftersom att vi tror att matematikprestationer höjs på grund 

av att det finns ett engagemang och intresse gentemot matematikämnet. Vidare tror lärarna i 

vår studie att anledningen till ökat engagemanget hos eleverna är för att de ”tvingas” diskutera 

matematik i interaktion med andra.  
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Utifrån studiens resultat har kopplingar till Lev Vygotskijs sociokulturella teori synliggjorts. 

Den sociokulturella teorin menar att alla elever ska befinna sig i dialog med varandra, få stöd 

och återkoppling och därigenom utveckla sina förmågor och kunskaper vilket genomsyras av 

respondenternas svar där de redogör för att det pratas mer matematik nu än tidigare. Vidare 

kan vi även dra en parallell till studiens resultat och den sociokulturella teorin om att eleverna 

ska lära tillsammans och det sker inom Singaporemodellen genom undervisning med 

laborativt material som bidrar till kunskapsutveckling. Vygotskij menar att inlärning är en 

process som sker i kommunikation med en parkompis som kan utmana elevens nuvarande 

förmågor och kunskaper och därmed hjälpa eleven framåt i inlärningen. Det är ytterligare en 

likhet som kan utläsas av respondenternas svar som redogör för att eleverna arbetar i lärpar 

eller i mindre grupper.  

 

I den sociokulturella teorin förklarar Vygotskij att den kulturella utvecklingen sker vid två 

tillfällen; genom den sociala och den individuella nivån. Vi har kunnat identifiera likheter i 

respondenternas svar med Vygotskijs två utvecklingsnivåer. Vi har tolkat att den sociala nivån 

synliggörs i de två första stegen i undervisningen; ”Vi utforskar” samt ”Vi övar”. Det sista 

steget ”Jag övar” anser vi kan kopplas samman med Vygotskijs individuella nivå. ”Vi 

utforskar”, ”Vi övar” och ”Jag övar” upplevs av två lärare vara ett fördelaktigt moment i 

undervisningen som bidrar till struktur och igenkänning hos eleverna.  

 

Arbetet med att hitta tidigare forskning inom det aktuella området har varit komplext och 

därför ingår ett antal studier som inte är peer-reviewed, vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Även tidsbrist och svårigheter med att tolka numeriska data och statistiska analyser 

som presenterats i många av studierna har bidragit till att vi ibland har haft svårt att värdera 

resultatens betydelse. Styrkan med vår studie är vårt intresse för Singaporemodellen som 

baseras på att vi vill få kunskaper om hur vi kan bidra till att öka elevernas engagemang och 

intresse för matematikämnet samt hur vi kan förbättra deras prestationer. 

 

Det har varit svårt att hitta kvalitativa studier vilket har bidragit till att den tidigare 

forskningen vi redogjort för mestadels är kvantitativ och vi är medvetna om att det kan bli 

svårt att dra paralleller och jämföra studiernas resultat. Trots det, har likheter mellan 

studiernas och vår studies resultat kunnat identifieras. Utifrån studierna ERIA (2010) och 

Naroth och Luneta (2015) samt resultatet i vår studie, kan vi dra slutsatsen om att 

Singaporemodellen är en fördelaktig undervisningsmetod för samtliga elever oavsett tidigare 

kunskapsnivå och förmåga inom matematikämnet. Sukow, Sampson och Pierrie (2016) och 

Naroth och Luneta (2015) visar att Singaporemodellen bidrar med positiva attityder gentemot 

matematikämnet likt majoriteten av respondenterna i vår studie. De likheter vi kan se mellan 

Jaciw et. al. (2016), Jerrim och Vignoles (2015), Blalock (2011) och två respondenter som 

deltagit i vår studie är att Singaporemodellen bidrar till ökade matematikprestationer. Vi har 

inte kunnat dra några paralleller mellan studien av Powell (2014) och vår studie eftersom 

Powell undersökt fyra specifika egenskaper hos deltagarna. Resultatet visar dock att 

