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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger använder och interagerar med elever enligt 

Singaporemodellen för att elever ska utveckla begreppsförståelse och begreppskunskaper i 

matematik. Utifrån syftet framställdes tre frågeställningar; Hur använder lärare 

Singaporemodellen för att eleverna ska utveckla sin begreppsförståelse? Hur interagerar lärare 

och elever inom Singaporemodellen så att eleverna ska få möjligheter att utveckla sin förmåga i 

att använda matematiska begrepp? och Hur använder lärare matematiska begrepp inom 

Singaporemodellen? Syftet och frågeställningarna undersöktes genom två kvalitativa metoder, en 

gruppintervju med tre pedagoger samt ett observationstillfälle av ett lektionstillfälle. Båda 

metoderna har analyserats och tolkats genom Singaporemodellens egna koncept och innehåll. 

 

Resultatet visar att Singaporemodellens struktur och lektionsupplägg är präglat av variation, en 

tillåtande lärmiljö, interaktion och kommunikation som utgör positiva aspekter på elevernas 

matematiska kunskaper och begreppsutveckling. Däremot visar Singaporemodellen även 

svårigheter med att undervisningen upplevs ostrukturerad och uppmuntrande till annan lek. 

Dessutom ligger det ett stort fokus på att samtala matematik, vilket gör att pedagogens roll är 

oerhört viktig för att Singaporemodellen ska verka effektivt för elevernas begreppsutveckling. 

Sammantaget upplevs Singaporemodellens koncept och struktur ta lång tid att lära sig, men kan 

möjligen ha viktiga positiva effekter på elevers kunskaper och utveckling av matematiska begrepp. 

 

Nyckelord: modellen, begreppsutvecklande, interaktion, tillåtande lärmiljö, varierad undervisning. 

  



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate how educators use and interact with pupils according to 

the Singapore model for pupils to develop conceptual understanding and conceptual knowledge in 

mathematics. Based on the purpose, three questions were presented; How do teachers use the 

Singapore model for pupils to develop their conceptual understanding? How do teachers and 

pupils in the Singapore model interact so that the pupils can develop their ability to use 

mathematical concepts? and How do teachers use mathematical concepts in the Singapore model? 

The purpose and issues were examined through two qualitative methods, a group interview with 

three educators and an observation occasion of a lesson. Both methods have been analyzed and 

interpreted through the Singapore model's own concept and content. 

The result shows that the Singapore model's structure and lesson structure with varying character, 

a permissible learning environment, interaction and communication are cautious but positive 

aspects of the pupils' mathematical knowledge of concept development. However, the Singapore 

model also shows difficulties with the teaching being experienced unstructured and encouraging to 

other playful activities. In addition, there is a great focus on discussing mathematics, which means 

that the teacher's role is extremely important for the Singapore model to work effectively for the 

pupils' concept development. Overall, the concept and structure of the Singapore model take a long 

time to learn but may possibly have important positive effects on pupils' knowledge and 

development of mathematical concepts. 

Keywords: model, concept development, interaction, permissible learning environment, varying 

teaching. 
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1 Inledning 
Under min sista verksamhetsförlagda utbildning, som genomfördes i en årskurs tre, 

uppmärksammades i matematikundervisningen att eleverna ofta frågade om olika begrepps 

betydelse. Eleverna verkade förstå innebörden av begreppen under de gemensamma 

genomgångarna. När eleverna sedan arbetade självständigt upplevdes det som att eleverna ändå 

inte hade anammat förståelse för begreppen. Detta diskuterades med min handledare som höll med 

om att eleverna verkade vara osäkra på vanliga matematiska begrepp fastän de hade tydliga 

genomgångar och repetitiva övningar. Diskussionen fortsatte även senare i lärarrummet med andra 

pedagoger på skolan. De hade hört om en relativt nyintroducerad undervisningsmodell, 

Singaporemodellen, som verkade ha positiva effekter på matematikundervisningen och 

begreppsförståelse. Efter det samtalet blev jag nyfiken på Singaporemodellen och hittade därefter 

intressant information, som beskrivs nedan, angående Singapores matematiska resultat i 

internationella jämförelser. 

 

I Skolverkets (2016) rapport om undersökningar från Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) visade det sig att svenska elever hade, i förhållande till andra länder, 

presterat svagt i de matematiska testerna. Testerna visade svagheter i förmågor gällande fakta- och 

begreppskunskaper. I rapporten om TIMSS undersökning visar resultaten från mätningarna att, till 

skillnad från Sverige, så har Singapore starka resultat i matematik (Skolverket, 2016). Sollerman 

och Petterssons (2016) analys av TIMSS undersökning visar på att innehållet av testerna är högst 

relevanta till det centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11; Skolverket, 2018). Därav blir bristerna i det 

svenska resultatet, på fakta- och begreppskunskaper i matematik, också relevanta och intressanta 

att titta närmre på. 

 

Jag upplever det konstigt att det svenska resultatet från TIMSS undersökning skulle vara 

förhållandevis svagt när Lgr11 (Skolverket, 2018) bland annat syftar till att elever ska utveckla 

kunskaper och förmågor i matematik. Bland dessa olika förmågor ingår förmågan att förstå och 

använda matematiska begrepp. Jag ställer mig frågan varför elevernas begreppsförståelse ligger på 

en tämligen låg nivå i jämförelserna, trots riktlinjerna från Lgr11 (ibid.), och varför just Singapore 

har toppresultat? Som ett alternativ till att fokusera på bristerna i det svenska resultatet, är det 

istället givande att få inblick i vad som gör Singapores matematikundervisning framgångsrik 

gällande begreppsförståelse? Vilka metoder använder Singapore för att utveckla elevers 

begreppsförståelse och begreppsutveckling? 

 

Eftersom Singapore visar sig ha starka resultat verkar det också som att Singapores 

undervisningsmodell skulle kunna vara en framgång i att utveckla elevers begreppsförståelse i 

matematik. Är Singaporemodellens metoder för begreppsutveckling anpassningsbara och lämpliga 

att använda i den svenska skolundervisningen? Kan Singaporemodellen bidra till att 

begreppsförståelse och begreppskunskaper ökar genom sina undervisningsmetoder? 
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Det finns redan en del svenska skolor som har infört Singapores undervisningsmodell i 

matematikundervisningen. Denna studie syftar till att få inblick i hur pedagoger, i svenska skolor, 

använder och arbetar med Singaporemodellen för att utveckla och bygga upp elevers kunskaper 

om matematiska begrepp. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger använder och interagerar med elever enligt 

Singaporemodellen för att elever ska utveckla begreppsförståelse och begreppskunskaper i 

matematik. 

 

1. Hur använder pedagoger Singaporemodellen för att eleverna ska utveckla sin 

begreppsförståelse? 

 

2. Hur interagerar pedagoger och elever inom Singaporemodellen så att eleverna ska få 

möjligheter att utveckla sin förmåga i att använda matematiska begrepp? 

 

3. Hur använder pedagoger matematiska begrepp inom Singaporemodellen? 

3 Bakgrund 
I bakgrunden nämns en översiktlig beskrivning om vad Singaporemodellen innebär och innehåller 

kopplat till begreppsutveckling, samt varför den har etablerat sig runt om i världen. 

Singaporemodellen, hädanefter benämnd modellen, utgår från Singapores läroplan i matematik. 

Huvudsyftet med modellen är att skapa djupförståelse för matematikens begrepp och koncept. 

Bakgrunden belyser även tidigare forskning kring begreppsutveckling och begreppsförståelse. 

Begreppsförståelse beskrivs vara en viktig del i kunskapsprocessen för att kunna utveckla en 

generell djupförståelse, i exempelvis matematik, enligt flertalet artiklar (e.g. Riesbeck, 2008; 

Jakobsson, 2012; och Ahlberg, 2012). I avsnitten om tidigare forskning samt lärandeteori, beskrivs 

begreppsförståelse delvis som en social utvecklingsprocess. Eftersom både modellen och tidigare 

forskning förespråkar socialt samspel genom kommunikation och interaktion blir studien därför 

relevant att koppla till den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896–1934) lärandeteori. Därav 

utgår studien från den sociokulturella lärandeteorin. 

3.1 Singaporemodellen 
Modellens matematikundervisning förhåller sig till Singapores läroplan (Singaporean Ministry of 

Education, SME, 2012) i matematik. Matematikundervisningen grundar sig framförallt i 

aktivitetsbaserade och problemlösande undervisningstillfällen där kommunikation och interaktion 

är en viktig del. Modellens grundläggande princip är att eleverna ska utveckla matematiska 

kunskaper och förmågor som grundar sig i djupförståelse. Detta görs, enligt modellen, bland annat 

genom att successivt bygga upp en bas av begrepp och matematiska förmågor. Dessa ska även 

kopplas samman med lämpliga verklighetskontexter. En verklighetskontext innebär att kontexten 

ska vara realistisk och påtaglig för mottagaren så att det går att se ett samband mellan kontexten 

och begreppet (Marton & Pang, 2006). Sammankopplingar av begrepp, förmågor och 
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verklighetskontexter skapar relevans och mening för eleverna enligt modellen. Därav är interaktion 

och kommunikation viktiga komponenter i undervisningen för att matematiken ska kunna uppnå 

relevans och meningsfullhet. I kommande avsnitt beskrivs modellens ramverk, principer och faser. 

3.1.1 Singaporemodellens ramverk och komponenter 
Singapores läroplan (SME, 2012) beskriver att ramverket syftar till att underlätta för pedagoger att 

fokusera på komponenterna i undervisningen. På så vis ökar möjligheterna för en god kvalitet 

genom att främja en varierad undervisning som är inkluderande och elevfokuserad. Modellens 

ramverk, gällande problemlösning, består av fem komponenter som Singapores läroplan (SME, 

2012) beskriver som “The framework stresses conceptual understanding, skills proficiency and 

mathematical processes, and gives due emphasis to attitudes and metacognition. These five 

components are inter-related.” (s. 14). Följaktigen beskrivs ramverkets olika komponenter mer 

ingående utifrån Singapores läroplan (ibid.). 

 

Komponenterna i ramverket samspelar för att möjliggöra förmågan i att kunna lösa matematiska 

problem. Den första komponenten i ramverket handlar om matematiska begrepp. Matematisk 

begreppskunskap och begreppsförståelse anses vara viktiga att bemästra för att kunna förstå, 

relatera och omsätta matematik från abstrakt till konkret (Putri, 2015; Steinbring, 2006). För att 

lära sig och relatera till begrepp är nyckeln, enligt modellen, varierad undervisning med praktiska 

aktiviteter med olika redskap eller tekniska hjälpmedel vilket även Ahlberg (1992) förespråkar. 

Variation i undervisningen innebär att matematiken belyses från olika infallsvinklar som gör att ett 

större spektrum av elever får möjlighet att förstå och kunna ta till sig begreppen (ibid.). 

 

Den andra komponenten handlar om matematiska färdigheter som är nödvändiga för att kunna 

applicera och använda matematik. Färdigheterna ska inte bara automatiseras utan fokus i modellen 

ligger på att förstå varför vissa metoder används. För att förstå grunden med matematiska metoder 

behöver elever få utrymme till att öva på sina färdigheter. För att öva på sina matematiska 

färdigheter, inom ett område, är det viktigt att ha kunskaper om tillhörande begrepp. Dels är det 

viktigt för att veta vad begreppen betyder, dels förståelsen för begreppens innebörd och hur de kan 

användas i matematiken. Att ha en begreppsförståelse hävdar Riesbeck (2008) att det på något sätt 

ska kunna representeras och tolkas av individen. Det vill säga att representationen, som individen 

väljer, visar om individen har utvecklat kunskaper och skapat förståelse tillhörande specifika 

begrepp. Till representation och tolkning krävs att språk, symboler eller andra 

representationsformer är kopplat till begreppet (Steinbring, 2006). För att möjliggöra och skapa 

begreppsförståelse, erbjuder modellens pedagogik en varierad undervisning. 

 

Vidare bearbetas färdigheterna, vilket är den tredje komponenten i ramverket. Bearbetning inom 

modellen behandlar analysering, kommunikation, matematiska och ämnesöverskridande 

sammankopplingar, tillämpningar och tänkandeprocesser. Alla dessa bearbetningsprocesser 

främjar tillämpning av matematisk kunskap. Framförallt samtal och utbyte av tankar är det som gör 

att dessa processer kan behandlas (Svensson, 1998; Riesbeck, 2008). I samtal kring matematik är 
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det ofta ett vardagsspråk som successivt utvecklas till vetenskapliga begrepp när ett utbyte skett, 

det vill säga interaktion, mellan pedagoger och elever. Även en tillåtande lärandemiljö främjar 

processerna och interaktionen (Steinbring, 2006). En tillåtande lärandemiljö innebär kortfattat att 

lärandemiljön ska så långt som möjligt möjliggöra för eleverna att kunna uttrycka sig och 

kommunicera för att utvecklas. 

 

Den fjärde komponenten handlar om metakognition. Metakognition innefattar att medvetandegöra 

och reflektera över sitt eget tänkande (Montague, 1997; McGregor, 2007). Dessutom möjliggör 

metakognition även för utvärdering av sitt eget tänkande och analyserande i matematiken vilket 

också kan påverka attityderna till matematik (SME 2012). Eftersom eleverna i denna studie går i 

lågstadiet, är de så pass unga att det blir svårt att förmå sig att tänka reflekterande på egen hand. 

För att eleverna ska få den inblicken har pedagogen en betydande roll genom att ställa öppna 

frågeställningar av reflekterande karaktär (McGregor, 2007). 

 

Attityder utgör den femte och sista komponenten. Modellen förklarar att meningsskapande och 

relevant undervisning utvecklar en positiv attityd till ämnet. Relevant undervisning kan fås fram 

genom att koppla matematiken till verklighetskontexter. Dessa bör vara vardagliga och kopplade 

till elevernas verklighet (Marton & Pang, 2006). Att koppla matematiska begrepp till något eget 

och relevant skapar möjlighet för eleverna att omkonstruera begrepp till relevanta objekt eller 

kontexter. I sin tur kan det ge en ökad förståelse och självförtroende i matematik. Förutom positiva 

attityder måste eleverna ges tillfällen att testa sig fram i matematikundervisningen för att våga 

använda matematik. Detta genom att bland annat utveckla en tillåtande lärandemiljö (Steinbring, 

2006). Att våga testa skapar i det långa loppet också ett större självförtroende i matematik. Enligt 

modellen så främjar interaktion positiva attityder och självförtroende vilket kan ha ett samband 

med de goda resultaten från TIMSS enligt Thien & Ong (2015). 

3.1.2 Singaporemodellens principer för inlärning 
I den här delen beskrivs undervisningsmodellens tre principer för inlärning enligt Singapores 

läroplan (SME, 2012). Sammanfattningsvis förklarar principerna hur pedagogerna ska arbeta inom 

modellen för att elevernas inlärning ska bli både effektiv och meningsfull. 

 

Den första principen sammanfattar Singapores läroplan (ibid.) och beskriver att “Teaching is for 

learning; learning is for understanding; understanding is for reasoning and applying and, ultimately 

problem solving.” (s. 21). Fokus för den första principen är att skapa och utveckla förståelse för 

matematik och det aktuella arbetsområdet. För att utveckla förståelse och skapa meningsfullt 

lärande är interaktion och bedömning viktigt (Riesbeck, 2008; Sivenbring, 2016). Genom 

interaktion framgår elevers tankar om vad som är relevant och verklighet i sin kontext. Elevernas 

tankar ger, förhoppningsvis, pedagogerna en klarare bild av vilka verklighetsförankringar som 

skulle lämpa sig att användas i undervisningen för att kunna ge mer konkreta och påtagliga 

exempel. Konkretiseringar och påtagliga exempel, materiel eller bilder som går att relatera till gör 

det lättare för elever att ta till sig en djupare förståelse för både begrepp och innehåll. 
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Bedömning är också en viktig del för att pedagogerna ska kunna förstå om eleverna har skapat eller 

utvecklat en förståelse för arbetsområdet och hur mycket de har lärt sig. Bedömning fungerar också 

som feedback till pedagogen eftersom eleverna kan uttrycka hur de skulle vilja förbättra och 

förändra undervisningen och sitt eget lärande (Sivenbring, 2016). Återigen är interaktion viktig för 

utvecklandet av hur en eventuell bedömning ska genomföras och prövas. Tankarna bakom den 

första principen är jämförlig med Lgr11 (Skolverket, 2018) riktlinjer där undervisningen ”Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (s. 6). 

 

Den andra principen kan även den återkopplas till det ovannämnda citatet. Den principen präglas 

av förståelse, erfarenhet och deltagande. Singapores läroplan (SME, 2012) beskriver kortfattat den 

andra principen som “Teaching should build on students’ knowledge; take cognizance of students’ 

interests and experiences; and engage them in active and reflective learning.” (s. 21). Matematiska 

kunskaper beskrivs som att de byggs upp och utvecklas hierarkiskt. För att kunna bygga vidare 

med nya matematiska kunskaper måste det finnas en viss grundförståelse i det aktuella 

arbetsområdet för att undvika ytlig inlärning. Innan vidare fördjupning av arbetsområdet bör 

pedagogerna kontrollera grundförståelsen samt vilka färdigheter och intresseområden som eleverna 

har. Kontrollen hjälper pedagogen att kunna anpassa undervisningsinnehållet och arbetsmetoden 

för att skapa ett lustfullt lärande. Detta främjar i sin tur främjar elevengagemang. Modellen påpekar 

även vikten av elevers deltagande och även detta främjar lusten att lära. Detta kan betraktas 

motsvara Lgr11 (Skolverket, 2018) riktlinjer om att undervisningens arbetsformer ska bedrivas 

demokratiskt. 

 

I den tredje och sista principen nämner Singapores läroplan (SME, 2012) att “Teaching should 

connect learning to the real world, harness ICT tools and emphasize 21st century competencies.” 

(s. 21). Detta innebär att det matematiska lärandet ska vara kopplat till teknik, vardagliga och 

verklighetsbaserade kontexter som är aktuella och relevanta för eleverna. Elevaktuella kontexter 

skapar en större innebörd och relevans för användning och betydelse av matematik. Digitala 

verktyg är idag ofta förknippat som elevaktuella kontexter som både kan fungera som ett extra stöd 

och som ett medel för att utforska matematiken genom flertalet olika representationsformer. 

Modellen beskriver att varierad undervisning med digitala verktyg och olika representationsformer 

kan hjälpa elever att utveckla ett större matematiskt omfång, vilket främjar problemlösande. Detta 

skapar i sin tur förmågan att tänka kritiskt kring användning av matematik i problemlösning, 

framförallt i samarbete med andra. Den tredje principen kan därav anknytas till Lgr11 (Skolverket, 

2018) beskrivning om skolans uppdrag. Bland annat poängteras det att skolan ska arbeta för att 

möjliggöra för en skapande, undersökande, digital och aktiv undervisning där även ”Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 

omsätta idéer i handling och lösa problem.” (ibid., s. 7). 

