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Abstrakt 
 
Utgångspunkten för denna studie har varit Singaporemodellens 
undervisningssätt i en svensk kontext i förhållande till frasen En skola för 
alla med fokus på inkludering av alla elever i matematikundervisningen. 
Syftet med studien har varit att med hjälp videoobservationer undersöka 
Singaporemodellens inkluderande arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de 
tre inkluderingsbegreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och 
deltagande inkludering. Studien har utgått från tre frågeställningar. Hur ser 
organisationen av undervisningen ut ur ett inkluderingsperspektiv i samband 
med matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen? Hur 
representeras och bearbetas det matematiska innehållet ur ett 
inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår från 
Singaporemodellen? Hur ser deltagandet ut ur ett inkluderingsperspektiv i 
samband med matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen?  
Studien inleds med en beskrivning av frasen En skola för alla följt av en 
generell beskrivning av inkluderingsbegreppet. Sedan beskrivs olika aspekter 
av inkludering i matematikundervisningen, följt av en beskrivning av 
Singaporemodellen. Vidare beskrivs och diskuteras kulturella skillnader 
mellan Singapore och västvärlden. De som har deltagit i observationerna är 
tre skolklasser i årskurs 1-3. Resultatet visade att Singaporemodellen lägger 
stor vikt vid muntlig undervisning med stöd av konkreta och visuella 
representationer. Slutsatsen av studien  utifrån den undervisning som 
observerades är att Singaporemodellen är en modell att utgå ifrån vad gäller 
inkludering av alla elever i matematikundervisningen men att ytterligare 
lösningar utanför Singaporemodellens ram kan behövas för att tillgodose alla 
elevers behov. En annan slutsats är att lärarens förmåga att fånga elevernas 
intresse spelar stor roll för Singaporemodellen som inkluderande modell.   
 
  
 Nyckelord: Singaporemodellen, Inkludering, Matematikundervisning, 
                     Kommunikation. 
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The Singapore Model: 
An Inclusive Model? 
 
Abstract  
 
This study departs from the Singapore model's teaching method in a Swedish 
context in relation to the term “A school for all”, focusing on the inclusion of 
all students in mathematics education. The purpose of the study was to use 
video observations to examine the Singapore model's inclusive approach in 
practice based on the three concepts of inclusion: dynamic inclusion, content 
inclusion and participatory inclusion. 
The study departed from three research questions: What does the organisation 
of teaching look like from an inclusion perspective in mathematics lessons 
based on the Singapore model? How is the mathematical content represented 
and processed from an inclusion perspective in mathematics lessons based on 
the Singapore model? What does participation look like from an inclusion 
perspective in mathematics lessons based on the Singapore model? 
The study begins with an account of the term “A school for all”, followed by 
a general description of the concept of inclusion. This is followed by a 
description of various aspects of inclusion in mathematics education and a 
description of the Singapore model. Furthermore, cultural differences 
between Singapore and the western world are described and discussed. 
The observations included three school classes in grades 1-3. Based on the 
observations, the study found that the Singapore model places great 
importance in verbal teaching with the support of concrete and visual 
presentations. The study concludes that the Singapore model can be assumed 
from the inclusion of all students in mathematics education, but that further 
solutions outside the framework of the Singapore model may be needed in 
order to meet the needs of all students. Another conclusion is that the 
teacher's ability to capture students' interest plays a significant role for the 
Singapore model as an inclusive model. 
 
Keywords: The Singapore Model, Inclusion, Mathematical Education, 
Communication   
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1.Inledning 
 