Singaporemodellen bidragit till ökade matematikprestationer i förhållande till närvaro och 

etnicitet.  
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Slutsats 

Många av de kartlagda studierna redogör för att det inte finns tidigare forskning inom det 

ämne som studerats. Det kan bero på att de har fokuserat på att undersöka enstaka aspekter 

eller jämförelser mellan vissa utvalda länder som inte tidigare studerats. Det valda geografiska 

området kan även vara en anledning till att det inte finns någon tidigare forskning. Vi anser 

efter avslutat arbete att det hade varit intressant att få ta del av svensk forskning som enbart 

fokuserar på att undersöka hur Singaporemodellen uppfattas ur ett elevperspektiv. Nämnvärt 

är att Singaporemodellen är en relativt ny undervisningsmetod i Sverige och den har inte 

etablerat sig fullt ut än, även om den anses vara fördelaktig och populär.  

 

Det vi främst fastnat för under arbetet med kunskapsöversikten och vår studie är att alla elever 

oberoende av kunskapsnivå får de verktyg och den tid de behöver i undervisningen utifrån 

Singaporemodellen. Eleverna ska bemästra ett specifikt område inom matematiken innan de 

går vidare till nästa, vilket ska bidra till fördjupade kunskaper hos varje enskild elev. Inför vår 

kommande lärarprofession tar vi med oss kunskaper om hur vi kan bidra till att öka elevernas 

engagemang och intresse för matematikämnet. Vi ser flertalet fördelar med att använda 

Singaporemodellen som undervisningsmetod i vår kommande yrkesroll då varken tidigare 

forskning eller resultatet i vår studie visar på några negativa aspekter. Resultatet i vår studie 

visar bland annat att Singaporemodellen genomsyras av samtal och diskussioner vilket medför 

att samtliga elever inkluderas och ”tvingas” vara aktiva och delta i matematikundervisningen. 

Vi anser att det är fördelaktigt för elevernas kunskapsutveckling i jämförelse med den 

matematikundervisning som vi har stött på under vår verksamhetsförlagda utbildning där 

undervisningen baseras på individuellt arbete i matematikboken. Vi tror att eleverna utvecklas 

bäst i interaktion med varandra och förhoppningsvis bidrar det till ökad lust att lära. 

Avslutningsvis ska det bli intressant att se om Singaporemodellen fortsätter att etablera sig till 

fler skolor och kommuner runt om i landet. 
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BILAGA 1.  
Vi heter Annelie Kjellberg och Sandra Signäs och vi studerar vår åttonde och sista termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 

IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område 

skall undersökas. Vi har valt att fokusera på hur några verksamma lärare i den svenska 

grundskolan upplever att deras sätt att undervisa inom ämnet matematik har förändrats 

efter implementeringen av Singaporemodellen samt hur lärarna upplever att elevernas 

engagemang och intresse gentemot matematikämnet har förändrats efter 

implementeringen av Singaporemodellen. Vi kommer att intervjua verksamma lärare i den 

svenska grundskolan som har implementerat Singaporemodellen i sin 

matematikundervisning. 

 

Det är viktigt att ni som verksamma lärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte. 

 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

 

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ert samtycke. Vi ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter maila tillbaka 

samtyckesblanketten till oss. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på: 

 

Annelie Kjellberg: 

Brogatan 4 

311 31 Falkenberg 

Sandra Signäs: 

Sxxxxxx@student.hb.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Annelie Kjellberg & Sandra Signäs 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/


 

 

 

BILAGA 2.  
Vid Högskolan i Borås utförs en forskningsstudie med syftet att ta reda på hur några 

verksamma lärare i den svenska grundskolan upplever att deras sätt att undervisa inom 

ämnet matematik har förändrats efter implementeringen av Singaporemodellen samt hur 

lärarna upplever att elevernas engagemang och intresse gentemot matematikämnet har 

förändrats efter implementeringen av Singaporemodellen.  

 

Ansvarig för studien är Annelie Kjellberg och Sandra Signäs. 