3.1.3 Singaporemodellens faser för inlärning 
Förutom principer för matematikundervisning tar även modellen upp tre faser för 

matematikinlärning. Dessa är Readiness, Engagement och Mastery (SME, 2012). Benämningarna 
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behålls på engelska, då det inte finns någon svensk översättning som direkt motsvarar orden. 

Modellen uppger att faserna är effektiva för att uppnå inlärning och är egentligen en fortsättning 

eller fördjupning på principerna. Nedan beskrivs faserna mer ingående. 

Första fasen, Readiness, handlar om hur pedagogerna ska förbereda och sträva mot att eleverna ska 

vara redo och mottagliga för inlärning. Vid förberedelserna är det fokus på att veta om elevernas 

förkunskaper, vad och vilka kontexter som motiverar eleverna samt hur lärandemiljön är. 

Vetskapen om elevernas förkunskaper, såsom begreppskunskap och färdigheter, inom ett område 

sätter en grund för vart ämnet kan fortsättas ta vid. För att veta och bedöma vilka förkunskaper som 

eleverna redan besitter, förespråkar modellen att använda sig av någon form av diagnostisk uppgift. 

Utöver vetskap och bedömning av elevernas förkunskaper är det också viktigt att interagera och ta 

reda på vilka kontexter som eleverna är motiverade att lära i eller av. Motiverande kontexter bör 

delvis baseras på elevernas åldrar då olika åldrar ser sammanhang och relevans ur olika kontexter. 

Delvis bör det även baseras på de motiverande kontexterna som eleverna nämner eller visar, genom 

interaktion. Interaktion ska även användas för att pedagoger och elever tillsammans ska ta fram 

riktlinjer för undervisningens lärandemiljö. Gemensamma riktlinjer som är på samma villkor 

möjliggör för ömsesidig respekt och gemensamma målsättningar vilket också kan skapa motivation 

till inlärning. Det vill säga att den första fasen belyser en demokratisk undervisning, vilket 

överensstämmer med Lgr11 (Skolverket, 2018) där eleverna också ska ges möjlighet till att växa 

med sina uppgifter utifrån sina egna förutsättningar och kunskaper. 

Andra fasen, Engagement, utgör den huvudsakliga fasen. Fokus i denna fas ligger på inlärning av 

nya begrepp och färdigheter. I fasen ingår tre pedagogiska tillvägagångssätt som kan användas på 

olika sätt och vid olika delar i undervisningstillfällena. Det ena tillvägagångssättet är 

aktivitetsbaserad undervisning. En aktivitetsbaserad undervisning anses som extra viktigt att arbeta 

med för de yngre eleverna när det kommer till att lära sig matematiska begrepp och färdigheter. 

Med aktiviteter i undervisningen får eleverna chans till att utforska matematiken genom att se 

sammanhang och samband mellan abstrakt och konkret. Detta genom både genom enskilda 

aktiviteter men också genom gruppaktiviteter. Beskrivningen som nämns om modellens 

aktivitetsbaserade undervisning tar dels efter Lev Vygostkijs (2001/1934) lärandeteori, där 

eleverna arbetar och lär sig i sociala sammanhang exempelvis genom grupparbeten. Dels har 

modellen också anammat Deweys uttryck Learning by doing (Manger, Lillejord, Nordahl & 

Helland, 2012) eftersom eleverna får möjligheten att utforska matematiken på egen hand. Syftet 

med aktiviteterna är att eleverna ska skapa sig egna kopplingar för att förstå matematiken. Fasens 

synsätt efterliknar Lgr11 (Skolverket, 2018) beskrivning om att skolans uppdrag är att ”Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa 

former balanseras och blir till en helhet.” (s. 8). Både modellen (SME, 2012) och Lgr11 

(Skolverket, 2018) betonar att en aktivitetsbaserad och varierad undervisning skapar 

förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. 

Det andra tillvägagångssättet i Engagement (SME, 2012) baseras på lärarledd undervisning där 

pedagogen ska ses som ett stöd eller en guide för eleverna när de ska utforska matematiken. Tanken 
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är att eleverna själva ska försöka hitta svaren på matematikuppgifterna genom att söka 

informationen och arbeta på egen hand, men med stöd av pedagogen. Detta kan gagna elevernas 

utveckling eftersom de får tillfällen att utforska, pröva och tillägna sig kunskaper och erfarenheter 

på egen hand (Skolverket, 2018). Modellen anser att eleverna blir mer medvetna om det 

matematiska språket och tillhörande begrepp när de visar, förklarar och gör sina uppgifter förstådda 

för andra individer. 

Det sista tillvägagångssättet innefattar istället en lärarledd undervisning där pedagogen 

introducerar, förklarar och demonstrerar ett nytt matematiskt område med begrepp och färdigheter 

där de väsentliga delarna är extra betonat. I tillvägagångssättet beskrivs även vikten av lärandemål 

för att medvetandegöra för eleverna om vad som förväntas av dem, vad de ska lära sig samt vad de 

i slutet ska ha fått möjlighet att lära sig. Modellen beskriver en svårighet med tillvägagångssättet, 

vilket är pedagogens arbete med att fånga och bibehålla elevernas uppmärksamhet genom 

förloppet. Därav påpekas än en gång vikten av interaktion där pedagogen kan få stöd av eleverna 

att upptäcka motiverande sätt att hålla genomgångar för bibehållen uppmärksamhet. Ett sådant 

socialt samspel bistår den strävan som skolan har för att kunna uppnå en god lärandemiljö och 

lusten till lärande (Skolverket, 2018). 

Den tredje och sista fasen, Mastery (Ministry of Eductaion, 2012), är även den underkategoriserad 

i tre delar. Fasen innebär medel som kan användas för att befästa och sammanfatta det som eleverna 

har fått ta del av från både första och andra fasen. Den första delen behandlar repetition av 

matematiska begrepp och färdigheter som anses vara viktigt för att begrepp ska befästas. 

Aktiviteter och spel är ett utmärkt och motiverande sätt att öva och repetera ett nytt matematiskt 

innehåll eller område. Till de yngre eleverna förespråkar modellen att gärna använda flera olika 

spel till ett och samma område för att skapa variation där eleverna successivt lär sig tillämpa 

begrepp och färdigheter. Spelbaserade och aktivitetsbaserade arbetsmetoder, som bland annat är 

repetitiva, kan möjliggöra glädjefyllda och lustfyllda lärandesituationer där eleverna både kan växa 

och utvecklas med uppgiften (Skolverket, 2018). 

I andra delen beskriver modellen att elever måste få chans till att reflektera över undervisningen 

och sin egen inlärning. Förutsättningar för att reflektera över valda strategier, metoder och resultat 

kan, enligt Lgr11 (Skolverket, 2018), underlätta för elevernas kunskapsutveckling och tolkning av 

matematikens användningsområden. Egna reflektioner där eleverna ska sammanfatta vad de har 

lärt sig skapar också möjlighet att eventuellt se sammankopplingar med andra ämnen. På så vis kan 

matematikens relevans upptäckas. Reflektionerna bör sammanfattas i skrivböcker, tankekartor eller 

kanske till och med en blogg. Tanken är att eleverna själva ska synliggöra sina reflektioner. 

Den tredje delen av fasen innebär att det ska ges möjlighet till matematiska utmaningar för de 

elever som behöver utmanas i sitt matematiska tänkande och fördjupa sig inom området. Att få 

tillräckliga utmaningar kan möjliggöra för behållen motivation och lust att arbeta med matematik. 

Eftersom undervisningen syftar till att ge eleverna förutsättningar till att utveckla sina kunskaper 

är det därför viktigt att undervisningen anpassas till en nivå där den enskilda eleven känner sig 

intresserad och kan se nyttan med matematiken (Skolverket, 2018). 



 

8 
 

3.1.4 CPA-approach 
Enligt Singapore Math Inc, ett företag som bland annat introducerat modellens koncept i USA, 

ligger modellens framgång framförallt på lektionernas struktur och användningen av CPA-

approach. CPA-approach står för concrete, pictorial och abstract, vilket avser att undervisningen 

utgår från stegen; konkret, via det visuella, till det abstrakta. Admera Education, grundarna bakom 

modellens svenska version, förklarar hur CPA-approach används i den svenska versionen av 

modellen där metoden fokuserar på synliggörande. Det går först ut på att arbeta laborativt med 

konkreta föremål för att sedan övergå till visualisering av föremålen genom bilder. De visualiserade 

bilderna syftar till att synliggöra matematiken, vilket det finns flera olika sätt att göra på. När 

grundarbetet med de konkreta föremålen och visualiseringen har bearbetats övergår det sedan till 

att arbetas med i abstrakt form. Den abstrakta formen i modellen är i form av 

problemlösningsuppgifter där det konkreta och visuella tillämpas för att lösa uppgifter. I Putris 

(2015) artikel förklarar författaren främjandet av elevers kodning av begrepp genom att kombinera 

abstrakta begrepp med konkreta objekt. Författaren förklarar att kodningen sker genom CPA-

approach då eleverna tar in information på olika sätt genom olika sinnen. Exempelvis behöver vissa 

elever få känna eller se på ett objekt för att komma ihåg ett begrepp för att sedan kunna koda det. 

Att arbeta synliggörande och konkretiserande gör också att undervisningen blir varierande, vilket 

därmed möjliggör att fler elever kan ta till sig nya kunskaper och information. 

3.1.5 Singaporemodellen och läromedlet i Sverige 
Admera Education refererar till att modellen är introducerad i Sverige 2015 av pedagogerna Pia 

Agardh och Josephine Rejler. I Sverige används modellen genom läromedlet Singma (Agardh, 

Rejler & Yeap, 2017). Natur & Kulturs hemsida beskriver att läromedlet är uppbyggt enligt 

modellen. Samtidigt beskriver Admera Education att innehållet är tillagt för att vara anpassad till 

Lgr11 (Skolverket, 2018) och täcker in alla delar i kursplanen för matematik. Natur & Kultur 

återberättar att läromedlet är upplagd för att först och främst stötta pedagogerna i att lägga upp ett 

arbetsområde och skildra vad som är i fokus. Läromedlet har en tillhörande lärarhandledning samt 

två arbetsböcker, en för gemensamma genomgångar och aktiviteter samt en för självständig övning. 

Fortsättningsvis beskriver Natur & Kultur att läromedlets lektionsupplägg är uppdelat i fyra 

moment; vi utforskar, vi lär, vi övar och jag övar. Lektionen inleds alltid med en uppgift som 

gemensamt utforskas, vi utforskar, där pedagogen har en viktig och stöttande roll. Eleverna får 

valmöjligheter att välja om de vill utforska uppgiften praktiskt eller om de istället föredrar en mer 

teoretisk utforskning. 

Pedagogen har, genom både lärarhandledningen och läroboken, underlag för frågor till eleverna av 

reflekterande karaktär. Vidare jämförs och diskuteras elevernas exempel och lösningar till 

uppgiften med det som finns i läroboken, alltså att eleverna lär genom momentet vi lär. Därefter 

övar eleverna tillsammans i momentet vi övar, i olika par eller gruppkonstellationer, med fokus på 

att resonera tillsammans. I sista momentet, jag övar, övar eleverna självständigt i övningsboken 

med lektionens arbetsområde. Övningsboken används för repetition av det som arbetades under 

lektionen för att befästa de nya kunskaperna. 
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3.2 Förankring i lagar och förordningar 

Eftersom modellen är relativt nyintroducerad i en del svenska skolor finns det därför behov av att 

se över den. Ett sådant behov avser bland annat att undersöka om modellen, genom läromedlet 

Singma, kan främja elevers språk- och kunskapsutveckling enligt skolans uppdrag (Skolverket, 

2018). I Lgr11 (Skolverket, 2018) finns det en del framträdande stycken i det matematiska syftet 

som är kopplade till Singaporemodellen. Eftersom modellen grundar sig i Singapores läroplan 

(SME, 2012) är den därför inte helt olik Lgr11 kursplan i matematik (Skolverket, 2018). 

Framträdande kopplingar i kursplanens syftestext (Skolverket, 2018) är bland annat att utveckla 

matematiska kunskaper genom problemlösning som ska kunna kopplas till olika vardagskontexter. 

Båda läroplanerna nämner att problemlösningar ska lösas, tolkas och reflekteras genom att använda 

och värdera olika strategier och metoder med varierande matematiska uttrycksformer. Matematiska 

uttrycksformer arbetas med för att elever ska kunna kommunicera om matematikens sammanhang, 

både vardagligt och vetenskapligt. För att kommunicera om matematik krävs även 

begreppsförståelse och förståelse om matematikens betydelse. Framförallt vardagsanknyten 

begreppsförståelse är viktig i de lägre åldrarna. 

 

I skollagen (2018:1098), SkolL, 3 kap. 2§ anges att; 

 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål. 

 

Eftersom modellen är av en varierande undervisningskaraktär får flertalet elever chansen till 

stimulans för sin personliga utveckling i matematiken. Eleverna får ett inflytande över sitt eget 

lärande i och med valmöjligheterna och interaktionen i undervisningen (Skolinspektionen, 2018). 

Detta kan liknas vid läroplanens (Skolverket, 2018) beskrivning av vikten att eleverna får 

möjligheter att utveckla ett större personligt ansvar för valet av olika demokratiska arbetsformer. 

Dessutom erbjuder modellen och läromedlet Singma, möjligheter för eleverna att kunna välja egna 

teman och aktiviteter till sin undervisning där eleverna kan utveckla sin förmåga i att öva inflytande 

och ta eget ansvar (Skolverket, 2018). 

 

Kopplat till undersökningen av studien så styrks den dels av kursplanens syfte som beskriver 

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.” (Skolverket, 2018, s. 

54). Dels styrks studien av skolans uppdrag där skolan ska verka för att “Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 

kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och 

att nya metoder prövas och utvecklas.” (Skolverket, 2018, s. 9). 
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3.3 Forskningsöversikt 
Inga svenska forskningsartiklar om modellen gick att finna under arbetet med studien. Därav 

beskrivs ingen sådan koppling i studien. Däremot gick det att finna en del internationella artiklar 

om studier inom specifika geografiska områden. Dessa artiklar har bland annat studerat och jämfört 

införandet av modellen mellan olika länder samt även kopplingar till upplevelser och erfarenheter 

av modellen (e.g. Badger, 2013; Naroth & Luneta; 2015; och Thien & Ong, 2015). Det fanns inte 

heller ett stort utbud av internationella artiklar, som passade till studiens ändamål, och därav har 

enbart några enstaka internationella artiklar behandlats i forskningsöversikten. De studier som 

gjorts har gemensamt visat på att modellen fungerar motiverande och engagerande för elever 

genom interaktion och aktiviteter. 

I Badgers (2013) artikel skriver författaren om införandet av Singaporemodellen i delstaten 

Georgia i USA. Införandet visade sig ha positiva effekter på elevernas matematiska- och 

begreppsutveckling. Det dröjde några terminer innan pedagogerna upplevde införandet som 

övervägande positivt eftersom det tog ett tag innan de lärt sig modellen. Pedagogernas positiva 

upplevelse uppstod när de kunde se effekter på elevernas matematiska utveckling. Utvecklingen 

av modellen i Georgia arbetades fram genom att ständigt återkomma till samma grundprinciper, 

faser och väsentliga begrepp. Framförallt märktes ett intresse, från både pedagoger och elever, av 

modellens arbetsmetoder gällande verklighetsförankrade kontexter, CPA- approach och 

aktivitetsbaserad undervisning. Svårigheter och nackdelar med modellen visade sig vara att 

pedagogerna var i behov av längre undervisningstimmar för att eleverna skulle få chans till att 

hinna bemästra och skapa djupförståelse för ett begrepp eller matematiskt område. 

I en Sydafrikansk studie av Naroth & Luneta (2015) beskrev även de pedagogerna att införandet 

av modellens CPA- approach var uppskattad och effektiv. Pedagogerna i Sydafrika upplevde att 

CPA- approach fungerade särskilt effektivt för de elever som hade en del generella svårigheter med 

språket och begreppsförståelse. Precis som i den Sydafrikanska studien beskriver Badger (2013) 

att pedagogerna i Georgia också upplevde att modellen främjade den matematiska utvecklingen av 

de elever som vanligtvis behövde längre tid för att kunna processa matematik. Modellen 

underlättade undervisningen genom fokus på interaktion. Interaktionen mellan pedagoger och 

elever hjälpte pedagogerna att öka elevernas engagemang eftersom de kunde förstå elevernas 

intressen för att sedan anknyta matematiska begrepp, färdigheter och verklighetsförankrade 

kontexter. Dessutom upplevdes även den aktivitetsbaserade undervisningen som engagerande för 

eleverna, vilket den Sydafrikanske studien generellt också upplevde (Naroth & Luneta, 2015). 

I en studie av Thien & Ong (2015) jämfördes Malaysias och Singapores matematikundervisning 

där det har det visat sig att eleverna i Singapore har varit mindre stressade och ångestfyllda gällande 

ämnet matematik än Malaysias elever. Författarna såg att stress och ångest gav negativ påverkan 

på elevernas resultat i matematik. I studien framgår det att Singaporemodellen skulle ha en positiv 

effekt på elevers motivation och självförtroende vilket också kan vara en faktor till varför deras 

testresultat i TIMSS är så framgångsrika. Vad som skulle kunna vara positiva effekter av modellen 

är att Singapores elever får lära sig att använda matematiken mer självständigt genom tillämpade 
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problemlösningsuppgifter. Modellens undervisningsmetod och upplägg med problemlösning gör, 

enligt författarna, att Singapores elever generellt upplever mindre stress och hjälplöshet kopplat till 

matematik. 

3.4 Sociokulturell lärandeteori 

Studien bygger på den sociokulturella lärandeteorin eftersom socialt samspel, genom 

kommunikation och interaktion, anses vara viktig för begreppsutveckling och för en generell 

utvecklingsprocess. Lärande- och undervisningssituationer som eleverna befinner sig i, genom 

modellen, är både av den språkliga och sociala karaktären (cf. Singaporemodellen; SME, 2012). 

Bland annat brukas språket som ett verktyg för att förmedla information och som ett kommunikativt 

eller interagerande medel. Interaktion är av stor betydelse för undervisningen genom modellen, 

främst på grund av elevernas möjligheter till inflytande i undervisningen för en mer demokratisk 

och betydelsefull skolgång. Av dessa anledningar är den ryske psykologen och pedagogen 

Vygotskijs (1896–1934) sociokulturella perspektiv och hans pedagogiska teorier om social 

kunskapsutveckling viktig för både studien och modellen. Det sociokulturella perspektivet innebär 

att kunskap utvecklas och bemästras via språket, sociala samspel och den materiella miljön där 

individer gemensamt kan processa olika perspektiv och situationer (Säljö, 2011; Svensson, 1998). 