En röd tråd som följt oss i vår utbildning är frasen En skola för alla. En fras 
som intresserat oss och bidragit till många tankar och diskussioner där det 
relationella perspektivet som utgår ifrån att det är skolan som är 
problembärare och inte den enskilde eleven har varit utgångspunkten för våra 
tankar (Persson, 2013). Kontinuerliga diskussioner om hur skolan ska 
anpassa verksamheten för en skola där alla elever känner tillhörighet, 
delaktighet och mening är grunden för begreppet inkludering (Persson, 2013). 
Frasen  En skola för alla är således tätt sammankopplad med begreppet 
inkludering. Ett begrepp som varit flitigt diskuterat i skoldebatten det senaste 
decenniet och som genererat en mängd olika inkluderingskategorier (Asp-
Onsjö, 2006; Nilholm & Göransson, 2013; Roos, 2015).  
En annan röd tråd som följt oss i vår utbildning är vikten av att den del av   
matematikundervisningen som betonar ett mer kommunikativt 
förhållningssätt med betoning på förståelse och konkreta representationer 
behöver utvecklas (Skolinspektionen 2009; Boaler 2011; Garcia-Carrión & 
Diez-Palomar 2015; Hodgen & William 2011; Kleve & Penne 2016). Ett 
synsätt som vi delar och som vi försöker implementera på de skolor där vi är 
anställda. En frågeställning som vi funnit intressant är om det kommunikativa 
synsättet i matematikundervisningen också leder till ökad inkludering. 
Singaporemodellen som baseras på läroplanen i Singapore beskriver sig som 
både kommunikativ och inkluderande (Agardh & Rejler, 2017). 
Matematikundervisningen i Singapore har rönt internationell uppmärksamhet 
genom de topplaceringar som landet erhållit vid de senaste PISA (OECD, 
2017) och TIMMS (Mullis, Martin, Foy, & Hopper, 2016) undersökningarna, 
vilket väckt vårt intresse och lett till diskussioner om Singaporemodellen på 
en praktisk och konkret nivå. Vid dessa diskussioner har de kulturella 
skillnader som finns vad gäller inställningen till skolarbetet mellan Sverige 
och Singapore tagits i beaktande. Det är bland annat på grund av dessa 
kulturella skillnader som vi antar att Sverige inte kommer att hamna i topp i 
PISA (OECD, 2017) och TIMMS (Mullis at el., 2016) undersökningarna om 
Singaporemodellen implementeras i Sveriges skolor. Däremot har vi funnit 
Singaporemodellens beskrivning som en kommunikativ och inkluderande 
modell intressant och värd att undersöka. 
 
2. Bakgrund 
 
För att kunna förstå inkludering i relation till en undervisningsmodell som 
Singaporemodellen behövs en historisk tillbakablick vad gäller frasen En 
skola för alla. Denna tillbakablick beskrivs i inledningen av detta kapitel följt 
av resonemang kring begreppet inkludering och en redovisning av 
skoldebatten kring inkludering. Sedan följer en beskrivning av inkludering i 
matematikämnet där de tre perspektiven organisation-, innehåll- och 
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deltagande- inkludering behandlas. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
Singaporemodellen och en del av den forskning som finns om modellen.  
 
2.1 En skola för alla 
          
En skola för alla är en skola med en tydlig värdegrund som på flera sätt 
divergerar från den traditionella skolan. Haug (1998) skriver att det innebär 
att skolan ska vara öppen för alla, ingen ska exkluderas. Utbildningen ska 
vara anpassad efter individen inom en samhörighet för alla elever, oavsett 
vilka behov den enskilde eleven har. Liknande tankesätt finns i svenska 
Unescorådets (2006) publikation Salamancadeklarationen och handlingsram 
för undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Elever i behov av 
särskilt stöd ska placeras i ordinarie skolor med en undervisning som placerar 
eleven i centrum och utgår från den enskilde elevens behov. 
Salamancadeklarationens grundtanke är att: ”…alla skillnader människor 
emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till 
barnets behov snarare än att barnet ska formas i enlighet med i förväg 
fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska 
Unescorådet, 2006, s. 17).  
Salamancadeklarationens grundidé är följaktligen att ett integrerande 
arbetssätt motverkar exkludering och leder till  En skola för alla. Detta är 
något som även formuleras i den nuvarande läroplanen (Läroplan för 
grundskola, förskoleklass och fritidshem Lgr 11, 2018).  Undervisningen ska 
främja alla elevers utveckling och lärande. Undervisningen ska ”…främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper” (Läroplan för 
grundskola, förskoleklass och fritidshem Lgr 11, 2018, s. 6). Begreppet 
inkludering används inte i Lgr 11. Varje kommun avgör självständigt hur 
stödet för alla elevers kunskapsutveckling ser ut (Nilholm & Göransson, 
2013). 
I en historisk tillbakablick beskrivs hur det specialpedagogiska stödet sett ut i 
den svenska skolan från början av 1900-talet till idag (Tinglev, 2014). Fram 
till 1960-talet placerades elever i behov av särskilt stöd i diverse 
specialklasser. I slutet på 1960-talet uppstod en strävan i samhället att 
integrera elever i behov av särskilt stöd i ordinarie klasser. SIA-utredningen 
(skolans inre arbete) som publicerades 1974 blev en fortsättning på denna 
strävan. Perspektivet vad gäller elever i behov av särskilt stöd försköts från 
ett individuellt elevperspektiv till ett organisatoriskt perspektiv där skolans 
ansvar stod i centrum (Tinglev, 2014).  
SIA-utredningens tankar om elever i behov av särskilt stöd framgick när 
läroplanen Lgr80 presenterades. Specialpedagogisk undervisning skulle vara 
en integrerad del av den ordinarie undervisningen och inte en 
sidoorganisation. Hur den specialpedagogiska undervisningen skulle se ut 
anges inte men En skola för alla blev en tydlig policy i Lgr80. 
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Undervisningen skulle utvecklas och anpassas efter alla elevers behov 
(Tinglev, 2014). 
Läroplanen Lpo94 implementerades 1994. Ansvaret för undervisningen  
försköts till kommunerna även undervisningen av elever i behov av särskilt 
stöd. Det var kommunens ansvar att skolorna gav stöd till elever i behov av 
särskilt stöd och samverkade för en bra inlärningsmiljö för utveckling och 
lärande för alla elever. Uttrycket elev i behov av särskilt stöd tillämpas även i 
den nuvarande läroplanen Lgr11 och liksom i Lpo94 poängteras en likvärdig 
skola för alla (Tinglev, 2014).  
  