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv. De uppgifter vi vill 

samla in och behandla är: namn, mailadress, utbildning samt svar på intervjufrågor. 

Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera hur verksamma lärares upplever att 

matematikundervisningen är/har blivit efter implementeringen av Singaporemodellen. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

Uppgifterna kommer att lagras kodade, vilket betyder att uppgifterna inte kan härledas till 

dig utan en så kallad kodnyckel. Uppgifterna och kodnyckeln kommer att förvaras på ett 

säkert sätt och åtskilda från varandra. Uppgifterna kommer endast att användas och vara 

åtkomliga av forskarna som utför studien. Uppgifterna är dock allmänna handlingar som kan 

komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

 

Resultatet av forskningen kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras 

så att inga uppgifter kan spåras till dig. 

 

Du bestämmer själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Det är helt frivilligt att lämna 

samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka lämnat samtycke. Vi kommer då inte att 

fortsätta använda dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi emellertid vara 

förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

  

  



 

 

 

Jag samtycker till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar mina uppgifter enligt ovan. 

 

 

_____________________________ 

Underskrift 

 

 

_____________________________                                           

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________                                           

Ort och datum 

  



 

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 

all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse 

med gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, 

mer känd som GDPR. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av 

personuppgifter inom högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina 

personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på 

vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta din 

kontaktperson eller den ansvarige för studien med frågor. 

 

Dina rättigheter 

● Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära 

ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på 

högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

● Om du lämnar samtycke (godkännande) till behandling av dina personuppgifter kan 

du när som helst ta tillbaka samtycket. Vi kommer då inte att fortsätta att behandla 

dina personuppgifter. Uppgifter som har offentliggjorts påverkas däremot i regel inte 

av ett återkallat samtycke. På grund av lagkrav kan vi även vara förhindrade att 

omedelbart radera uppgifterna. 

● Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 

profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 

Högskolan fattar inte sådana beslut. 

● Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. 

● Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa 

sig vara felaktiga eller ofullständiga. 

● Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

● Du har rätt att få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra 

dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

● Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig     Dataskyddsombud 

Högskolan i Borås          Åsa Dryselius 

501 90 BORÅS               E-post: dataskydd@hb.se 

Tel. 033-435 40 00 

E-post: registrator@hb.se 

Org.nr: 202100–3138 

  



 

 

 

BILAGA 3.  
 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

● I vilka årskurser har du behörighet att undervisa matematik i? 

● Vilket år tog du examen? 

● Hur många år har du arbetat som verksam lärare? 

● Vilka årskurser undervisar du i dagsläget? 

● Är du klasslärare? 

● Hur stora är klasserna/undervisningsgrupperna? 

 

Erfarenheter av Singaporemodellen 

● Hur kom du i kontakt med Singaporemodellen? 

● Har du fått någon utbildning om hur du ska arbeta med Singaporemodellen? (material, 

arbetssätt osv) 

● Hur länge har du arbetat med modellen? 

 

Singaporemodellen 

● Arbetar du endast utifrån Singaporemodellen eller tar du även in andra arbetssätt i 

matematikundervisningen? 

● Varför har du valt att arbeta med Singaporemodellen? 

● Vad upplever du är den största skillnaden mellan läroböckerna/arbetssätten? (material, 

planeringstid etc.) 

● Använder du läromedel som är anpassat för modellen? 

● Märker du någon skillnad i ditt sätt att undervisa utifrån Singaporemodellen jämfört 

med hur du undervisade innan implementeringen? I så fall, vilka skillnader? 

● Vilka skillnader kan du se i elevernas aktiva deltagande under lektionerna, när du 

arbetar med Singaporemodellen jämfört med innan implementeringen? 

● Märker du någon skillnad på elevernas intresse, engagemang och prestationer efter 

implementeringen? Isåfall på vilket sätt? 

● Upplever du att antalet elever har någon påverkan på arbetet med modellen? Om ja, på 

vilket sätt? 
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