 

Välorganiserade kulturella aktiviteter i stimulerande miljöer är också en utgångspunkt för lärande 

inom den sociokulturella teorin (Svensson, 1998). Aktiviteter skapar nya upplevelser, erfarenheter 

och ger ny information till barnet, vilket enligt Svensson (1998) ger mycket att kommunicera om. 

Bearbetning av ny information sker via Vygotskijs centrala begrepp internalisering. 

Internalisering innebär att ny kunskap och information omvandlas, genom språket, för att det ska 

upplevas som egen kunskap. Följaktligen tolkas information genom socialt samspel där fokus 

ligger på att barnet ska förstå budskapet bakom informationen. Detta görs genom aktiv bearbetning 

med de olika sinnena för att informationen på något sätt ska kunna uppfattas. Till slut när innehållet 

i språket eller i ett ord är uppfattat blir det tillräckligt att tänka det, det vill säga språket och ordet 

behövs inte bearbetas på nytt. Allt detta genomsyras i modellens undervisningsupplägg, då 

lektionerna baseras på interaktion, kommunikation och aktiviteter i olika varierande former (cf. 

Singaporemodellen; SME, 2012). Eftersom eleverna har många aktivitetsbaserade valmöjligheter 

i undervisningen, möjliggör det att eleverna lättare kan lära sig att lära genom egna förutsättningar. 

 

Genom modellens arbetsmetod arbetar eleverna ofta tillsammans i olika och varierande 

konstellationer (cf. Singaporemodellen; SME, 2012). Att lära sig tillsammans med andra 

förknippas ofta med Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen. Begreppet kan förklaras 

som att individer tar stöd och hjälp av varandra för att klara av en uppgift (Manger et al., 2012). 

Framförallt anser begreppet att det gynnar de individer som befinner sig i svårigheter som då kan 

ta stöd av andra som kan mer. I de yngre skolåldrarna spelar pedagogen en stor roll då eleverna 

fortfarande behöver mycket stöd. Sivenbring (2016) beskriver stöttandet mellan pedagoger och 

elever som att ”Lärare är viktiga för elever, inte enbart som förmedlare och utvärderare av 

kunskaper, utan också som handledare och stöttande samtalspartner.” (s. 239). Språket utgör en 
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viktig del i kommunikationen då det fungerar som ett verktyg i att förmedla tankar (Svensson, 

1998). Samspel och samtal med andra ger möjlighet att lyssna på varandra. Där kan det ske ett 

språkligt utbyte som i sin tur leder till både intellektuell och språklig utveckling. Just modellen 

förespråkar socialt samspel men där också stöttning visar sig i andra former i läromedlen. Hoven 

och Garelick (2007) har tittat på modellens läromedel och konstaterade att det kontinuerligt 

förekommer stöttning och hintar i form av bilder och korta texter för att eleverna ska kunna lösa 

uppgifterna. 

 

Till varje lektionstillfälle behandlar modellen olika matematiska begrepp. Pedagogen ska under 

lektionstillfället se till att presentera och förklara begreppen samt stötta eleverna i att försöka förstå 

och använda begreppen (cf. Singaporemodellen; SME, 2012). Begreppsbildning och utveckling 

beskriver Vygotskij (2001/1934) som en process där verbala ord och konkreta intryck måste 

samspela med egna erfarenheter för att ett begrepp ska få möjligheter att bildas och utvecklas. 

Vygotskij skiljde på vetenskapliga och spontana begrepp (Manger et al., 2012). Spontana begrepp 

avser de begrepp som barn själva skapar genom egna erfarenheter och observationer som ibland 

kan framkomma som inkorrekta. Däremot förklarar det sociokulturella perspektivet att spontana 

begrepp ändå kan användas för att vetenskapliga begrepp ska få en större innebörd. Eftersom 

eleverna kommunicerar olika och har olika förståelser eller erfarenheter av matematiska begrepp, 

nämns både vetenskapliga och spontana begrepp. Pedagogens roll blir att försöka styra in eleverna 

till att använda de vetenskapliga begreppen, eller om det är svårt kan de försöka förklara dom 

genom spontana begrepp. 

 

När eleverna ska förklara sina lösningar och metoder, till modellens matematikuppgifter, behöver 

de inte enbart använda språket utan de har även möjlighet att visa hur de har tänkt (cf. 

Singaporemodellen; SME, 2012). Eleverna kan visa genom att rita, skriva, peka på symboler eller 

visa genom andra passande redskap eller objekt. Symboler, i form av olika grafiska framställningar 

eller objekt, kan skapa större innebörd av begrepp eftersom symboler förmedlar ytterligare 

kunskaper och sammankopplingar. Inom den sociokulturella lärandeteorin går samspelet mellan 

språk, symboler, objekt och andra redskap under begreppet mediering (Riesbeck, 2008). 

Huvudsakligen innebär mediering att människan samspelar och tar stöd av redskap för att kunna 

tolka, konkretisera och uppfatta omvärlden. Mediering är därför viktigt i matematikundervisningen 

eftersom matematiska begrepp i sig själva är abstrakta (Skemp, 1987) och behöver ofta 

konkretiseras för att bli förstått. 

3.5 Matematik och begreppsutveckling 

I de kommande avsnitten presenteras några olika delar som är sammankopplade till modellens 

pedagogik för begreppsförståelse- och utveckling i matematik. Dessa delar är begreppsförståelse, 

begreppsbildning, interaktionens betydelse för begreppsförståelse och metakognition och 

kunskapsutvecklande. Vidare är dessa delar en mer forskningsbaserad utveckling på modellens fem 

komponenter i ramverket. 
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3.5.1 Begreppsförståelse 
Ur ett sociokulturellt perspektiv bygger matematiken bland annat på en språklig förståelse där 

begrepp är av central betydelse. Att ha en förståelse av ett begrepp innebär att kunna representera 

och tolka det (Riesbeck, 2008). Riesbeck (2011) beskriver att matematiken är uppbyggt av 

abstrakta begrepp som får en innebörd med hjälp av benämningar och redskap. För att förstå ett 

begrepp behöver relationen mellan benämningen och innehållet av begreppet vara synligt 

(Riesbeck, 2008). Ofta blir relationen mellan benämning och innehåll synlig genom redskap som 

knyts samman med kommunikation. 

 

Jakobsson (2012) anser att språk och begrepp fungerar som redskap för utvecklande av lärande och 

tänkande eftersom det används för att kunna analysera och förstå. Begreppsförståelse innebär alltså 

inte att enbart kunna benämna begrepp utan det måste också finnas en förståelse för vad innebörden 

är för att senare veta hur det ska kunna användas i en situation. För att kunna lösa 

problemlösningsuppgifter, som modellen utgår från, måste det finnas en grundförståelse för ord 

och begrepps betydelse för att ens förstå uppgiftens innebörd. Därav hävdar Löwing (2004) att det 

är viktigt att utgå från elevernas förkunskaper. Men elevernas förkunskaper är inte det viktigaste i 

sig, utan det är hur pedagogen analyserar de aktuella förkunskaperna och väljer att arbeta utifrån 

dessa. 

 

Begreppsförståelse kräver också kunskapen om vilka symboler eller tecken som ligger bakom 

begreppet (Steinbring, 2006). För att tecken och symboler ska bli matematiska måste det finnas en 

koppling till ett matematiskt begrepp eller kontext. Författaren beskriver att matematisk 

kunskapsutveckling och förståelse förhåller sig proportionellt mellan de olika delarna begrepp - 

tecken/symbol - objekt/kontext som struktureras genom interaktion. Däremot måste eleverna förstå 

att ett begrepp representerar matematiska relationer och att ett begrepp inte är en specifik symbol, 

objekt eller kontext. Således är tecken, symboler, objekt och kontexter representationer av 

begreppets strukturer och fungerar som kodning istället för verkliga konkreta redskap eller 

företeelser (ibid.). 

3.5.2 Begreppsbildning 
Undervisningen bör delvis vara förståelseinriktad där Ahlberg (1992) nämner att bildning av 

begrepp är en viktig del i utvecklandet av lärandet för att dels kunna förstå, dels kunna utveckla 

matematiska förmågor. Bildande av begrepp behövs sedermera bearbetas genom variationer i 

undervisningen. Variationer kan tillföra olika infallsvinklar vilket också kan underlätta att 

associeras och omsättas till en verklighetskontext. En undervisning som varierar med både verbala 

ord eller uttryck, konkreta material, redskap och som är verklighetsförankrat anser både Ahlberg 

(1992) och Vygostkij (2001/1934) fördjupar förståelsen för begrepps betydelse och innehåll. 

 

Skemp (1987) nämner att begrepp blir först förstått när det kan associeras med ett objekt. Först då 

går det att föreställa sig betydelsen och det faktiska innehållet av begrepp. Vidare i processen 

kommer den matematiska kunskapen utvecklas där objekten eller redskapen senare ersätts med 



 

14 
 

mentala föremål och strukturer (Steinbring, 2006). Däremot är det viktigt att påpeka för elever att 

redskapen och verklighetskontexterna enbart tydliggör och refererar till strukturer av matematisk 

kunskap. Enligt Riesbeck (2011) och Häggblom (2013) kan objekt underlätta för att analysera och 

se olika sammanhang av matematiska begrepp. Huvudsakligen bör dessa objekt vara vardagliga 

och gärna kopplade till vardagliga situationer. Däremot skriver Marton & Pang (2006) att objekt 

eller verklighetsförankring inte nödvändigtvis behöver fungera som redskap för att elever ska 

kunna skapa en förståelse och insikt om begrepp. Istället behöver objektet eller förankringen ha en 

viss koppling till elevers erfarenheter och verklighetsuppfattningar om de ska få en så bra insikt 

om begreppet som möjligt. Insikten om sådana objekt eller förankringar framtas och skapas genom 

pedagogers interaktion med elever. 

 

Fong Ng & Lee (2009) beskriver i sin forskningsartikel att matematiska problem generellt sett ofta 

är svåra för barn att lösa om de enbart är i textform. Författarna skriver att kompetenta 

problemlösare ofta omkonstruerar begrepp i problemlösningsuppgifter till andra 

representationsformer. Att omkonstruera texter och begrepp till representationsformer som är 

relevanta och lämpliga gör att problemlösningen blir mer konkret och påtaglig. Modellen 

förespråkar och arbetar för att eleverna ska lära sig att omkonstruera och bilda begrepp genom 

redskap för att uppgifterna ska bli mer överskådligare. 

 

3.5.3 Interaktionens betydelse för begreppsförståelse 

Interaktion i matematikundervisningen är en viktig del för att matematiken ska utvecklas till att 

vara relevant och meningsfull för eleverna. Interaktion i klassrummet kan vara att tillåta att blanda 

det naturliga och vardagliga språket med matematiska begrepp. Det vardagliga språket innehåller 

visserligen inte matematiska begrepp men det har ofta matematiska anknytningar (Riesbeck, 2008). 

Vardagsspråket hjälper till att utveckla förståelse för nya matematiska begrepp eftersom det går att 

samtala kring begreppet för att ge det en mening. Det vardagliga språket kan kopplas till 

matematiska begrepp likväl som matematiska begrepp kan kopplas till det vardagliga språket. 

Genom vardagsspråket får pedagoger syn på vilka verklighetskontexter som är av betydelse för 

elever. Dessa verklighetskontexter kan användas som stöd när begrepp och begreppssymboler ska 

tolkas, förklaras och ge mening. 

 

Löwing (2017) skriver också att begrepp blir lärda om de behöver användas för att kommunicera 

med andra. Därav är samtal och kommunikation viktigt för att begrepp ska bli inlärda.  Dessutom 

nämner Steinbring (2006) om lärandemiljöns effekter på interaktionen. I en tillåtande lärandemiljö 

med synliga och tillgängliga redskap kan elever visa, peka, jämföra, känna et cetera, vilket 

möjliggör elevers redogörande för hur de upplever och förstår det matematiska arbetsområdet. 

3.5.4 Metakognition och kunskapsutvecklande 
I föregående stycken beskrevs en del strategier för hur elever kan utveckla sin begreppsförståelse 

genom interaktion, det visuella och konkreta genom redskap och kontexter. Dessa strategier för 

begreppsutveckling behöver bearbetas för att de ska få en mening. Eftersom eleverna i lågstadiet 
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lär sig en massa nya begrepp, metoder och strategier inom matematiken kan det därför ibland vara 

svårt att veta hur och när det ska användas. Montague (1997) förespråkar att använda sig utav 

metakognitiva strategier för att stötta eleverna att synliggöra sina matematiska tankeprocesser. 

Metakognitiva strategier innebär att exempelvis göra sig själv medveten om sitt eget tänkande kring 

en process. Strategierna kan alltså ge självinsikter om sitt eget lärande. 

 

McGregor (2007) nämner att reflekterande tänk, metakognition, utvecklas bland annat genom 

sociala samspel. Ett socialt samspel kan nämligen påverka eller utvidga varandras tankar, bland 

annat genom frågeställningar. McGregor (2007) ger några exempel på metakognitiva 

frågeställningar som syftar till att se över sin arbetsmetod såsom; ”What do you think now?”, ”How 

did you find that out?”, “What strategies did you use?”, ”Why do you think your ideas are 

different?” och ”What has influenced your thinking?” (s. 218). Återigen är pedagogens roll viktig 

för att elever ska förmå sig att reflektera över sina tankar, men tanken är att eleverna ska utvecklas 

i att själva börja använda metakognitiva strategier. 

4 Metod 

Frågeställningarna och valet av metoder till studien gör att arbetet förhåller sig till en kvalitativ 

fallstudie. Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2012) beskriver att en kvalitativ undersökning 

ofta har ett färre antal källor där det samlas in en större mängd data. En kvalitativ undersökning 

anses också lämplig där förståelse står i fokus för studien framför att förklara den. Att tänka på med 

en fallstudie är att det kan vara svårt att dra riktiga slutsatser utifrån det som studerats. Under denna 

studie har undersökningen enbart genomförts på en skola med några få pedagoger, vilket gör att 

studien inte kan representera en fullständig verklighet.  Däremot för att studien ska ge en större 

helhetsbild, på grund av de få antal respondenter som är med i studien, är blandningen av 

datainsamlingsmetoder att föredra. Blandningen av datainsamlingsmetoder kan möjliggöra en mer 

rättvis slutsats om de tillsammans ger samma bild av resultatet.  Att blanda datainsamlingsmetoder 

samt att undersökningen har ett fokus på förståelse gör att studien därav förhåller sig som en 

fallstudie förklarar Ejvegård (2009). 

4.1 Urval 
Eftersom det finns begränsat med tillgängliga och utbildade lärare i Singaporemodellen inom det 

geografiska området, har urvalet skett genom ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) förklarar 

bekvämlighetsurval som ett urval där forskaren väljer ett rimligt och fördelaktigt alternativ. Urvalet 

för denna studie är begränsat till en och samma skola där deltagarna ingår i ett gemensamt arbetslag 

som använder sig av modellen i matematikundervisningen genom läromedlet Singma (Agardh, 

Rejler & Yeap, 2017). Bekvämlighetsurvalet till studien ger en ökad sannolikhet att deltagarna kan 

svara på forskningsfrågorna. 

Deltagarna i studien var tre pedagoger som är verksamma i lågstadiet på en ort i norra Sverige. Två 

av pedagogerna är klasslärare för varsin årskurs ett och den tredje pedagogen för en årskurs två. 

Samtliga pedagoger har deltagit i en kort introducerande kurs, cirka två dagar lång, i hur modellen 

används och fungerar genom läromedlet. En av pedagogerna har dessutom varit på ett 
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observationstillfälle i Lemshaga Akademi för att observera ett undervisningstillfälle med en av 

pedagogerna som har introducerat modellen i Sverige. Modellens metoder och läromedlet infördes 

till skolan, där pedagogerna är verksamma, höstterminen 2018. Det vill säga att pedagogerna endast 

har använt läromedlet i knappt två terminer när undersökningen genomfördes. 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna till studien har skett i blandad form för att skapa en mer nyanserad bild 

och förståelse. Dels genom en enskild observation i klassrumsmiljö, dels en gruppintervju. Genom 

att blanda dessa metoder blir pedagogernas tankar och upplevelser antingen bekräftade eller 

obestyrkta genom upplevelserna från klassrumsobservationen. Frågeställningarna till intervjun och 

anledningen bakom observationen, grundar sig i att försöka få fram de faktorer som pedagogerna 

anser sig använda och vad de lyfter som viktigt för att kunna utveckla elevers begreppsförståelse 

och begreppskunskaper. 

4.2.1 Gruppintervju genom fokusgrupp 
Eftersom urvalet av deltagande pedagoger var begränsat, baserades valet av datainsamlingsmetod 

på att möjliggöra för djupa och breda diskussioner kring fenomenet. För att dessutom få utförliga 

svar till studiens syfte och frågeställningar valdes därav gruppintervju genom fokusgrupp som 

datainsamlingsmetod (Bilaga 2). Denscombe (2018) beskriver att en gruppintervju genomförs i 

princip som en personlig intervju men att förutom att enbart samla data så är det även fokus på för 

intervjuaren att skapa fria gruppdiskussioner och gruppdynamik. Även fast fokusgruppen 

innehåller en liten grupp som deltar i intervjun skapar det ändå möjligheter för deltagarna att kunna 

uttrycka sig, reflektera över och ifrågasätta andras synpunkter. Detta hävdar Wibeck (2010) är 

möjligt eftersom deltagarna kan hjälpa varandra att gemensamt utveckla sina tankegångar genom 

interaktion. Syftet med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera ett fenomen för att beskriva 

vad som de själva uppfattar som viktiga aspekter. 

En gruppintervju genom fokusgrupp har också utmärkande egenskaper som ofta skiljer sig ifrån 

andra intervjuformer (Denscombe, 2018). Dessa egenskaperna är att intervjun har ett fokus på de 

erfarenheter som är välkänt för deltagarna, att intervjuaren ska försöka underlätta för deltagarnas 

interaktion samt att gruppdynamiken används som medel för att få fram information. 

Gruppinteraktionen möjliggör även att lättare kunna resonera fram till gemensamma åsikter eller 

de olikheter som deltagarna har (Wibeck, 2010). Undersökningen av deltagarnas gemensamma 

eller olika uppfattningar kommer senare i analysen att skapa mening åt det fenomen som 

diskuterats. Diskussioner och interaktioner i fokusgrupper är ofta till en fördel nämner Denscombe 

(2018) där både icke-verbal kommunikation och frågeställningar under intervjun hjälper till att 

möjliggöra ett avslöjande av deltagarnas tankar och varför de har dessa. Detaljerna i den icke-

verbala kommunikationen kan också vara viktiga aspekter för att skapa sig en förståelse för hur 

deltagarna uppfattar diskussionen och interaktionen. 