2.2 Inkludering 
 
Begreppet inkludering växte fram ur begreppet integrering. Ett begrepp som 
lanserades i slutet av 1960-talet som en motpol till de institutioner i samhället 
som omhändertog ”avvikande individer”. Tanken var att dessa individer 
skulle integreras i det ”vanliga samhället” (Nilholm, 2006). Denna 
assimileringsprocess skedde på samhällets villkor vilket gav upphov till 
diskussion och ett nytt begrepp lanserades i början på 1980-talet: inkludering. 
Skillnaden mellan inkludering och integrering beskrivs som att integrering 
handlar om att delarna ska passa in i en helhet medan inkludering handlar om 
att helheten ska anpassas så att delarna passar in. Överfört till ett 
skolsammanhang betyder inkludering följaktligen att skolan ska vara 
organiserad på ett sådant sätt att elevers olikheter tas till vara och bejakas 
(Nilholm, 2006). Verksamheten ska anpassas så att alla elever får känna 
gemenskap, delaktighet och meningsfullhet (Persson, 2013).  
Ahlberg (2016) beskriver två aktionsforskningstudier1 som utgår från det 
kommunikativa relationsinriktade perspektivet. I samarbete med lärare och 
specialpedagoger konstateras att inkluderingsprocesser är något som sker i 
vardagen där både pedagogisk inkludering och social inkludering skapar 
jämlikhet och social rättvisa. Detta sker i samspel mellan individer och 
mellan individer och miljön där lärandet är centralt för inkludering. Skolans 
grundläggande mål är lärande i en bred bemärkelse. Inkludering innebär 
således i detta perspektiv att alla elever tillgodogör sig lärande och 
utveckling. Detta sker i relationer och relationsskapande miljöer där elevers 
lärande är centralt. I detta sammanhang är elevernas förmåga att kunna 
använda språket som kommunikationsmedel en viktig del för lärande, 
utveckling och inkludering (Ahlberg, 2016).  
Specialpedagogikens kärna är att ge olika kategorier av elever extra resurser 
och att göra anpassningar i skolan så att alla elever passar in. 
Specialpedagogik och inkludering är således två företeelser som ligger nära 
varandra (Nilholm, 2003). Specialpedagogik och inkludering kan betraktas 
utifrån tre olika perspektiv: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

 
1 Forskaren påverkar aktivt forskningsområdet 



 

  9 (54) 
 