Eftersom fokusgruppens deltagare är kollegor är det därför viktigt att tänka på att diskussionerna 

kan komma att påverkas av interpersonell interaktion (Wibeck, 2010). Interpersonell interaktion 
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innebär att deltagare påverkar varandra på olika sätt genom förväntningar av varandra. Just av 

deltagare som är kollegor till varandra kan de komma att påverkas av deras tidigare förhållande 

och samhörighet till varandra. Även fast deltagarna har skilda åsikter är det ändå möjligt att de 

väljer att inte nämna dessa för att bibehålla känslan av grupptillhörighet och samhörighet. Det kan 

även vara så att gruppen har en stark samhörighetskänsla där deltagarna svarar som att de 

tillsammans har en gemensam uppfattning, det vill säga en gemensam grupptanke. Det kan givetvis 

vara så att deltagarna ändå har samma eller liknande uppfattningar utan att ha en stark samhörighet. 

Om deltagarna uttrycker alltför lika uppfattningar under intervjun beskriver Wibeck (2010) att det 

möjligen kan finnas normer som sätter gränser för vad som tillåts att nämnas om ett visst fenomen. 

För att deltagarnas ska uttrycka sin faktiska åsikt om fenomenet bör därför intervjuledaren ibland 

stötta deltagarna genom att ställa enskilda frågor. I de bästa av situationer har deltagarna tillräcklig 

tillit till varandra där de känner en trygghet i att kunna uttrycka sina egna åsikter (Denscombe, 

2018). 

Organiseringen och planeringen av gruppintervjun planerades tillsammans med en av deltagarna. 

Intervjumiljön blev denna deltagares klassrum, vilket valdes för att deltagarna skulle känna sig 

bekväma i en känd miljö samt där de eventuellt lättare kunde visa, förklara eller förtydliga sina 

uttalanden. Intervjun planerades att genomföras efter elevernas skoltid och ta cirka 45 minuter. 

Tidsaspekten på 45 minuter ansågs vara lämplig för att inte påverka deltagarnas arbetstid negativt. 

Dokumentationen av intervjun med fokusgruppen genomfördes genom ljudinspelning. Wibeck 

(2010) förklarar att ljudinspelning ofta fungerar bra under intervjutillfällen eftersom deltagarna 

ofta glömmer bort att de blir ljudinspelade. Dessutom uppger Denscombe (2018) att tydliga 

fördelar med ljudinspelning är att intervjun blir dokumenterad och kan både lyssnas om och 

kontrolleras av andra. 

Nackdelen med ljudinspelning är svårigheten med att särskilja deltagarnas röster under 

transkriberingen samt att få med den icke-verbala kommunikationen. Anteckningar under 

intervjuns gång kan därför finnas som ett komplement till ljudinspelningen för att anteckna ner 

vilken deltagare som talar i ordningsföljd samt specifik icke-verbal kommunikation. Svårigheterna 

med att föra anteckningar är att få med all icke-verbal kommunikation mellan deltagarna. 

Svårigheten ligger i att notera och uppleva den icke-verbala kommunikationen samtidigt som 

anteckningar fördes. Ett annat problem kan vara att intervjuledaren också kan påverka deltagarna 

under intervjuns gång (Backman et al., 2012). För att minimera påverkan bör intervjuaren hålla sig 

så neutral och objektiv som möjligt (Ejvegård, 2009). Samtidigt uppmanar Ejvegård (2009) att 

intervjuaren också bör uppträda uppmärksamt och välvilligt för att inte verka avståndstagande eller 

kylig. Varje individ upplever intervjuer individuellt och därför måste en eventuell påverkan på 

deltagarna tas i beaktning när datainsamlingen ska bearbetas i analysen. 

4.2.2 Intervjustruktur 
Strukturen till intervjun är semistrukturerad (Backman et al., 2012; Denscombe, 2018). Valet av 

att ha en semistrukturerad och inte ostrukturerad intervju är med anledning av att ha en öppen 

intervju. Det innebär att deltagarna, mestadels, själva för diskussionen framåt men har ändå listade 
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ämnen som ska behandlas och struktureras av intervjuledaren. Genom att deltagarna själva styr 

diskussionen utifrån frågorna, kan de också lättare styra in på de aspekter som de själva anser vara 

viktiga jämfört med en strukturerad intervju. Eftersom det finns risker att diskussioner kan bli 

alltför oorganiserade genom en ostrukturerad intervju, valdes istället semistruktur (Wibeck, 2010). 

Semistrukturerad intervju möjliggör fortfarande fria diskussionsmöjligheter samtidigt som 

intervjuledaren kan hjälpa till att hålla deltagarnas fokus på frågan. Det underlättar senare för 

analysen av undersökningen. En semistrukturerad intervju kräver också öppna frågeställningar som 

deltagarna kan svara på. Med öppna frågeställningar anses att det inte finns några fasta 

svarsalternativ och att respondenterna har möjligheter att kunna utveckla sina svar om de så vill 

(Backman et al., 2012). Däremot kan öppna frågor också leda till att svaren blir större än tänkt och 

eventuellt tar upp andra saker än det frågan faktiskt fokuserar på. Det är därför viktigt att 

intervjuledaren försöker hålla sig till ämnet i frågorna och försöka styra deltagarna att hålla sig till 

frågan. Nedan beskrivs en del av de strukturerade teman och frågeställningar till intervjun (Bilaga 

2). 

Exempel på inledande och övergångsfråga till gruppintervjun; 

Vilka representationsformer, uttrycksformer eller materiel använder ni när 

ni arbetar med modellen? 

Exempel på nyckelfrågor till gruppintervjun; 

Hur använder ni modellen för att utveckla elevernas begreppsförståelse? I 

introduktionen? Under aktivitetsbaserade moment? Hur sammanfattar ni? 

Hur interagerar ni med eleverna för att bygga upp en förståelse av hur 

eleverna lär sig förstå begrepp? 

Exempel på avslutande frågor till gruppintervjun; 

Upplever ni någon skillnad i elevernas prestationer jämfört med tidigare 

klasser, kopplat till begreppsförståelse, sedan ni införde modellen? Vad i 

så fall? 

Hur är skillnaden mellan att använda den här modellen och hur ni 

undervisade förut? 

4.2.3 Observation i klassrum 
Efter genomförd gruppintervju genomfördes även en deltagande observation för att komplettera 

insikten om deltagarnas tankar kring fenomenet. Observationstillfället genomfördes hos pedagogen 

för årkurs två i ordinarie klassrumsmiljö. Observationstillfället planerades, tillsammans med 

pedagogen, att genomföras under ett planerat undervisningstillfälle i matematik. En sådan 

observation i klassrumsmiljö blir en deltagande observation i naturlig miljö (Ejvegård, 2009; 

Denscombe, 2018). Eftersom eleverna vanligtvis startar matematiklektionerna med att sitta på 

golvet framför pedagogen, planerades observatörens placering att vara bakom eleverna. Tanken 
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bakom placeringen var att observatören inte skulle avleda elevernas uppmärksamhet från 

undervisningen. 

Deltagandet i denna undersökning genomfördes enbart genom fysisk närvaro i klassrummet där 

observationens fokus var att se på hur pedagogen interagerar och arbetar med att utveckla elevernas 

begreppsbildning och förståelse. Vid observationstillfället hade pedagogen i förväg förklarat för 

eleverna att deras matematiklektion skulle observeras av en observatör. Därav blev eleverna 

förberedda på den fysiska observerande närvaron och hade en förförståelse för vad och hur 

observatören skulle göra. 

Undersökningen skedde vid ett sådant tillfälle där undervisningstillfället oavsett skulle ägt rum. 

Detta möjliggör att forskaren får en trovärdig inblick i vad och hur deltagarna gör i den naturliga 

miljön (Denscombe, 2018). Det naturliga undervisningstillfället kan komma att påverkas av både 

elevernas och pedagogens medvetenhet om den externa närvaron i klassrumsmiljön (Backman et 

al., 2012; Denscombe, 2018; Ejvegård, 2009). Därav kan pedagogen möjligen följa 

undervisningsmodellen mer noggrant än vanligt, eller att eleverna uppför sig annorlunda med den 

okända närvaron i klassrummet. 

En annan nackdel kan vara att observationen vid tillfället inte ger svar på forskningsfrågan eftersom 

undervisningen måste anpassas efter eleverna och nuet. Observatören ska dessutom både hinna 

uppfatta och tolka alla händelser av vikt under observationstillfället och förhålla sig objektiv till 

dessa. För att underlätta insamlingen av relevant data vid observationstillfället gjordes ett 

observationsschema (Bilaga 3). Denscombe (2018) upplyser om att punkterna i 

observationsschemat ska vara av relevant innehåll för undersökningens syfte. Punkterna ska 

fokusera på att identifiera viktiga saker som bör uppmärksammas under observationen. I 

observationsschemat till denna studie ligger fokus på interaktion, kommunikation, 

begreppsanvändning, representations- och uttrycksformer samt hur eleverna uppfattas mottaga och 

använda begreppen. Under tiden undervisningen pågick, antecknades de händelser som var av vikt 

i enlighet med observationsschemat (Bilaga 3). Under observationstillfället fanns även läromedlet 

tillgängligt att titta i. Läromedlet bläddrades i för att eventuellt senare kunna användas för att 

konkretisera och förtydliga pedagogernas uttalanden från intervjutillfället. 

4.3 Bearbetning och analysmetod 
Syftet med bearbetningen och analysmetoden var att få en bättre förståelse för hur pedagogerna 

arbetar med modellen för att möjliggöra elevers begreppsutveckling samtidigt som att förstå hur 

pedagogerna upplever arbetsmetoden. Analysen hade för avsikt till denna undersökning att förklara 

hur modellen kan fungera för effektiv begreppsinlärning samt belysa eventuella nackdelar. 

Analysmetoden till undersökningen baseras på modellens tre faser Readiness, Engagement och 

Mastery (SME 2012). Huvudfokus för analysmetoden var dels att titta på hur interaktionen mellan 

pedagoger och elever ser ut och hur modellen i sin helhet inverkade på interaktion. Dels låg fokus 

på att titta på hur modellen användes och synligjorde begrepp för att utveckla elevers förståelse 

och kunskaper om matematiska begrepp. För att få fram om huruvida modellen är en påverkande 
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del av elevers begreppsutveckling var framförallt gruppintervjuns övergångsfråga, nyckelfrågorna 

och de avslutande frågorna viktiga att bearbeta (Bilaga 2). Datainsamlingen via observationen med 

stöd av observationsschemat (Bilaga 3) fungerade som ett komplement, antingen förstärkande eller 

försvagande, till svaren från gruppintervjun. 

All ljudinspelade data och anteckningar från gruppintervjun transkriberades, det vill säga att 

intervjun överfördes från tal till skrift. Transkriptionens syfte i denna undersökning var att se till 

att återge det huvudsakliga innehållet (Wibeck, 2010) samt att få med en del av de icke-verbala 

kommunikationerna. Anteckningarna från observationen sammanställdes och skrevs in på nytt 

under kategorierna i observationsschemat (Bilaga 3). Den bearbetade data från observationen och 

gruppintervjun har sedan jämförts med modellens faser enligt analysmetoden. Jämförelsen syftar 

till att bland annat urskilja samband och likheter, eller olikheter, från modellen och den faktiska 

undervisningen. Transkriberingen skrevs ut och observationsdata sammanställdes för att sedan 

kategoriseras genom färgkodning enligt faserna. Varje fas har fått en specifik färgkod. Detta 

underlättas för att eventuellt kunna se jämförelser och olika teman. Dessutom underlättas 

färgkodning för visualisering om vad, hur och hur mycket något ur respektive fas tas upp. Nedan 

beskrivs kortfattat om vad som fokuserats på för analysen ur varje fas. 

I första analysfasen Readiness var syftet att titta på hur pedagogerna arbetar för att förbereda 

eleverna inför ett arbetsområde (Löwing, 2004). Interaktion var viktig att ta i beaktning här 

eftersom interaktionen står för den huvudsakliga delen när pedagogen ska veta hur eleverna ska 

kunna förberedas. Motiverande kontexter och förkunskaper var ledande ord i den första analysfasen 

(Riesbeck, 2008; Sivenbring, 2016; Marton & Pang, 2006; och Jakobsson, 2012). Genom att 

analysera hur pedagogerna arbetar med kontexter och förkunskaper, med fokus på interaktion 

(Löwing, 2017), gavs möjlighet att se huruvida det överensstämmer med modellen och om det 

faktiskt påverkar elevernas engagemang i undervisningen. 

Andra analysfasen Engagement syftade till att se hur själva basen av inlärningen ser ut. Interaktion 

var en viktig faktor även i andra fasen, där inlärningsdelens tre delar stod i fokus. Dessa delar är 

introducering av ny information, aktivitetsbaserad undervisning och undersökande undervisning 

med socialt stöd (Ahlberg, 1992; Svensson, 1998; och Steinbring, 2006). Att se hur pedagoger 

använder och arbetar med inlärningsdelarna genom interaktion, gör det möjligt att få fram tänkbara 

metoder för hur elever lär sig. Bland annat hur de lär sig att utveckla, skapa förståelse och 

användning för matematiska begrepp och varför de i så fall skulle kunna vara tänkbara att använda 

som metod. 

Mastery, den tredje fasen i analysen fokuserade på hur eleverna bemästrar och sammanfattar ett 

arbetsområde. Huvuddelarna i Mastery är repetition, reflektion (Montague, 1997; McGregor, 2007) 

och utmaning. Återigen är interaktion en viktig aspekt av hur delarna framställs och arbetas med. 

En analys av hur Mastery används kan ge ett intryck över huruvida elevernas utveckling eventuellt 

påverkas av delarna. 



 

21 
 

4.4 Etiska principer 

För att forskningsstudien ska ge trygghet, skydd och riktlinjer för respondenterna kräver 

Vetenskapsrådet (2002) att studien grundar sig på fyra etiska krav. Dessa fyra krav är 

informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. 

Informationskravet och samtyckeskravet beskrivs i denna studie som informerat samtycke. 

Informerat samtycke menas med att respondenten ska ha vetskap om att deltagandet i studien är 

frivillig och på vad studien innebär (Backman et al., 2012; Vetenskapsrådet, 2002). Informationen 

som ges ut till respondenterna ska ange både syftet, en översiktlig beskrivning av undersökningens 

genomförande samt information om deltagandet. Detta är för att respondenten ska ha en förståelse 

för vad den eventuellt ger sig in på och hur det kan komma att påverka sin egen person. Det är 

framförallt viktigt att påpeka vikten av frivilligt deltagande där respondenten när som helst har rätt 

till att avbryta sin medverkan. Till denna studie fick pedagogerna utskickat information om studiens 

syfte, översiktlig undersökningsbeskrivning samt information om samtycke (Bilaga 1). Eftersom 

det är svårt att försäkra sig om att respondenterna erhållit en faktisk förståelse av studiens syfte, 

genomförande och frivilligt deltagande, skickades även en blankett ut. På blanketten fick 

respondenterna svara genom namnunderskrift om informationen för undersökningen framgått. 

Eftersom det framgår i studiens syfte att uppgifterna som respondenterna lämnat till 

undersökningen enbart används i forskningssyfte till studien har nyttjandekravet följts 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att inte riskera att respondenternas identitet oavsiktligt ska identifieras följer denna studien 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet innebär att försöka försvåra möjligheterna 

för utomstående att kunna identifiera enskilda eller grupper av individer. Detta görs genom att 

anonymisera respondenterna och deras svar i undersökningen samt att undanhålla personuppgifter 

för obehöriga. För anonymisering till denna studie användes maskering genom kodnycklar, det vill 

säga att respondenterna har nummeridentifierats där individuppgifterna sparats på separat 

dokument. Dokumentet med kodnycklar har enbart varit åtkomlig för de berörda i studien. 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För undersökningen valdes begreppet tillförlitlighet för att poängtera en rimlig trovärdighet till 

studien. För att visa att undersökningen, datahantering- och bearbetning har genomförts med en 

rimlig säkerhet har därför åtgärder vidtagits som lämnar en viss försäkran om trovärdighet 

(Denscombe, 2018). För att data från transkriberingen och observationerna ska vara trovärdiga har 

den kontrollerats genom respondentvalidering. Responsvalidering innebär att data kan kontrolleras 

av deltagarna som kan välja att bekräfta eller förbättra sina utsagor eller förklara beteenden. 

Samtidigt bekräftas även forskarens förståelse för utsagorna och beteenden. 

Sannolikheten i resultatet är däremot svårare att vara säker på eftersom det kan ligga 

bakomliggande känslor eller tankar hos deltagarna och deras förhållanden mellan varandra och kan 

därav känna sig påverkade i hur de uttalar sig. Även fast Wibeck (2010) beskriver att 

gruppintervjuer möjliggör att resonera fram gemensamma eller skilda åsikter, finns det ändå en 
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risk att inte våga ta upp sina egna åsikter för att minimera osämja. Det vill säga att deltagarna må 

ha blivit påverkade av interpersonell interaktion (ibid.) för att inte förstöra gruppens eventuella 

samhörighet. Eftersom resultatet visade dels att pedagogerna hade liknande tankar och åsikter, dels 

att observationen styrkte dessa, kan studien anses som tillförlitlig. För att öka studiens trovärdighet 

hade egentligen studien tagit fördel av att genomföra fler än en gruppintervju genom fokusgrupp, 

då resultaten hade kunnat jämföras sinsemellan och resultatet hade antingen fått samma eller olikt 

utfall. 

Användningen av analysmetoden har också hjälp till att hålla studiens tillförlitlighet, då resultatet 

från gruppintervjun och observationen har utgått från pedagogernas beskrivningar och insatser 

genom analysmetoden. Egna tolkningar, tankar och idéer har hållits isär från resultatdelen och 

enbart kommit fram under diskussionsavsnittet. Eftersom studien genomförts med noggrannhet, 

anses studien som tillförlitlig och trovärdig. 

4.6 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att framhäva pedagogers upplevelser och beskrivningar, om användning och 

interaktion genom modellen, för elevers begreppsutvecklande i matematik. För att få fram svar till 

studiens syfte genomfördes kvalitativa metoder, en gruppintervju genom fokusgrupp samt ett 

observationstillfälle under en matematiklektion. Kvalitativa metoder lämpade sig till studiens syfte 

eftersom det endast fanns ett fåtal deltagare inom det geografiska området som kunde delta i 

studien. Eftersom studien är så pass liten med få deltagare finns det dessutom svårigheter i att 

representera en verklighet (Ejvegård, 2009). Enligt Ejvegård (2009) betyder det att slutsatser måste 

dras med försiktighet. Därav har blandningen av metoderna, intervju och observation, kunnat 

synliggöra och stärka eventuella paralleller av varandra. I denna studie har observationstillfället 

främst verkat som komplement till intervjun, där olika företeelser har jämförts och kategoriserats. 

Metodvalet med gruppintervju genom fokusgrupp var för att försöka skapa diskussioner kring 

fenomenet. Diskussionernas fokus var dels kring hur deltagarna använder modellen, dels hur de 

upplever modellen och läromedlet. Tanken var att diskussionerna skulle frammana fördjupade svar 

med antingen lika eller olika infallsvinklar. Eftersom deltagarna var kollegor, fanns det också en 

chans till att diskussionerna skulle bli längre och därmed fördjupas. Dessutom möjliggör intervjuns 

upplägg, med de öppna frågorna, för diskussioner. Däremot finns det svårigheter i att veta vilka 

infallsvinklar och ståndpunkter som deltagarna skulle lägga fram. En ståndpunkt skulle kunna vara 

att deltagarna upplever situationen som bekväm för att uttala sina upplevelser som anses vara 

viktiga att nämna till studiens undersökning. En annan ståndpunkt skulle kunna vara att deltagarna 

inte känner sig bekväma med situationen och eventuellt bli begränsade, eller låsta vid frågorna, och 

inte kunna tänka utanför ramarna om vad som är viktigt att förmedla till undersökningen. En 

gruppintervju kan därför vara en lämplig metod för att deltagarna ska kunna känna sig bekväma i 

situationen, jämfört med enskilda intervjuer. Enskilda intervjuer hade varit ett alternativ till 

studiens undersökningsmetod, men med det begränsade urvalet av deltagare hade inte varit nog för 

att få fram tillräckligt med data. Till denna studie skapar inte enskilda intervjuer samma möjlighet 

för diskussioner och fördjupade samtal om fenomenet, eftersom intervjuaren inte har samma 

erfarenhet och kunskap som deltagarna har. Deltagarna kan därav tillsammans bidra till att skapa 

fördjupade samtal och diskussioner som är av vikt för studien genom intervjuarens öppna frågor. 
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Ljudinspelning är ytterligare en diskussionspunkt, där det kan komma att påverka deltagarna och 

deras uttalanden. Att vara medveten om att bli ljudinspelad kan skapa en oro i att inte våga yttra 

sig helhjärtat på grund av vetskapen av att åsikterna och uttalandena kommer att publiceras i 

studien. Även fast deltagarna blir anonymiserade, kan ljudinspelningen komma att påverka 

deltagarna negativt. 

Att det enbart planerades ett observationstillfälle kan diskuteras om det ger tillräckligt med 

information och upplevelser för studien eller inte. Eftersom tanken med observationen var att se 

och uppleva det som pedagogerna uttalat sig om i intervjun, är det tänkbart att ett 

observationstillfälle skulle räcka för tydliggörande av intervjun. Visserligen utgör tre 

observationstillfällen ytterligare säkerställande av pedagogernas uttalanden än ett tillfälle. 

Dessutom behövs det tänkas på hur eleverna upplever observationssituationen eller om det är något 

annat, exempelvis oförutsägbara händelser, som kan hända som försvårar undersökningen. 

5 Resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger arbetar för att elever kan utveckla och 

skapa förståelse för matematiska begrepp genom modellen. Från gruppintervjun och observationen 

har de tre faserna från analysmetoden kunnat urskiljas och beskrivs mer i kommande stycken. 

Urskiljningen från analysmetoden är Readiness, Engagement och Mastery vilka är de huvudsakliga 

teman som resultatet utgår från. Utifrån dessa har likheter och olikheter kunnat urskiljas och 

därmed har andra sammanfattande teman skapats och översatts till svenska motsvarigheter. I 

resultatet besvaras urskiljningen av Readiness i temat; Pedagogernas uppfattning om hur de 

förbereder för elevers begreppsutveckling. Urskiljningen av Engagement besvaras delvis i första 

temat men besvaras framförallt i temat; Pedagogernas uppfattningar om arbetsmetoderna för 

begreppsutvecklande. Resultatets urskiljning av Mastery besvaras i temat; Pedagogernas 

uppfattningar om elevernas bemästring av begrepp. Dessutom beskrivs ytterligare ett tema, som 

utgjorde en stor del från pedagogernas uttalanden, i temat; Pedagogernas beskrivningar om 

modellens utmaningar och svårigheter. Det sistnämnda temat är en viktig aspekt som även svarar 

till studiens syfte. 

Nedan presenteras resultatet från gruppintervjun och observationen med signifikanta citat som 

kopplas till studiens frågeställningar och viktiga beståndsdelar från bakgrunden. Citaten från de tre 

deltagarna i studien är anonymiserade och kommer i texten benämnas som L1, L2 och L3. 

5.1 Pedagogernas uppfattningar om hur de förbereder och arbetar för elevers 

begreppsutveckling 
För att kunna urskilja och stötta eleverna med fasen Readiness berättar pedagogerna bland annat 

att deras egna förberedelser, inför undervisningen och arbetsområdet, är a och o. Om pedagogerna 

är noga förberedda och införstådda med läromedlets upplägg kan de i sin tur stötta eleverna att bli 

bekanta och trygga med upplägget kring hur arbetsmetoden för ett visst arbetsområde fungerar. 

Förberedelserna skapar också möjligheter för pedagogerna att ta fram andra eventuella 

verklighetskontexter (Ahlberg, 1992) eller andra passande redskap för att synliggöra begrepp 

(Riesbeck, 2008; Skemp, 1987). Under intervjutillfället beskrev däremot pedagogerna att de 

fortfarande försöker förstå läromedlets upplägg och tankesätt. 
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L2: Men det kan vara att man själv är ovan med tänket liksom så. 

L2: Jag tänker att om man har gjort det här ett par gånger å gjort ettan, tvåan, trean 

och så kommer man tillbaka till ettan då kanske man fattar att ja just det, det här 

gör vi med just det här sen i trean…då blir det logiskt så jag tänker att det kanske 

blir nog så. 

L1: Jag tror det är bra att ha jobbat med det från början… 

L3: Nä och jag tänker att då har du ju ändå tankesättet och tillvägagångssättet. 

Enligt pedagogerna upplever de att åldern på eleverna spelar en roll i hur mottagliga de är för olika 

verklighetskontexter. I årskurs två har eleverna generellt hunnit skaffa sig mer erfarenhet än de 

elever som går i årskurs ett. Verklighetskontexter är därmed viktiga att anpassa efter elevernas 

erfarenheter och mängden verklighetskontexter är enligt pedagogerna inte så relevanta. Det viktiga 

är snarare att eleverna kan ta till sig en kontext och dess innehåll som de enligt L3 kan ”hålla i 

huvudet”. I introduktionsfasen av ett arbetsområde visar sig kommunikation vara viktigt för att få 

fram passande kontexter där begreppen naturligt kan komma fram i samtalet (Löwing, 2017). 

L2: Jag tänker att när man som kommer till tvåan och börjar räkna det här med att 

börja simma å då kanske det blir lättare eller blir mer spontant att man kan ta 

sånna… 

L3: Du kan ta lite mer abstrakt. 

L2: Jämföra som med egna erfarenheter när man kommer till sånna. 

L3: Lite mera abstrakt och du kan hålla det lite i huvudet. 

Pedagogerna beskriver att de sällan behöver förankra till andra verklighetskontexter än de 

kontexter som redan finns i läromedlet. Pedagogerna upplever att läromedlet redan har tillräckligt 

med konkreta exempel i form av bilder som de samtalar om i introduktionen. I det observerade 

lektionstillfället baserades den introducerande kontexten på om ett barn som simmade i en 

simbassäng där uppgiften handlade om att ta reda på hur långt barnet hade kvar att simma. Till 

kontexten fanns en tillhörande bild på en simbassäng, barnet som simmade och olika markerade 

sträckor med måttenheter. Eleverna verkade inte ha några som helst svårigheter att förstå varken 

kontexten eller bilden. Eftersom bilderna i läromedlet upplevs som tillräckligt visuella och 

konkreta kan de snabbt kopplas samman med abstrakta begrepp (Putri, 2015) istället för att ge 

ytterligare exempel. Pedagogerna i årskurs ett resonerar att; 

L2: Men det är ju ganska konkret liksom och kopplat till det är ju mycket bilder 

och så, så det är ju inte så ofta man tar andra verkliga… 

L3: Nä. Då tar man det där eller så tar man å ritar nåt annat, jag ritar en smörgås 

eller nåt annat gör jag men det är ju det som är här som är…jag tänker…nä. 

Vid samtal kring bilderna ger pedagogerna vissa verktyg för att eleverna ska försöka förstå att 

bilden representerar begreppets matematiska relationer (Steinbring, 2006). Verktygen för att kunna 

se de matematiska relationerna sker genom att pedagogen ställer öppna frågor som tillåter öppna 

utsagor från eleverna där de kan dela med sig av hur de tänker. Samtalet kring bilden främjar ett 
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socialt lärande där eleverna får möjligheter att lära sig och processa olika tankesätt genom ett 

språkligt utbyte (Svensson, 1998). Pedagogerna beskriver att samtalet kring bilderna upplevs som 

givande i elevernas kunskapsutveckling men att det kräver mycket stöttning för att eleverna ska 

kunna hålla igång ett samtal. I klassrumsobservationen av årskurs två var pedagogen som en 

samtalsledare och ställde dels öppna frågor, dels reflekterande (McGregor, 2007) och förtydligande 

frågor för att hålla igång samtalet med eleverna. Pedagogen i årskurs två arbetade precis enligt 

Sivenbrings (2016) beskrivning, att pedagogens funktion är ett viktigt stöd dels för att elevers 

samtal ska flyta på, dels för att ett språkligt utbyte ska ske. Exempelvis ställde pedagogen frågor 

som fick eleverna att reflektera över vad som var viktigt med bilden och vad det går att få reda på 

genom att titta på bilden. Pedagogen fortsatte sedan med att ställa frågor om vad som var viktigt 

att tänka på för att kunna lösa uppgiften, varför det i så fall var viktigt och på vilka sätt uppgiften 

kunde lösas och varför den kunde lösas så. Eleverna delgav flertalet olika exempel på hur uppgiften 

kunde lösas. Bland annat kom olika lösningar och begrepp fram såsom räknesätt, uppställning, 

subtraktion, addition, tallinjen, tiotal, ental, delar, hel, mer, mindre och hälften. Eleverna delgav 

många olika begrepp där de, med pedagogens stöd, kunde beskriva hur och varför det valdes. 

Resultatavsnittet svarar till studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet har belyst hur pedagoger 

använder modellen för att förbereda eleverna på ett nytt arbetsområde, dels genom interaktion, dels 

genom att använda och samtala kring matematiska begrepp. 

5.2 Pedagogernas uppfattningar om arbetsmetoderna för begreppsutvecklande 
Engagement urskiljs i resultatet, bland annat, genom att pedagogerna beskriver att de vid varje 

lektion har samma uppstartsrutin och inledning där eleverna ska undersöka en uppgift tillsammans. 

Vid uppstarten lägger pedagogen fram materiel som anses passande till uppgiften för att eleverna 

ska få möjligheter till att undersöka och laborera sig fram till en eller flera metoder. En laborerande 

undersökning gör att eleverna själva kan försöka omkonstruera uppgiftestexten till andra uttrycks- 

och representationsformer vilket passar till Fong Ng & Lee (2009) yttrande om att uppgifter då blir 

mer påtagliga. 

Eleverna uppmanas av pedagogen att först undersöka uppgiften på egen hand och sedan 

tillsammans med andra. En sådan situation beskriver Steinbring (2006) som en tillåtande 

lärandemiljö. Den tillåtande miljön skapar tillfällen där eleverna kan ge stöd till varandras 

metodutveckling både genom språket och genom det visuella och konkreta med laborativ materiel. 

Det finns flera valmöjligheter för eleverna att göra när de ska undersöka en uppgift och sedan 

berätta hur de kom fram till ett resultat. Pedagogerna lägger fram små whiteboardtavlor med 

tillhörande pennor, multilinkar som är en form av klossar som kan staplas ovanpå varandra, 

tiostavar, klossar och hundrarutor på golvet innan genomgången. Pedagogerna beskriver att de tar 

fram materiel efter behov och om eleverna ber om någon annan materiel så tar de även fram det. 

Tillsammans med eleverna skapar pedagogerna fram en miljö med varierande redskap som 

Steinbring (2006) förklarar som en tillåtande miljö. Materielen finns tillgängliga för att eleverna 

ska kunna lösa uppgiften med den metod som de själva föredrar. Under observationen visade det 

sig att många av eleverna började med att använda och laborera med materiel eller rita upp konkreta 

bilder. Samtidigt som eleverna undersökte, interagerade de mellan varandra. Sist i lösningsskedet, 

omvandlade de flesta eleverna det konkreta till att skriva ner lösningen genom matematiskt språk, 

det vill säga matematiska siffror och symboler. Pedagogerna uttalar sig om att materielen 
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underlättar för visualisering av tankeprocesser eller som symboler för begrepp. Följaktligen blir 

det ganska naturligt för eleverna att förklara sina tankeprocesser, språkligt eller visuellt, med 

matematiska begrepp. 

L3: Konkret material lite vad man har. Och talrader. 

L1: Jag brukar ställa fram lite på golvet och så… så tar dom. 

L2: Ibland så delar man ut så att alla ska ha men ibland så får de välja om de vill 

ha en tallinje eller inte. Jag kanske kan den där tallinjen i huvudet och då behöver 

jag inte ha en… men det beror lite på, på vilka olika sätt kan man lösa den här 

uppgiften. Kan man lösa den med en tallinje… och så. 

L1: Jo prata och tänka och så visa det konkret och få en inre bild och berätta för 

varandra. 

För att undervisningen ska bli begreppsutvecklande är samtalet återigen en stor del av inlärningen. 

I både intervjudiskussionen och i observationen framgår det att pedagogerna ofta ställer öppna 

frågor till eleverna för att skapa samarbeten och diskussioner mellan varandra. 

L3: På ett annat sätt… för det kommer in begrepp på ett annat sätt… men det är 

det hära att du just sitter och pratar. Hur då? Hur tänker vi? 

L3: Ja att du ska inte få ut det genom din penna och skriva ner det på ett papper 

så och va snabbast klar utan du ska be prata… 

Frågorna fungerar likt de metakognitiva strategierna (Montague, 1997) som stöttar och uppmanar 

eleverna till att förklara eller visa hur de tänker kring uppgiften och metoderna. Metoderna och 

tankarna som eleverna förmedlar innehåller på något sätt olika begrepp oavsett om det är språkligt 

eller visuellt. Pedagogen finns till hands för att språkligt utmana eleverna till att förklara vilka 

begrepp som används. I synnerhet förklaras begreppen genom det matematiska språket men om 

eleven har svårigheter går det att nyttja ett vardagligt språk för att ge anknytningar till begreppet 

(Riesbeck, 2008). För att bearbeta fram det korrekta begreppet från vardagsspråket stöttar 

pedagogen eleverna att kommunicera fram det genom att ställa öppna frågor. Detta efterliknar 

Jakobssons (2012) beskrivning där samtalet kan hjälpa eleverna att se ytterligare samband mellan 

det matematiska- och vardagsspråket eftersom språket hjälper till att analysera och förstå ett 

begrepp. 

L2: Varje, varje eh liksom lektion inleds ju med en sån hära (visar en bild i 

läromedlet Singma) vi utforskar grej att… ja det liksom är… jag har sju bönor i 

mina händer, hur vet vi alltså hur många bönor är det i den stängda handen och 

hur vet du det och så liksom det här huret, hur vet vi det? Det kan man prata om i 

hundra år. 

L1: Och då ska man tänka själv… hur ska jag ta reda på det. Hur skulle jag göra 

för att ta reda på det.  Och sen berätta för en kompis. 

L3: Och sen hur kan man visa det. Kan man jaha du säger ett sätt… kan man göra 

det på nåt annat sätt. 
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L2: Nä man tittar på bilder och pratar och sen så tittar ja aa sen så här ska man 

göra och jaha kan man göra på nåt annat sätt och så pratar man och det finns flera 

olika exempel som man gör muntligt tillsammans innan dom sen får gå i 

övningsboken och göra dom två sidorna som hör till just den lektionen. Så det blir 

inte den där hetsen att jag ska göra fem sidor i eller att liksom göra flest sidor utan 

du har dom där sidorna som är till den… det vi har pratat om. Så får man ju ha sen 

andra extra uppgifter då. Dom är ju klar olika fort. 

I ovan nämnda citat berättar även pedagogerna att lektionen inte upplevs lika hetsig eftersom 

eleverna har två sidor som de ska arbeta med varje lektion. Pedagogernas uttalanden påminner om 

Thien & Ongs (2015) undersökning där de upplevde att modellens upplägg framkallar mindre 

stress. Pedagogerna beskriver dessutom att det även finns olika matematiska aktiviteter som tillhör 

kapitlet som eleverna arbetar med i par. Oftast hinner eleverna arbeta klart med sidorna och några 

elever brukar även hinna arbeta med annat material som pedagogerna tagit fram från andra 

läromedel. På så vis blir undervisningen varierad. Att använda eller ta del av flera olika metoder 

visar på hur begrepp kan användas i olika situationer (Jakobsson, 2012). Det vill säga att variation 

kan bidra till större begreppsförståelse (ibid.). Pedagogerna nämner att i varje kapitel innehåller ett 

par olika begrepp som de pratar lite extra om i undervisningstillfällena till det specifika kapitlet. 

Ett begrepp är ofta återkommande i läromedlet och framställs varierat med olika uttryckssätt. 

Pedagogerna beskriver att läromedlet är upplagt där det följs ett visst mönster som, även det, är 

återkommande. 

L2: Samma begrepp återkommer ju ofta, ja de återkommer väldigt ofta. Sen är det 

ju som ett kapitel där de är ibland åtta lektioner. 

L3: Fast man gör det på olika sätt. 

L3: Men det jag tänker är att vi jobbar mycket med begrepp. 

Även fast arbetsområdena från läromedlet följer ett visst mönster har vissa elever inte förstått 

mönstret riktigt än. Pedagogerna tror att eleverna möjligen lär sig se mönstret till slut om de 

fortsätter undervisa matematik genom modellens läromedel. Läromedlet beskrivs som repetitivt 

både med sitt återkommande mönster samt de varierade arbetsmetoderna för varje kapitels 

arbetsområde. Eftersom läromedlet är nytt för pedagogerna att arbeta med beskriver de att det är 

svårt att veta om eleverna till slut lär sig se mönstret eller inte. Pedagogerna nämner också om 

Lgr11 (Skolverket, 2018) och hur det är kopplat till läromedlet och hur de arbetar. De säger att de 

arbetar mycket från kunskapskraven från Lgr11(ibid.) kopplat till samtal och resonemang. 

Pedagogerna nämner att de aldrig stött på ett läromedel tidigare där det är ett sådant stort fokus på 

att samtala och resonera i matematik. De lyfter även fram att samtalet är en del av kunskapskraven 

från Lgr11 (ibid.) i matematik. Vidare hade pedagogerna inga fler kommentarer om kopplingar till 

Lgr11 (ibid.). 