perspektivet och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003). Det kompensatoriska 
perspektivet, ligger nära det kategoriska perspektivet (Person, 2013) och 
söker orsaken till att den enskilde eleven har hamnat i svårigheter hos eleven 
själv. Det är det enskilde eleven som är problembärande. 
Specialpedagogikens uppgift blir att kompensera för de brister eleven 
uppvisar. Det kritiska perspektivet förhåller sig kritiskt till detta 
förhållningsätt och menar att det är skolans skyldighet att anpassa sig efter 
elevernas olikheter. Detta perspektiv ligger nära det relationella perspektivet 
där skolan är problembärare (Persson, 2013). Perspektivet förhåller sig 
kritiskt till att utgå från en normalitet som innebär att eleverna delas upp i 
olika grupper. Utifrån det kritiska perspektivet upphör i slutändan behovet av 
specialpedagogik. När skolan lyckas möta alla elevers behov finns ingen 
mening med en speciell pedagogik (Nilholm, 2003).  
Utifrån denna utopi uppstår dilemmaperspektivet. Perspektivet betonar olika 
aspekter på skolans verklighet. Det finns en läroplan som föreskriver att vissa 
kunskaper ska inhämtas av alla elever under samma tidsrymd. Skolans 
uppgift är också att förbereda eleverna för kommande studier och en 
arbetsmarknad som styrs av konkurrens . Detta är faktorer som orsakar 
dilemman när skolan ska anpassa sig efter alla elevers behov (Nilholm, 
2003). Skolan är en spegling av det samhälle den verkar i. I ett system som 
utgår från prestation och resultat kommer det alltid finnas vinnare och 
förlorare oavsett  hur organisationen av skolan ser ut och vilket 
förhållningsätt som finns i verksamheten (Ball, 1981; Broady 
2007).Visserligen kan skolan och samhället påverka situationen men nya 
dilemman utifrån skolan och samhällets krav kommer alltid att uppstå. Däri 
ligger dilemmaperspektivets kärna (Nilholm, 2006). Följaktligen bör 
inkluderingsprocessen sättas in i en politisk kontext där ett målrelaterat 
betygssystem, friskolereformen och olika kommuners 
resursfördelningssystem påverkar specialpedagogik och därmed inkludering 
(Nilholm, 2006). Förändringar i samhället har bidragit till att en inkluderande 
skola för alla tycks vara avlägsen. Specialpedagogiken som ideologi skulle 
kunna förändra förhållandena till det bättre (Ahlberg, 2016). Problemet är att 
det inte finns någon tydlig teori som specialpedagogiken kan använda som 
bas i skoldebatten (Persson, 2013). Politikers beslut om en skola där alla ska 
lära sig lika mycket under samma tidsrymd går inte att bemöta utifrån en 
tydlig specialpedagogisk teori. Specialpedagogik utan teori reduceras då till 
en verksamhet som endast går ut på att få den enskilde eleven i svårigheter att 
”komma ifatt” sina kamrater. Om istället skolan accepterade elevers olikheter 
och lät den enskilde eleven lära sig i sin egen takt skulle en inkluderande 
skola för alla vara möjlig (Persson, 2013). 
Ett inkluderande förhållningsätt byggs upp inifrån skolors organisation.  
Persson och Persson (2012) skriver om ett sådant utvecklingsarbete där de 
anställda på en skola som befann sig i problem lyckades vända trenden med 
hjälp av ett inkluderande förhållningssätt. Det inkluderande förhållningssättet 
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innebar att man tog bort alla former av nivågrupperingar och särskilda 
undervisningsgrupper. Istället lades fokus på att alla elever skulle lyckas i 
sina ordinarie klasser. Ordning, struktur och höga förväntningar där varje 
elev hela tiden skulle veta vad som förväntades av dem var ledorden i 
undervisningen (Persson & Persson, 2012). Detta förhållningssätt la grunden 
för skolans värdegrund. En värdegrund som uttryckte att skolan ska ge alla 
elever möjlighet att lyckas i gemenskap med andra. Lärarna på skolan 
beskrev att denna gemenskap inte i första hand handlade om rumslig 
inkludering även om den delen var viktig. Inkludering beskrevs istället som 
en känsla hos individen. Det är elevens perspektiv som är avgörande vad 
gäller inkludering (Persson & Persson, 2012). Det var ett paradigmskifte som 
skedde på skolan. Genom att förvänta sig att alla elever ska lyckas inom den 
ordinarie undervisningen och genom att ge alla eleverna förutsättningar för 
att lyckas förändrades elevernas attityd till skolarbetet. Denna 
attitydförändring var den viktigaste framgångsfaktorn i skolans förändring 
mot ökad inkludering och måluppfyllelse (Persson & Persson, 2012).              
Inkludering är således ett komplext begrepp som kan ses ur olika perspektiv. 
Inkludering kan dessutom beskrivas utifrån olika dimensioner såsom diskurs, 
forskning om utbildning, det nationella utbildningssystemet och 
kommunernas organisation av undervisning. Dessa dimensioner genererar en 
rad olika frågeställningar (Nilholm, 2006). Hur används diskursen kring 
inkludering? Talar man om en mångfald av elever eller tenderar språkbruket 
att utmärka olika individer som avvikande? Hur ser forskningen kring 
utbildning ut? Frikopplas pedagogiska frågor från specialpedagogiska frågor i 
forskningen? Det vill säga exkluderas dessa frågor? Samma frågeställning 
kan appliceras på hur dokument kring den nationella skolan utformas 
(Nilholm, 2006). Är det mångfalden som utgör utgångspunkten. Riktar sig 
dokumenten till alla elever? Ytterligare dimensioner är hur inkludering 
behandlas i klassrummet och i andra skolsituationer. Ses olikheter som en 
tillgång? Har alla elever tillgång till innehållet och har elever inflytande över 
sitt eget lärande? En viktig dimension är den enskilde elevens upplevelse. 
Känner sig eleven inkluderad eller exkluderad?     
Nilholm (2006) skriver om empiriska studier utifrån inkluderingsprocesser 
utifrån frågeställningen vilka faktorer på olika nivåer som är viktiga för att 
inkludering ska uppstå. Den enskilde lärarens attityder till olikheter och 
förmåga att anpassa undervisningen nämns som sådana faktorer. På 
organisationsnivå är ledarskapet från skolledningen och att läraren får 
flexibelt stöd viktiga faktorer. Vad gäller yttre förutsättningar är bland annat 
motivation och kunskap bland politiker och andra makthavare viktiga 
faktorer för en inkluderande skola för alla.   
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2.3 Debatt kring inkludering 
 