L2: Följa matematiska resonemang det är ju lite sånt… beskriva begreppens 

egenskaper… ge exempel på det är ju mycket sånt som är prat… pratmatte och… 

beskriva och samtal, tillvägagångssätt… så… det är ju mycket prat i 

kunskapskraven som är skrivna nu. Som man kanske inte tränat så mycket förr. 
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Resultatet svarar både till studiens syfte och samtliga frågeställningar. Dels beskriver pedagogerna 

hur de både använder modellen och interagerar med eleverna för att eleverna ska få möjligheter att 

utveckla sin begreppsförståelse och använda matematiska begrepp. Dels beskriver pedagogerna 

hur de själva använder matematiska begrepp genom att benämna och visualisera dessa. 

5.3 Pedagogernas uppfattningar om elevernas bemästring av begrepp 

Elevernas Mastery, beskriver pedagogerna, märks framförallt genom interaktion och att urskilja 

innehållet i ett samtal. Elevernas bemästring av matematiken och de matematiska begreppen syns, 

enligt pedagogerna, när de pratar matematik. När eleverna pratar, visualiserar de hur de tänker 

genom att förklara sina inre bilder och tankeprocesser. Pedagogerna förklarar att när eleverna ska 

prata om hur de har tänkt så finns det alltid någon annan som har tänkt annorlunda men där svaret 

ändå är densamma. Det vill säga olika lösningar men samma svar. Genom att prata kan eleverna ta 

del av varandras tankeprocesser och se olika sammanhang eftersom lösningen på uppgiften kan 

beskrivas på olika sätt men egentligen innehålla samma sak. Detta skapar också möjligheter att 

reflektera över hur olika metoderna och strategier kan användas. Ännu en gång stöttar pedagogerna 

eleverna i att reflektera genom att förmedla metakognitiva strategier (Montague, 1997). 

L1: Nä. Och då har de kommit på att addition och subtraktion hänger ihop så det 

är alltid nån om de flesta säger subtraktion så är det alltid nån som säger jag gör 

det med addition. 

L3: Räkna sam…tio. Och jo och ner. Räkna framåt och bakåt. Men alla ser det på 

olika sätt varje lektion, de är ju inte likadana. 

L2: Nä och de försöker få fram olika metoder för att ta reda på det här och så lär 

man sig olika metoder. 

För pedagogerna blir det tydligt om eleverna bemästrar eller förstår uppgiften och olika begrepp 

när de resonerar hur de har tänkt. Huvudsakligen märker de om eleverna har förståelse för uppgifter 

och begrepp genom samtal. De beskriver att eleverna givetvis kan visa hur de tänkt men fokus 

ligger speciellt på språket då det kan styrka och förklara det visuella eller konkreta. Pedagogerna 

förklarar att elever ibland har svårigheter i att uttrycka hur de tänker. Eftersom undervisningen 

generellt är baserat på att kunna förklara olika begrepp och hur valda metoder används, genom 

språket, är det också så pedagogerna kan kontrollera elevernas kunskapsutveckling. 

L2: Alltså du måste ju kunna det väldigt bra för att få ut det så att nån annan förstår 

det. 

L3: Hur ska du kunna förklara det här om jag inte förstår det. 

L1: På många ställen kan man ju visa, kan man ju göra. 

L3: Precis men du måste på nåt sätt kunna visa det. Inte bara (pekar i läromedlet 

Singma på en bild med blommor) tre… och vad betyder den trean? 

L2: Ja och den betyder att det är tre blommor här. Liksom du måste ändå kunna… 

förklara vad du har gjort. 
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Eftersom modellen och läromedlet är nytt för både pedagogerna och eleverna är det svårt att veta 

om arbetsmetoderna ger någon effekt på kunskaps- och begreppsutveckling. Pedagogerna upplever 

att de har använt det under en för kort period för att kunna utvärdera och märka en skillnad från 

tidigare verksamma år. Å andra sidan märker de en markant skillnad i att eleverna pratar mer 

matematik. Det gör även att pedagogerna upplever som att begrepp generellt sätt får en större plats 

i undervisningen och kommer in på ett annat sätt än tidigare. Resultatet i detta avsnitt svarar till 

studiens frågeställningar om hur pedagogerna använder modellen för att eleverna ska utveckla sin 

begreppsförståelse samt hur pedagoger och elever interagerar för att utveckla förmågan i att 

använda matematiska begrepp. 

5.4 Pedagogernas beskrivningar om modellens utmaningar och svårigheter 
I intervjun och under observationen urskildes en del utmaningar och svårigheter för eleverna i att 

kunna utveckla begreppsförståelse och begreppskunskaper. Dessa urskiljningar är relevanta att 

beskriva eftersom studien syftar till hur pedagoger arbetar för elevers begreppsutveckling. En 

utmaning som pedagogerna upplever är att när lärandemiljön är av tillåtande karaktär (Steinbring, 

2006), med flertalet och varierande redskap och möjlighet för sociala samspel, har eller får vissa 

elever ibland svårt att komma igång att arbeta. Pedagogerna berättar att när eleverna har svårt att 

komma igång så stöttar de dessa elever lite extra genom kommunikation. Återigen är det öppna 

och metakognitiva frågor likt McGregors (2007) som syftar till att få igång elevernas tankeprocess. 

Dessutom ger kommunikationen också en inblick i om eleverna har förstått uppgiften. Pedagogerna 

beskriver sedan att de försöker få eleverna till att samspela med andra elever genom att berätta och 

förklara för varandra hur de tänker. Fokus är på att eleverna ska förmedla hur, inte bara berätta 

svaret på uppgiften. Ofta är det inte så svårt att få fram ett svar till uppgiften utan elevernas 

utmaning är att förklara valda metoder och resonemang. För pedagogerna blir det en utmaning i 

hur de ska stötta eleverna för att själva förstå hur de ska komma igång att tänka, resonera, prata och 

uttrycka valda strategier och metoder. 

L1: Ja men vi har ju redan SAGT femtio minus trettiofem… ja och nu har vi gjort 

det på två sätt nu så att finns det nån som har gjort det på nåt ANNAT sätt?... så 

har de gjort likadant. Dom vill bara som bara säga sitt, inte så mycket lyssna på 

vad dom andra sagt eller vad som redan är gjort. 

L1: Jo jag gjorde ju såhär… men det hör väl kanske till åldern kanske på barnen. 

Pedagogerna berättar också att det kräver ett visst tålamod för eleverna att sitta och lyssna på 

varandras förklaringar och det finns därför en risk att de inte tar till sig all information. Dessutom 

säger eleverna ofta att de kan svaret på uppgiften på en gång och att lyssna på flera exempel kan 

bli tjatigt. De upplever att eleverna helst bara vill visa och uttrycka sin egen lösning och har svårt 

att lyssna på övriga elever när de pratar. Pedagogen för årskurs två nämner att svårigheterna med 

att lyssna på andra och ha tålamod till det kan ha med åldern att göra. Några elever kan dessutom 

bli distraherade av materielen som ligger framme på golvet och börja bygga eller göra annat än att 

fokusera på uppgiften. 

L2: Men dom barnen vill ju gärna… visa att dom klarat uppgiften utan att de 

kommit fram till ett resultat och det är väl det, hur kan vi ta reda på det. Det är väl 

egentligen det som är dt viktiga som är det intressanta… jag kan tycka satt det är 
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ganska svårt att få dom att ja men okej… jag brukar säga att det svaret på det här 

det kan ju ni alla ganska lätt räkna ut. 

L2: Men hur. Att få dom liksom att… det är ju inte… det är ju det svåra. 

L3: Mm… jo det är ju just det. Att uttrycka vad du tänker. 

En annan utmaning som pedagogerna upplever är förvirring. Eftersom läroboken inte alltid är 

konsekvent blir pedagogerna ibland förvirrade när de ska förklara och resonera med eleverna. 

Dessutom kan samtalet där flera olika metoder nämns, skapa förvirring hos en del elever istället 

för att se sammanhang. 

L3: Dom är inte konsekvent i boken. Dom har det inte utan man kan bilda tior på 

olika sätt. 

L2: Det är lite svårt att förklara ibland för barnen. 

Pedagogerna påtalar om språket i läromedlet. I läromedlet är det dels mycket text, dels är språket 

på en hög nivå. Pedagogerna för årskurs ett nämner att vissa övningar i boken bygger på att eleverna 

redan ska kunna läsa, vilket är svårt när de håller på att lära sig bokstäver. Dessutom påminner 

vissa ord om varandra vilket också gör det svårt att urskilja betydelsen av vad som är vad. 

L3: Jo däremot så tänker ja vi har sagt att vissa saker bygger på att eleverna ska 

kunna läsa. 

L1: Det är en sån där svår problemlösningstext. 

L1: Mm språket är på hög… i samma kapitel hade vi längst och… längre. Lägst 

och längre. Och det blir ju jättesvårt det är ju jättesvårt att läsa för mig… vilket 

djur är lägst, vilket är längst. 

L3: Jo det liknar varann så mycket. 

Pedagogerna medger att eleverna ibland uttrycker att de inte upplever den samtals- och 

undersökande undervisningen som riktig matematik. Enligt pedagogerna upplever eleverna att de 

inte helt har accepterat att matematik kan vara att samtala och resonera om ett arbetsområde. Även 

fast eleverna uttryckt sig till pedagogerna att de tycker att genomgångarna stundtals är tråkiga 

försöker ändå pedagogerna utmana eleverna genom att stötta varandra och agera hjälplärare. När 

pedagogerna låter eleverna agera hjälplärare befinner sig eleverna i den proximala 

utvecklingszonen (Manger et al., 2012) och där de språkligt kan stötta varandra att förmedla 

varandras tankar (Svensson, 1998). 

L2: Men det är ju en del barn som tänker att när ska vi börja ha matte egentligen? 

(L1, L2, L3 och intervjuare skrattar). Jo men faktiskt det är ju så. De tycker ju inte 

att det är riktig matte att sitta där och prata. De har inte accepterat det ännu. 

L1: Jag har haft elever på samtal och de tycker att genomgångarna är sååå tråkiga 

(L1 gör till rösten. L2, L3 och intervjuare skrattar). Jag kan ju på en gång. 

L3: Då får dom va hjälplärare och hjälpa och gå runt. 
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5.5 Sammanfattning 
Pedagogerna beskriver att det krävs att pedagogerna förbereder och förstår upplägget av läromedlet 

för en längre period. Undervisningens upplägg har en tydlig början och mitt, men visar inte på ett 

tydligt avslut eller sammanfattning av arbetspasset. Passande och tillgänglig materiel är en fördel 

att använda i undervisningen, vilket kräver noga förberedelser till vad som kan anses som lämpligt 

eller till vad som kan behövas tillverkas. Kontexterna i läromedlet anser pedagogerna vara 

tillräckligt verklighetsbaserade som är lämpliga och anpassade för elevernas förkunskaper. 

Pedagogerna förklarar att de sällan tillför andra kontexter än det som finns i läromedlet, och om de 

gör det så är det liknande exempel. För att veta elevernas förkunskaper är samtalet och den 

aktivitetsbaserade undervisningen viktig för att kunna förstå vart eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt. 

Pedagogerna får snabbt reda på, genom samtal och kommunikation, om eleverna har vetskap om 

ett arbetsområde eller inte eftersom kunskapen sitter i om eleverna kan uttrycka sig. Pedagogerna 

uttrycker att samtalet i undervisningen är den viktigaste aspekten för att se om eleverna har 

bemästrat ny kunskap. Om eleverna inte kan uttrycka sig till största dels språkligt, dels visuellt 

eller konkret, anses eleverna inte ha tillräcklig med kunskap om arbetsområdet. Eftersom 

undervisningen grundar sig på samtal, kommer begrepp in som en naturlig del i undervisningen. 

Begreppen kan till en början uttryckas med ett vardagligt språk som sedan, genom gemensamt 

samtal, bearbetas till att bli vetenskapligt.  

Pedagogerna arbetar också mycket med metakognitiva strategier genom att ställa öppna 

frågeställningar till eleverna för att de ska försöka utveckla sina förmågor i att reflektera över 

uppgiften. De öppna frågorna bidrar också till att eleverna, tillsammans med pedagogen, kan 

komma fram till vilka begrepp som används, vad de heter och hur de ska användas. Undervisnings- 

och klassrumsmiljön är även tillåtande, där elever och pedagoger kan stötta varandra genom 

interaktion. Interaktionen möjliggör att eleverna kan förstå arbetsuppgifterna eftersom de får ta del 

utav olika metoder och strategier, vilket kan ge eleverna flera olika infallsvinklar. Genom att de får 

själva använda den metod eller strategi som passar den enskilda individen bäst underlättar det också 

för eleven att fokusera på en lösning och inte bli stressad över att lösa uppgiften på ett specifikt 

sätt. 

Däremot upplever pedagogerna svårigheter med modellen där det dels kan vara svårt för eleverna 

att veta hur de ska lösa uppgifterna på egen hand utan pedagogens stöd. Materielen som ligger 

framme kan vara distraherande och uppmuntrande till annan lek utöver undervisningen. Dessutom 

upplevs det svårigheter i när eleverna ska lyssna på varandra och ta till sig varandras exempel på 

metoder och strategier, det vill säga tålamodet sätts på prov för eleverna. 

6 Diskussion 

För att besvara studiens syfte har resultatet av gruppintervjun och observationen urskilt teman för 

att ställa i relation till studiens frågeställningar. Studiens frågeställningar är kopplade till hur 

pedagogerna använder matematiska begrepp genom modellen och hur de använder modellen för 
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att eleverna ska kunna utveckla sin begreppsförståelse. Däremellan beskrivs även interaktionens 

betydelse, hur pedagoger och elever interagerar för att eleverna ska få möjligheter att utveckla 

förmågan att använda matematiska begrepp. I resultatdiskussionen har frågeställningarna urskilts 

och generaliserats, utifrån studiens resultat, till mer tydliga och passande teman. Dessa teman 

benämns; Begreppsutveckling genom modellen, interaktionens betydelse för begreppsutveckling 

och utmaningar och svårigheter att få eleverna att interagera och utveckla begreppskunskaper. 

Slutligen diskuteras även metodvalen och genomförandet av undersökningarna. 

6.1 Begreppsutveckling genom modellen 
Pedagogerna nämner i undersökningen att begrepp är en vital del i undervisningen genom modellen 

och läromedlet. Att begrepp används i undervisningen styrktes av observationen då både elever 

och pedagogen använde flertalet olika begrepp. Under en lektion kunde olika begrepp användas 

såsom addition och subtraktion, för att få fram samma resultat, vilket också visar på att det finns 

möjligheter för variation i undervisningen. Dels visar det på variation i språket kopplat till 

begreppsanvändning, vilket dels också visar på variation i användning av metoder, både genom 

elevernas undersökningar och lösningar. Variationen i undervisningen är i enlighet med Ahlbergs 

(1992) poäng om att variation ger olika infallsvinklar för ett begrepp. Dessa infallsvinklar gör det 

möjligt att fler elever kan ta till sig och se kopplingar till ett begrepp. Därav utvecklas 

begreppsförståelsen. 

Resultatet förklarar hur pedagogerna arbetar med begreppen där de successivt får in fler begrepp i 

undervisningen. Många av begreppen återkommer i läromedlet och vissa begrepp förekommer 

oftare i undervisningen än andra. Att pedagogerna till en början har en gemensam genomgång 

tillsammans med eleverna gör att pedagogerna får en klarare bild och förståelse för vilka begrepp 

som eleverna besitter eller som eleverna behöver arbeta mer med. Här får alltså pedagogen fram 

elevernas förkunskaper och kan fortsätta undervisningstillfället utifrån det. Antingen kanske det 

behövs mer repetition av begrepp eller att det går att introducera och utveckla ett annat begrepp. 

Resultatet visar att pedagogerna har möjligheter, genom modellen, att få klarheter i elevernas 

förkunskaper i början av undervisningstillfället. Däremot visade inte resultatet om eleverna hunnit 

befästa befintliga eller nya begrepp i slutet av undervisningstillfället eftersom det inte fanns ett 

tydligt avslut eller sammanfattning av lektionen. I och för sig går det att återkoppla till begrepp i 

kommande lektionsuppstarter. Här är det svårt att veta om det bara var tillfälligt som resultatet 

indikerade på otydliga avslut. Men eftersom varken pedagogerna vid intervjutillfället nämnde det, 

eller varken syntes till vid observationstillfället, är det möjligt att avsluten inte är lika prioriterat i 

undervisningen. Frågan är om lektionstiden är för kort för att hinna med att sammanfatta 

lektionsinnehållet eller om pedagogerna upplever att eleverna får tillräckliga möjligheter att 

reflektera och arbeta med sammanfattande övningar via den enskilda övningsboken. Detta var inget 

som varken togs upp under intervjun eller kunde urskiljas under observationen och kan därför 

vidare ifrågasättas. 

I undervisningen använde inte pedagogen och eleverna enbart begrepp för att skapa variation för 

en uppgift. De använde även olika redskap och objekt såsom små whiteboardtavlor och tillhörande 

pennor, multilinkar som är en form av klossar, tiostavar och hundrarutor som var nära anknutet till 

undervisningen. Just redskap förklarar Steinbring (2006) och Skemp (1987) som viktiga aspekter 
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för att få fram associationer till begreppet. Redskapen och objekten kommer sedan successivt att 

ersättas till ett begrepp eller andra mentala strukturer (Steinbring, 2006). Det vill säga att 

associationen mellan redskap till begrepp sker från konkret till abstrakt, enligt CPA-approachens 

tankesätt (Putri, 2015). Eftersom pedagogerna lägger fram olika redskap vid undervisningstillfället, 

och tar fram mer vid behov eller eventuella önskemål, finns det varierande redskap som eleverna 

kan ta del av enligt eget tycke och smak. Eleverna får själva pröva användbarheten av valda 

metoder och sedan pröva använda de tillhörande begreppen när de ska uttrycka sitt resultat. 

Resultatet visade att eleverna, generellt, använde materiel för att undersöka och sedan omvandla 

metoden och lösningen till matematiska symboler eller andra lämpliga ritningar. De flesta elever 

framförde även lösningen genom att skriva ner den på matematiskt språk. Eleverna får, genom 

variation, möjligheter att på egen hand bestämma över sin egen lärandeprocess vilket 

överensstämmer med Lgr11 (Skolverket, 2018) riktlinjer över att elever ska få ta eget personligt 

ansvar över valda arbetsformer. Att välja mellan varierande metoder och redskap, för att få fram 

ett resultat, gör att eleverna kan utveckla förståelsen för matematiska begrepp under sina egna 

förutsättningar, med stöd av pedagog och andra elever. 

Dessutom visade resultatet att samtliga elever på något sätt var engagerade när de arbetade med 

uppgiften, oavsett om metoderna var irrelevanta för uppgiften. Eleverna fick alltså möjligheter att 

testa sig fram, vilket i resultatet framkom som att eleverna hade lust att lära och försökte i alla fall 

få fram en lösning på uppgiften. Detta resultat efterliknar det resultat från Thien & Ongs (2015) 

studie som påvisade att modellen skulle ha en positiv inverkan på elevers motivation. Likaså 

efterliknar det både Naroth & Luneta (2015) och Badgers (2013) studier där båda resultaten beskrev 

att en aktiv och tillåtande miljön engagerade eleverna. Resultatet i denna studie visar att den 

tillåtande lärmiljön (Steinbring, 2006; Svensson, 1998) kan vara en möjlig faktor till elevers lust 

att lära. En tillåtande lärmiljö innefattar tillgängligt materiel såväl som möjlig interaktion med 

andra. 

Resultatet visar att när eleverna får använda sig utav egenvalda metoder och att själva få bestämma 

vilka redskap som kan användas för att nå ett resultat, får de möjligheter att reflektera över 

metodens användbarhet. Eleverna får dessutom själva välja hur lösningen ska uttryckas och 

förmedlas, så länge de förstärker det muntligt. Undervisningen indikerar på att det finns ett relativt 

stort utbud av både variationer och valmöjligheter (Ahlberg; 1992, Skolinspektionen, 2018; och 

Skolverket, 2018). Detta belyser även att undervisningen, genom modellen, kan associeras till 

problemlösning eftersom eleverna får både använda och utforma egna kunskaper genom att 

undersöka och uppfatta matematiken (Ahlberg, 2000). Att eleverna sedan får använda begrepp, 

både genom vardagligt och vetenskapligt språk, för att uttrycka hur metoderna används, gör att 

eleverna själva får reflektera över begreppet och dess innebörd. Det vill säga att 

problemlösningsuppgifter möjligen hjälper elever till att både använda begrepp och att förstå 

begreppens innebörd eftersom de får undersöka, antingen själva eller tillsammans med andra, och 

därav bilda egna kunskaper. 

6.2 Interaktionens betydelse för begreppsutveckling 
I studien visade sig att samtalet och det talade språket är en stor del i undervisningen. Konstant 

sker det olika interaktioner i undervisningen, dels mellan pedagogen och eleverna, dels mellan 
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elever och elever. Därav skildras undervisningen av den sociokulturella lärandeteorin (Vygotskij, 

2001/1934; Manger et al., 2012). I intervjun nämnde pedagogerna om vikten av samtalet vid 

uppstarten på en lektion, under lektionen eleverna emellan och efter genomförd uppgift när 

eleverna ska förmedla och uttrycka sitt resultat. Undervisningen visade sig under observationen 

stämma överens med vad pedagogerna sa, att framförallt vara baserat på prat och samtal. 

För att eleverna ska kunna få möjligheter att välja egna arbetsmetoder, redskap och kunna uttrycka 

sina tankar visar studien att interaktion är en viktig del för att det ska kunna förverkligas. Interaktion 

underlättar för pedagogen att veta hur den enskilda eleven arbetar som bäst och vilket språk och 

metod som passar för undervisningsområdet. Pedagogerna nämnde att de exempelvis plockade 

fram mer materiel och redskap om eleverna önskade. I detta exempel framträder vikten av 

interaktion för att eleverna ska kunna få de redskap som de själva anses behöva för sitt eget lärande. 

Både språket, det vardagliga med matematiska anknytningar (Riesbeck, 2008), och den tillåtande 

lärmiljön (Steinbring, 2006) går hand i hand för att skapa en förståelse om hur elever har en 

förståelse och insikt för ett begrepp. Blandningen av det vardagliga språket med matematiska 

anknytningar behöver inte ses som något dåligt. Istället kan pedagogen nyttja det vardagliga språket 

till att förstå elevernas kopplingar till deras verklighetskontexter (Riesbeck, 2018). Dessutom kan 

det vardagliga språket användas som ett samtal runt ett begrepp för att utveckla en förståelse och 

kontext kring begreppet (ibid.). 

Studien visade att pedagogen kunde stötta eleverna med att hitta de matematiska begrepp och 

uttryck som passade den valda arbetsmetoden. Pedagogen kunde stötta eleverna eftersom de 

interagerade dels genom att uttrycka sig genom vardagligt och matematiskt språk, dels genom 

konkreta eller visuella redskap. Detta efterliknar även det resultat som Badger (2013) nämnde i sin 

studie, om när eleverna får processa matematiken på sitt eget sätt underlättar det för att senare 

anknyta sina metoder till matematiska begrepp. Eftersom anknytningarna kopplas till egenvalda 

metoder finns det därav möjligheter att eleverna lättare tar till sig begrepp. Under observationen 

framkom det flertalet olika begrepp som eleverna nämnde till samma uppgift. Det kan möjligen 

vara ett resultat på att de begrepp som eleverna nämnde, är de begrepp som de har kunnat ta till 

sig. En nackdel med att låta eleverna själva välja metoder är att de kanske bara använder sig utav 

en och samma metod och begrepp eftersom det är bekvämt. Men resultatet visade att pedagogen 

utmanade eleverna i att förklara och tänka på flera olika sätt. Resultatet synliggjorde att interaktion 

är viktigt för att eleverna ska försöka utveckla sina matematiska förmågor med att använda flera 

metoder och sedan anknyta dessa till matematiska begrepp. 

Resultatet visar också att pedagogerna inte lägger mycket kraft på verklighetskontexter, inte mer 

än det som redan finns i läromedlet. Pedagogerna hävdade att de tyckte att läromedlet redan hade 

tillräckligt konkreta och synliggörande exempel och därav upplevdes det sällan nödvändigt att 

använda fler exempel. Att inte använda fler verklighetsförankringar säger emot metoden och 

modellen där eleverna inte får lika många infallsvinklar och tankevariationer. Det är möjligt att 

eleverna blir hämmade av den förankring som ges i läromedlet och inte får stöd i att kunna ta ut 

svängarna för att lösa uppgiften. Frågan är, precis som Marton & Pang (2006) hävdar, om 

läromedlets verklighetsförankringar är tillräckligt som redskap för att skapa en förståelse och insikt 

om begrepp. För att veta om förankringen är relevant för eleverna är interaktion viktigt för att förstå 

om eleverna har förstått eller inte. Resultatet till studien visade däremot inte om hur eleverna 
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mottog läromedlets förankringar som relevanta eller ej eftersom pedagogerna inte interagerade med 

eleverna om detta. Antingen ansåg pedagogerna att de upplevde att eleverna hade insikt om 

begreppen genom förankringarna eller så antog de bara att eleverna förstod. Däremot visade det 

sig under observationen att några elever förstod uppgiften direkt och några elever fick ha mycket 

stöd av pedagogen. Möjligen kan de elever som var i behov av pedagogens stöd också haft behov 

av andra relevanta verklighetsförankringar för att få fram olika infallsvinklar som slutligen kan ge 

insikt om begrepp (Ahlberg, 1992). 

Interaktionen i undervisningen framkom inte enbart mellan pedagog och elev utan även elever 

emellan. Även fast pedagogen har ens stor framträdande roll i undervisningen var det även tydligt 

att eleverna stöttade varandra. I resultatet från observationen visade det sig att eleverna stöttade 

varandra genom samarbete av olika slag såsom samtal, visa varandra, använda konkreta materiel 

och ge varandra feedback på varandras metoder. Samarbetet mellan eleverna möjliggjorde att de 

tillsammans kunde bearbeta metoderna och begreppen för att ge dessa en mening. Även fast 

eleverna händelsevis var oense om en metod fick de ändå, genom samspel, reflektera och se över 

sina metoder (McGregor, 2007). Studien visade på att eleverna stundtals hade ett reflekterande 

tänk, metakognition, men att det framförallt kom fram under pedagogens ledning. Resultatet 

påvisar att pedagogens öppna frågeställningar av reflekterande karaktär (Montague, 1997; 

McGregor, 2007) stöttar eleverna i att insiktsfullt se förståelsen bakom valda metoder och begrepp, 

om än att det är en långsam process. Exempel på pedagogens frågor kunde vara Vad får vi veta?, 

Hur ska vi visa?, Hur ska vi använda materielen?, Hur tänkte du?, Du har ju tänkt någonting, 

berätta vad?, Varför vill du använda det? och Kan ni se hur de har tänkt? 

Å andra sidan kanske inte interaktion genom samtal är något som lämpar sig för alla. Även fast 

undervisningen är varierad är det ändå samtal som är huvudfokus. I resultatet nämnde pedagogerna 

att den enskilda eleven inte har tillräckliga kunskaper om de inte kan förmedla det. Enligt 

pedagogerna var språket den viktigaste faktorn för att visa kunskaper på där redskap och material 

kom i andra hand, mer som ett stöd för språket. Eftersom språket anses vara så viktigt kan det 

komma att utesluta de elever som har svårigheter i att uttrycka sig genom språket eller de elever 

som inte känner sig bekväma med att vara verbala. Detta säger delvis emot modellens pedagogik, 

då tanken är att få uttrycka sig på ett det sätt som passar den enskilda eleven (cf. 

Singaporemodellen; SME, 2012). Exempelvis kan det liknas vid att eleven får välja arbetsmetod 

och redskap eller materiel men får inte välja hur lösningen ska uttryckas och förmedlas. 

6.3 Utmaningar och svårigheter att utveckla begreppskunskaper genom modellen 
I resultatet uttalade sig pedagogerna ett par gånger om att det var vanligt förekommande att 

eleverna hade kort tålamod. Detta handlade främst om att lyssna på varandras metoder och tankar 

kring sin lösning på uppgiften. Löwings (2017) beskrivning om att begrepp blir lärda genom 

kommunikation med andra, må hända stämma för de som är aktiva i kommunikationen. En 

jämförelse från annan undervisning som visade sig i resultatet, var pedagogens strävan att få 

samtliga elever till att vara engagerade och delaktiga under kommunikationen. Nog för att flertalet 

elever var delaktiga, var det ändå svårt att nå ut till samtliga. Det är svårt att konstant kunna ägna 

uppmärksamhet mot varje enskild individ i undervisningstillfället. Detta fenomen är vanligt 

förekommande, och därav sågs ingen direkt skillnad från annan undervisning som inte är kopplad 
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till just denna modellen. En spekulation till detta kan vara att uppgiften inte upplevdes som 

tillräckligt meningsfull att lösa eller att uppgiften antingen var för lätt eller för svår. För 

meningsfullhet kanske det hade behövts ta upp fler exempel på verklighetsförankringar (Marton & 

Pang, 2006) för att bli mer relevant. Kanske behövdes det en längre introduktion och genomgång, 

dels för att pedagogen skulle utgå och anpassa undervisningen mer från elevernas förkunskaper 

(Löwing, 2004), dels för att eleverna skulle förstå vikten och innehållet av uppgiften. Möjligen kan 

utmaningsnivån på uppgiften också påverka engagemanget. 

Återigen kommer en eventuell brist på förkunskaper in, där pedagogen lättare kan anpassa nivån 

på utmaningar utifrån den enskilde individens förkunskaper (ibid.). Däremot är det återigen svårt 

för pedagogen att ägna så mycket tid att se till varje enskild elev under varje lektionstillfälle. En 

annan utmaning som visade sig från resultatet är kopplat till tillgänglighet, både materiel och 

pedagogiska resurser. Materielen som pedagogerna hade lagt fram och gjort tillgänglig kan 

diskuteras hur anpassade de är för eleverna. Nog för att det fanns många olika sorters redskap och 

materiel framme, kanske eleverna inte vet hur de kan använda det. Pedagogerna nämnde att 

eftersom både pedagoger och elever har använt modellen och läromedlet under en kortare period, 

är de fortfarande ovana med dess struktur, materiel och metoder. Det kan vara en anledning till att 

eleverna inte är tillräckligt förtrogen med dessa aspekter än. Därav är det viktigt som pedagog att 

utöva metakognitiva frågeställningar likt McGregors (2007) anda och samspela för att kunna ge 

eleverna reflekterande tankar över vilka redskap och materiel som kan användas för att lösa 

uppgiften (Riesbeck, 2008; Skemp, 1987). Återigen visar det på att pedagogens närvaro och 

tillgänglighet är viktig då eleverna är så pass unga att de inte riktigt lärt sig bemästra metakognitiva 

strategier än (Sivenbring, 2016; McGregor, 2007; Montague, 1997). 

Under klassrumsobservationen ställde pedagogen flertalet metakognitiva frågeställningar för att 

eleverna skulle komma igång med att försöka lösa uppgiften med någon form av redskap eller att 

diskutera med en annan elev. Däremot visade det sig att pedagogen inte kunde vara tillgänglig för 

alla elever som behövde det, samtidigt. Det vill säga att en pedagog med en grupp elever har ett 

svårt jobb att utföra om hen ska kunna vara tillgänglig för alla som är i behov, även fast att eleverna 

samarbetar enligt den sociokulturella lärandeteorin (Manger et al., 2012). För att sammanfatta detta 

stycke och koppla till begreppsutveckling är det viktigt att det finns en tydlig bas, struktur och 

förtrogenhet för materiel och metoder för att kunna få fram det bakomliggande budskapet. 

Utöver tidigare stycke visade sig materielen även ha ett annat fokus för eleverna enligt resultatet. 

Materielen var stundtals distraherande och uppmuntrade till annan lek än själva undervisningen. 

Tanken bakom modellen är bland annat att använda sig av aktivitetsbaserade arbetsmetoder enligt 

Learning by doing (Manger et al., 2012) där eleverna ska utforska matematiken. Men när eleverna 

inte längre utforskar matematiken för att se sammanhang eller samband kräver detta pedagogiskt 

stöd. Modellen beskriver även att interaktion skulle vara knepet för att bibehålla elevernas 

uppmärksamhet, men återigen är tidsbristen för enskild eller parvis vägledning ett faktum. 

Antingen skulle gruppen med elever behöva vara betydligt mindre eller så skulle det finnas fler 

pedagogiska resurser för att hinna med funktionen som pedagogisk vägledare och samspelare för 

att återfå arbetsfokus (Sivenbring, 2016; Svensson, 1998). 



 

37 
 

För att vara en modell som är rörlig, i alla fall i vad som Sinagporean Ministry of Education (SME, 

2012) beskriver, är ändå pedagogerna relativt bundna till läromedlet. Vad som tolkas av modellens 

beskrivning är att så länge ramverket och principerna följs från läromedlet så behövs det inte följas 

till punkt och pricka utan det framförallt ska fungera som en handledning. Däremot är läromedlet 

uppbyggt att det följer en arbetsgång, vilket kan påverka pedagogerna att tro att den måste följas. I 

resultatet var det tydligt att pedagogerna var relativt bundna till läromedlet då de ofta bläddrade i 

det, visade bilder och texter, och ofta hänvisade till det. Dessutom visade det sig även från resultatet 

från observationen att läromedlet ofta stod i fokus, dels under introduktionen och den gemensamma 

genomgången, dels efteråt under elevernas självständiga arbete. Endast exempel från läromedlet 

togs upp och inga andra kontexter eller verklighetsförankringar nämndes. Pedagogerna nämnde 

förvisso att de upplevde läromedlets exempel som relevanta och konkreta. Under lektionstillfället 

som observerades handlade uppgiften om simning, hur långt en person hade simmat och hur långt 

personen sedan hade kvar att simma. Detta exempel hade kunnat göras annorlunda, exempelvis 

liknande scenario på en fotbollsplan, om det hade varit så att eleverna var i behov av det. Däremot 

upplevdes det inte som att eleverna hade behov utav något annat exempel vid just detta 

undervisningstillfälle. Å ena sidan kan det vara att vanan för modellens och läromedlets 

arbetsmetod inte är inne ännu, för pedagogerna, som gör att de blir bundna till läromedlet. Å andra 

sidan kan det vara bekvämlighet som gör att de är bundna till läromedlet, att de inte behöver 

uppfinna hjulet på nytt och att det minskar tid för planering av matematiken. Samtidigt är det 

förståeligt att läromedlet används, eftersom pedagogen har flertalet ämnen att undervisa under 

dagens gång, vilket gör att läromedlet underlättar för pedagogens arbete. Kontentan av stycket är 

att när pedagogerna är bundna till läromedlet och dess innehåll kanske det reducerar möjligheterna 

för att få in fler kontexter eller verklighetsförankringar, vilket i sin tur kanske försvårar eller 

motarbetar möjligheterna att se samband och sammanhang med matematiska begrepp. 

Ytterligare utmaning och svårighet för begreppsutvecklande genom modellen, är att fånga de elever 

som är i svårigheter med att uttrycka sig verbalt. I resultatet beskrev pedagogerna att 

undervisningen bygger på att kunna uttrycka sig, framförallt verbalt genom samtal. Resultatet 

visade att några elever inte upplevdes bekväma i att uttrycka lösningen verbalt genom samtal, vilket 

också pedagogerna styrkte i intervjun. Även fast eleverna kan nyttja annan materiel eller redskap 

för att uttrycka sig är ändå det verbala språket det viktigaste, enligt pedagogerna. Detta kan tyckas 

vara motsägelsefullt mot modellens beskrivning där undervisningen ska vara i varierad form för att 

försöka få med fler elever i undervisningen. Istället kan förståelsen för begrepp tänkas förhålla sig 

proportionerligt mellan begrepp – tecken/symbol – objekt/kontext (Steinbring, 2006) genom 

interaktion. Interaktion innebär att samspela, det vill säga att begreppsförståelse inte måste 

uttryckas i verbal form, men däremot kanske det underlättar för pedagogen. 

Eftersom undervisningen ofta är i varierad form, åtminstone den gemensamma genomgången där 

eleverna får möjlighet till att laborera, kan undervisningen upplevas som ostrukturerad. Resultatet 

visade att några elever hade svårt med att komma igång att arbeta på egen hand och behövde mycket 

pedagogiskt stöd eller stöd från övriga elever. Kommande påstående är enbart en spekulation, men 

att ha alltför varierad undervisning såsom att få välja egen materiel och metoder, kanske kan vara 

svårt för de elever som är i behov av en mer tydlig struktur. Sådana anpassningar måste överses för 

att elever som är i svårigheter ska kunna få inflytande över sin egen lärandesituation 
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(Skolinspektionen, 2018). Detta är dessutom är i enlighet med Skollagen (2018:1098) som 

beskriver att ledning och stimulans behövs ska delges, genom egna förutsättningar, för att personlig 

utveckling ska ske (SkolL 3 kap. 2§). För att göra undervisningen tillgänglig för elever i liknande 

svårigheter, går det att anpassa efter individuella behov och kanske därav i förväg ha planerat en 

struktur som passar för dessa elever. Exempelvis lämplig arbetspartner, lägga fram anpassad 

materiel eller visa hur materielen används, anpassa genomgången med andra kontexter et cetera 

för att skapa struktur. 