Utifrån en analys av en teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplanen 
och den svenska skolan skriver Haug (1998) att han anser att all undervisning 
ska ske i den klass eleven är inskriven i och att gränserna mellan pedagogik 
och specialpedagogik bör suddas ut för att undvika stigmatiserande effekter 
av elever i behov av särskilt stöd. I debatten ifall inkludering alltid bör ske i 
ett gemensamt sammanhang skriver Ahlberg (2016) att inkludering inte alltid 
behöver vara rumslig inkludering utan det viktiga är att skapa en likvärdig 
utbildning för alla. I en studie utifrån frågeställningen vad inkludering kan 
vara från ett lärarperspektiv skriver Roos (2015) att effektiv inkludering 
kräver flexibla lösningar utifrån den enskilde elevens behov. Vilket kan 
innebära undervisning utanför klassrummet. Även i det  förändringsarbete 
som beskrivs ovan av Persson och Persson (2012) ingick flexibla lösningar. 
Grunden var att alla elever ska delta i den ordinarie undervisningen men att 
vid behov ska den enskilde eleven få en-till-en undervisning för att befästa 
innehållet i den undervisning som ingått i den ordinarie undervisningen. 
Denna kombination av åtgärder är en viktig framgångsfaktor (Persson & 
Persson, 2012).   
Vad gäller nivågruppering utifrån elevers förmågor och fallenhet i olika 
skolämnen, främst matematik och engelska, råder divergerande åsikter 
angående konsekvenserna av en sådan organisatorisk differentiering. Persson 
och Persson (2012) skriver om hur en skolas uppdelning i olika specialklasser 
ledde till negativa konsekvenser såsom utanförskap och dåliga 
kunskapsrelaterade resultat. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att 
kunna hantera olikheter i heterogena grupper (Haug,1998). I en studie av två 
olika skolor i England där den ena skolan använde nivågruppering i 
matematikämnet och den andra inte, beskrivs negativa konsekvenser med 
nivågruppering framförallt för de elever som betraktades som lågpresterande. 
Stigmatiserande effekter i ett livsperspektiv beskrivs i den studien (Boaler, 
2011). De positiva konsekvenserna med nivågruppering beskrivs främst i 
samband med elever med särskild fallenhet för matematik. Exempelvis vid en 
studie som analyserade effekterna av nivågruppering vid olika skolor i USA 
(Kulik & Kulik, 1992). Liknande positiva resultat beskrivs i en studie av 
nivågrupperingens konsekvenser för elever i årskurs 3 vid en storstadsskola i 
USA (Pierce et. al., 2011). Även en svensk undersökning gjord av Skolverket 
(2007) visade att 90 % av eleverna som undervisades i nivågrupper upplevde 
det positivt. Dessa elever uttryckte att de lärde sig bäst i ett sammanhang där 
klassen befann sig på samma nivå kunskapsmässigt. 
Person (2013) skriver att det generellt i Sverige råder konsensus kring 
inkluderings frågorna. Till skillnad från USA där förespråkare för homogena 
nivågrupperingar hävdat att inkluderingsförespråkare har en dold agenda som 
går ut på att spara pengar för att kunna sänka skatterna (Person, 2013). 
Brantlinger (1997) beskriver de hårda motsättningar som dessa påståenden 
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har gett upp hov till. Debatten har bland annat handlat om ifall det är etiskt 
försvarbart att kategorisera och placera elever i olika homogena klasser.  
 