I intervjun beskrev pedagogerna att undervisningstillfällena i stort sett hade samma struktur med 

uppstarten, den gemensamma genomgången och sedan enskilt arbete. I resultatet urskildes att det 

var mestadels under den aktivitetsbaserade undervisningen, laboreringen, som undervisningen 

kunde upplevas som ostrukturerad. Därav är detta något som eventuellt senare går att se över 

huruvida pedagogerna arbetar för att variationen i undervisningen ändå ska vara strukturerad och 

anpassad för samtliga elever. Möjligen är det så att undervisningsmetoden är på väg till att bli 

normaliserad och därmed bli strukturerad efter att både pedagoger och elever har vant sig vid att 

arbeta med både modellen och läromedlet. 

6.4 Metoddiskussion 
Detta avsnitt diskuterar hur metodvalen fungerade i praktiken. Undersökningen med 

gruppintervjun genom fokusgruppen tog cirka 35 minuter att genomföra, vilket tämligen var enligt 

planlagd tid. Den avsatta tiden räckte gott och väl och samtliga frågor hann besvaras utförligt. 

Observationstillfället, som genomfördes två dagar efter intervjutillfället, pågick i cirka 45 minuter. 

Dessa 45 minuter var tillika den schemalagda tid som var avsatt för matematiklektionen. 

Pedagogens förberedelse för eleverna, om informationen om observatören, märktes tydligt av på 

eleverna där de enligt pedagogen uppträdde som vanligt under undervisningstillfället. 

Observationstillfället ansågs, både enligt pedagogen och forskaren, vara tillräcklig för att täcka upp 

punkterna enligt observationsschemat (Bilaga 3) samt för att stärka och förtydliga pedagogernas 

uttalanden från intervjun. 

I intervjun märktes den interpersonella interaktionen (Wibeck, 2010) av där deltagarna hade en 

samhörighet som nära kollegor. Däremot upplevdes ingen icke-verbal kommunikation som 

påverkade deltagarna negativt utan att det i så fall förstärkte vad de sa och att de aktivt lyssnade på 

varandra. Ljudinspelningen under intervjun fungerade i allmänhet bra. Till en början upplevdes 

deltagarna försiktiga och förtänksamma när de skulle prata. Deltagarna upplevdes slappna av allt 

eftersom tiden gick under intervjun. Samtalet flöt på mellan deltagarna och samtliga deltagare 

pratade om sina upplevelser. I intervjusituationen upplevdes deltagarna uppriktiga i sina uttalanden 

men ibland upplevdes de hämmade, att de inte uttalade sig om allt. Därav är det osäkert om de 

vågat yttra sina innersta tankar och åsikter eller inte, trots anonymisering. Även om deltagarna inte 

skulle haft uttalat sina åsikter till fullo i diskussionerna, svarade deltagarna ändå tillräckligt utförligt 

och trovärdigt på frågorna för att få fram ett resultat som var tillräckligt för studiens ändamål. 

Observationerna till undersökningen hade kunnat vara fler till antalet än enbart ett tillfälle i 

synnerhet till att kunna urskilja fler likheter eller skillnader. I efterhand visade det sig vara 

tillräckligt med ett tillfälle för att styrka det som sades under gruppintervjun och ge en mer visuell 
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bild. Fler observationstillfällen hade förmodligen inte tillfört, varken mer eller nya, relevanta data 

till studien med större inverkan. 

En annan diskussionspunkt är om det faktiskt var för tidigt att genomföra en studie om modellen 

med dessa deltagare då de inte arbetat med modellen eller läromedlet längre än några månader. 

Pedagogerna påtalade flertalet gånger under intervjun att de inte kände att de kunde uttrycka sig på 

grund av att de inte hade använt det länge nog för att kunna utvärdera det. De nämnde själva att de 

behövde längre tid på sig att testa undervisningsmetoderna innan de kunde uttala sig helhjärtat. 

Detta kan ha kommit att påverka studiens undersökning då de kanske inte kunnat svara tillräckligt 

på grund av för lite erfarenhet och upplevelser. 

Det hade även varit intressant om det hade varit möjligt att genomföra fler gruppintervjuer genom 

fokusgrupper. Fler gruppintervjuer hade kunnat framställa ett olikt resultat, från det här resultatet, 

eller fått ut andra resultatteman. Resultaten i intervjuerna hade då antingen kunnat ställas mot eller 

styrkt varandra, vilket egentligen hade varit till studiens fördel för trovärdighetens skull. 

Möjligheten till att genomföra fler gruppintervjuer genom fokusgruppen fanns inte, i alla fall inte 

inom det närmsta geografiska området. Alternativt hade det varit intressant att genomföra enskilda 

intervjuer med deltagarna för att se om de hade tagit upp varierande tankar än de som togs upp när 

de befann sig i gruppsituationen. Möjligen hade de nämnt andra viktiga aspekter utan varandras 

påverkan, vilket möjligen hade gett andra eller nya infallsvinklar till resultatet. Till denna studie 

anses ändå gruppintervju, med kompletterande observation, varit en lämplig metod som skapade 

en bekväm situation för deltagarna att kunna uttala sig. Metodvalet anses ha medfört fördjupade 

och tydligt inriktade samtal om fenomenet som varit viktiga för studien. Därav anses 

undersökningen till studien som tillförlitlig. 

7 Slutsatser 
Resultaten i studien svarar till forskningsfrågorna: Hur använder lärare Singaporemodellen för att 

eleverna ska utveckla sin begreppsförståelse? Hur interagerar lärare och elever inom 

Singaporemodellen så att eleverna ska få möjligheter att utveckla sin förmåga i att använda 

matematiska begrepp? och Hur använder lärare matematiska begrepp inom Singaporemodellen?. 

I studien har observationen hjälpt till att förmedla och styrkt pedagogernas svar på intervjufrågorna. 

I resultatet framgår det att det att å ena sidan finns det positiva aspekter, å andra sidan en del 

svårigheter i att arbeta med modellen för begreppsutveckling. 

 

Mycket från resultatet måste även ta hänsyn till den korta tidsperiod som pedagogerna använt 

modellen och läromedlet, då de själva nämnde att de var för kort tid för att uttala sig om vissa 

frågor. Från resultatet går det att urskilja att möjligen har de använt läromedlet under en för kort 

period, eller att de har fått en för kort introduktion på den för att känna sig säkra i arbetet med den. 

Detta kanske är en anledning till att pedagogerna också är förhållandevis bundna till läromedlet. 

Det kanske är så att modellen tar längre tid att lära sig än andra modeller eller arbetsmetoder, vilket 

också syntes i forskningsöversikten, men att det möjligen ger effektiva påföljder som rapporten 

från TIMSS undersökning visar (Skolverket, 2016). Därav går det att spekulera om framtiden där 

pedagogerna senare, efter en längre tids användning av läromedlet och modellen, möjligtvis inte 
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måste vara bundna till läromedlet och lärarhandledningen utan istället ser den som en guide till 

undervisningsmetoder. Antagligen krävs då att både pedagoger och elever är tillräckligt vana och 

bekväma med arbetsmetoden. I studien framgår det att modellen visar på att en varierad 

undervisning där eleverna får vara delaktiga, möjliggör för elevernas inflytande över sitt eget 

lärande. Detta upplevs ha positiva effekter, då det är lättare för eleverna att förstå på sitt eget vis, 

vilket i sin tur gör det lättare att associera till begrepp och förstå dessa. Dessutom gör den tillåtande 

lärmiljön också att eleverna kan få ta del av varandras tankar och resonemang kring metoder och 

begrepp, vilket ytterligare kan öppna upp variationer som passar för den enskilda eleven. 

 

Verklighetskontexterna från läromedlet syns i resultatet som tillräckliga och tydliga för att eleverna 

ska förstå sammanhang och samband med matematiken och begrepp. Detta indikerar på att 

eleverna generellt upplevs som införstådda i området och kan se samband genom egna 

infallsvinklar, vilket i sin tur möjliggör för delaktighet. Förutom detta finns möjligheter för 

eleverna att reflektera tillsammans, genom interaktion, vilket också stöttas av pedagogen för att de 

ska utveckla sina tankar mellan varandra. Vardagsspråket, med inslag av matematiska ord, yppade 

sig tydligast i den interaktion som framkom mellan elever. För att eleverna ska kunna utveckla 

kunskaperna och förståelsen för matematiska begrep är framförallt pedagogens roll viktig. 

Pedagogen måste vara flexibel och tillgänglig för eleverna eftersom de inte är tillräckligt gamla 

ännu för att fullständigt kunna bemästra reflekterande tankestrategier på egen hand eller bemästra 

det matematiska språket. 

 

Svårigheter som framstod med modellen var att den tillåtande lärmiljön stundtals kan upplevas som 

uppmuntrande till annan lek, vilket därmed gör att elever kan bli ofokuserade. Dessutom kan det 

upplevas som ostrukturerat när miljön är tillåtande, vilket kanske inte lämpar sig för alla elever. En 

annan sak som kan vara svårt för en del elever är att prata och samtala kring matematiken, då 

modellen ofta handlar om att kunna förklara och resonera muntligt med eventuellt stöd från andra 

redskap. Att modellen har ett stort fokus på att prata och samtala är något som kan ifrågasättas 

varför just det är så viktigt när det faktiskt går att visa upp kunskaper på fler sätt än verbala uttryck. 

Möjligen är det en tolkningsfråga huruvida eleverna ska visa och belysa matematiken. Men för att 

skapa fokus på elevernas samtal kring matematiken måste återigen pedagogen finnas till hands för 

de elever i behov, gärna samtidigt, vilket egentligen är ett omöjligt uppdrag. Med modellen behöver 

eleverna ofta stöd från pedagogen för att utvecklas. Dels för att uppmuntra eleverna att testa andra 

metoder och strategier, dels för att lyssna på varandra. Dessutom behöver pedagogen stötta 

eleverna för att reflektera över valda metoder och strategier samt uppmuntra till att använda det 

matematiska språket. Även fast modellen har många valmöjligheter verkar det ändå finnas 

svårigheter med att engagera och motivera samtliga elever. 

 

Om modellen skulle vara en framgångsfaktor för begreppsutvecklande är svårt att avgöra från 

studien eftersom den är tämligen liten. För att avgöra om modellen skulle vara en framgångsfaktor 

för elevers begreppsutvecklande, måste modellen prövas mer omfattande och utvärderas, 

analyseras och jämföras med andra studiemetoder och modeller. I nuläget finns det ingen svensk 
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forskning som kan belysa eller visa hur modellen ter sig för utveckling i matematik, vilket gör det 

svårt att avgöra om det är värt att satsa på eller inte. Därav får mer tid, undersökningar och 

forskning utvisa om modellens påverkan och effekter. 

7.1 Implikationer för yrkesuppdraget 
Studien visar att modellen är lämplig att använda i undervisningen eftersom den följer Lgr11 

riktlinjer och kursplanen i matematik (Skolverket, 2018). Studien visar även att modellen är 

lämplig för elevers kunskaps- och begreppsutvecklande. Detta är på grund av den varierande, 

demokratiska och tillåtande lärmiljön som möjliggör att undervisningen kan anpassas efter flera 

elevers individuella förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). Ett sådant arbetssätt möjliggör 

att samtliga elever kan vara delaktiga i undervisningen, i alla fall delaktiga på sina egna premisser. 

Detta gör i sin tur att undervisningen blir mer förståelseinriktad (Ahlberg, 1992), där det möjligtvis 

blir lättare att tillgodogöra sig begrepp och förståelsen bakom begrepp. 

Under studiens genomförande har jag fått ta del av nya metoder på lärande genom modellen som 

jag kommer att ta med mig i min framtida yrkesroll. Studien har gett inblick i modellen och 

innebörden av dess metoder. Bland annat väckte modellen intresset över den tillåtande 

klassrumsmiljön där interaktionen och samarbetet stod i fokus. Arbetet med studien har fördjupat 

min syn på att sätta eleverna i fokus för deras lärande, det vill säga att utgå från deras förkunskaper 

och fortsätta att utveckla deras kunskaper genom deras förutsättningar. Det är ett stort och krävande 

uppdrag att anpassa efter elevernas kunskaper och förmågor, men samtidigt gynnar det säkert 

elevernas utveckling i det långa loppet. Studien har gett mig insikter i, där jag anser, att interaktion, 

en tillåtande lärmiljö och en varierad undervisning är en stor del av lärandeprocessen. Dessutom 

anser jag att dessa aspekter möjliggör att försöka ta reda på vad som intresserar och motiverar 

eleverna i matematik, som vidare möjliggör utveckling i begreppsförståelse och 

begreppskunskaper. 

Arbetet med studien har även belyst och medvetandegjort en del svårigheter som möjligen kan 

sammanträffas i framtida undervisningssammanhang. Detta gäller inte enbart kopplat till modellen 

i fråga, utan generella svårigheter som nämnts i studien. En framtida förhoppning är att få ta del av 

mer forskning och undersökningar om modellen och se hur den kommer åskådliggöras. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Modellen, som till synes verkar lovande, utifrån rapporten på TIMSS undersökning (Skolverket, 

2016) borde göra att intresset för modellen ökar. Men på grund av avsaknaden av svensk forskning 

på modellen är det svårt att avgöra dess effekter eller defekter för matematisk utveckling. Fortsatt 

forskning på modellen hade kunnat vara att försöka hitta dess generella fördelar och nackdelar och 

se över läromedlet. Det hade varit intressant att se huruvida både pedagoger och elever hade upplevt 

det som stöd och om det verkligen följer CPA-approachens koncept (Admera Education; Putri, 

2015). Även om hur lång tid det tar att lära sig modellens och läromedlets arbetsmetod och om den 

möjliggör matematisk utveckling och förståelse. 

För just begreppsförståelse och begreppsutveckling hade det varit intressant att göra ytterligare 

djupdykningar på det området. Det hade kunnat genomföras genom flera undersökningar där skolor 

med olika läromedel eller undervisningsmodeller jämförs med exempelvis diagnostiska tester eller 
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nationella prov med problemlösningsuppgifter som fokus. Kanske hade det då möjligen gått att 

urskilja elevernas generella begreppsförståelse. I ett sådant fall behövs det bedömas om hur mycket 

redskap och dylik materiel som får vara med som hjälpmedel under sådana tester, det vill säga vad 

hade fått vara tillåtet att vara tillgängligt. I sådana fall måste sådana tester vara på lika villkor för 

alla, vilket gör ett sådant test svårt att genomföra eftersom det finns olika möjligheter på olika 

skolor. 

En annan sevärd framtida forskningsvinkel hade varit att se modellen ur elevernas perspektiv, hur 

de upplever modellen och hur de får möjligheten att utvecklas i matematik. Exempelvis om 

eleverna upplever om modellen möjliggör för deras eget lärande och hur de upplever arbetssättet. 

Eftersom detta är nära förknippat till den tillåtande lärandemiljön (Steinbring, 2006) hade det varit 

intressant att forska vidare och koppla till om modellen är mer tillåtande förhållandevis till andra 

modeller eller läromedel. Detta perspektiv hade också kunnat urskilja om vad eller hur modellen 

kan påverka elevers utveckling. 

Det hade också varit intressant att se hur modellen fungerar för elever som är i behov av exempelvis 

struktur eller i andra behov. Eftersom båda utforskningsmomenten vi utforskar och vi lär kan vara 

högljudda och upplevas som ostrukturerade, kan det vara intressant att se hur elever i behov 

upplever modellen. Forskningsområdet får i så fall ett större fokus på elever som är i behov och 

om de skulle gynnas eller stjälpas av modellen. 

Ett ytterligare forskningsområde hade kunnat vara att jämföra modellens införande på olika skolor 

och hur pedagogerna arbetar med modellen kollegialt. Ett sådant forskningsområde hade kunnat 

urskilja mer om hur pedagogerna arbetar med modellen. Det hade dessutom kunnat urskilja om 

kollegialt arbete påverkar förståelsen för metoderna samt om det i sin tur möjliggör en ökning av 

variationer i undervisningen. 
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Bilaga 1. Informations- och samtyckesblankett 

 

Pedagogers arbete med Singaporemodellen för utvecklande av matematiska 

begrepp 

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger använder och interagerar med elever enligt 

Singaporemodellen för att eleverna ska utveckla sin begreppsförståelse i matematik. Eftersom 

flertalet undersökningar visar på att skolor som använder Singaporemodellen har fått goda resultat 

i tester, är jag därför intresserad av att se användningen av modellen i matematikundervisningen. 

Jag vänder mig därför till dig, som arbetar med Singaporemodellen, och undrar om du är intresserad 

av att delta i studien. 

Studien ingår i mitt examensarbete på avancerad nivå för grundlärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Undersökningen till studien kommer endast att användas till examensarbetet. 

Undersökningen genomförs genom gruppintervju och klassrumsobservationer. Ni som deltagare 

bestämmer datum och tid som passar för gruppintervju. Efter gruppintervjun kommer vi 

gemensamt fram till enskilda och möjliga tillfällen för klassrumsobservationer som ni deltagare 

själva får bestämma över. Gruppintervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. I studien 

kommer samtliga deltagare att avidentifieras. Efter att examensarbetet är godkänt kommer 

inspelningen och det transkriberade materialet förstöras. Examensarbetet kommer även att 

publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida efter att den blivit godkänd. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Det betyder att du kan välja att avbryta din medverkan när du så 

själv önskar, utan motivering. 

 

Studieansvarig 

Johanna Jakobsson 

 

Mail:  

Mobilnummer: 

 

 

 

__________________  ___________________________________ 

Ort och datum  Deltagare  
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Bilaga 2. Underlag för intervju 

 

Intervjufrågor till studiens fokusgrupp. Samtliga persondata och annan känslig information 

insamlas i separat dokument för att skydda berörda.   

 

Introduktionsfrågor 

• Hur kom ni i kontakt med Singaporemodellen? 

• Har ni fått gå någon utbildning för att lära er om metoden och i så fall vilken utbildning? 

• När började ni introducera Singaporemodellen i undervisningen? 

 

Övergångsfrågor 

• Vilka representationsformer, uttrycksformer eller materiel använder ni när ni arbetar med 

modellen? 

 

Nyckelfrågor 

• Hur använder ni modellen för att utveckla elevernas begreppsförståelse? I introduktionen? 

Under aktivitetsbaserade moment? Hur sammanfattar ni? 

• Hur interagerar ni med eleverna för att bygga upp en förståelse av hur eleverna lär sig 

förstå begrepp? 

 

Avslutande frågor 

• Upplever ni någon skillnad i elevernas prestationer jämfört med tidigare klasser, kopplat 

till begreppsförståelse, sedan ni införde modellen? Vad i så fall? 

• Hur är skillnaden mellan att använda den här modellen och hur ni undervisade förut? 

• Vad föredrar ni, tidigare arbetsmetod eller att använda modellen, och varför föredrar ni 

det? 

 

Slutfråga 

• Finns det någonting ni skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3. Observationsschema 
 

 

• Representationsformer, uttrycksformer och materiel 

 

 

 

• Pedagogens presentation, framställning och användning av begrepp 

 

 

 

 

• Uppfattning av elevernas mottagande av begrepp 

 

 

 

 

• Interaktion pedagog-elev 

 

 

 

 

• Elevernas begreppsanvändning 