2.4 Organisation av matematikundervisningen ur ett inkluderingsperspektiv 
 
För att inkludera alla elever i matematikämnet krävs en genomtänkt 
organisation där elevernas olika behov sätts i centrum. Roos (2015) skriver 
om dynamisk inkludering som utgår från frågeställningen hur 
matematikundervisningen organiseras på optimalt sätt så att matematiken blir 
tillgänglig och utmanande för alla elever. För att en sådan organisation ska bli 
möjlig krävs en tydlig rollfördelning där det tydligt framgår vem som har 
ansvar för olika delar av organisationen samtidigt som samarbete mellan 
olika lärarkategorier är i fokus (Roos, 2015). Den dynamiska inkluderingen 
betonar flexibla lösningar som att specialläraren och klassläraren ibland byter 
roller. Ett sådant byte av roller åskådliggör för eleverna att det är samma 
innehåll i matematiken som studeras oavsett var i skolan eller med vem 
undervisningen sker. Flexibla lösningar kan även innebära att elever som 
uttrycker ett behov av undervisning i mindre grupp ska få tillgång till sådan 
eller att intensivkurser för i elever i matematiksvårigheter arrangeras. Sådana 
intensivkurser kan exempelvis handla om att förbereda SUM2-elever för 
kommande moment i matematikundervisningen (Roos, 2015). 
Utifrån en systematisk litteraturstudie skriver Roos (2018) om vikten av att ta 
hänsyn till mångfalden när matematikundervisningen organiseras. Det kan 
ske på många olika sätt. Det viktiga är att det finns ett tydligt samband i 
undervisningen som fortlöpande diskuteras mellan berörda lärare inom 
matematikämnet. Det är viktigt att alla elever samtidigt studerar och 
undersöker samma moment inom matematiken med utgångspunkt att 
utvecklas optimalt. Det är även viktigt att organisationen utgår från att alla 
elever är i behov av utmaningar för att utvecklas optimalt. Det gäller både 
elever med liten access till matematiken och elever med stor access till 
matematiken. Inkludering innebär inte att alla ska befinna sig på samma nivå 
utan alla ska ges möjlighet att utvecklas maximalt (Roos, 2018). I denna 
kontext uppstår diskussionen om nivågruppering av 
matematikundervisningen. Det vill säga att organisationen av 
matematikundervisningen utgår från en uppdelning av elever utifrån tydliga 
kategorier. Exempelvis svagpresterande, normalpresterande och 
högpresterande elever. Matematikämnet är det skolämne som i Sverige mest 
delas upp i sådana kategorier (Ramberg, 2016). Det råder divergerande 
åsikter angående ifall nivågruppering ger positiva konsekvenser vad gäller 
inkludering i matematikämnet. Dessa divergerande åsikter beror delvis på ur 
vilket perspektiv inkluderingen betraktas. För elever som kategoriseras som 
svagpresterande kan nivågruppering ge stigmatiserande effekter (Boaler, 

 
2 Särskilda undervisningsbehov i matematik 
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2011). För elever som kategoriseras som högpresterande kan nivågruppering 
innebära att eleverna upplever matematikundervisning som mer stimulerande 
och därmed som mer inkluderande (Pierce et. al., 2011).  
 
2.5 Innehållet i matematikundervisningen ur ett inkluderingsperspektiv 
 
Innehållet i en inkluderande undervisning innebär per definition en 
undervisning som alla elever har tillgång till och där alla elever ges möjlighet 
att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. För att uppnå en sådan 
undervisning krävs ett grundläggande synsätt vid planeringen av 
undervisningen. Vid en australiensisk studie av exkludering och engagemang 
bland elever i matematikklassrum drogs slutsatsen att inkludering i 
matematikämnet uppstår när läraren ser eleverna som individer i en grupp 
som ska utvecklas optimalt utifrån var ens förutsättningar och inte som en 
grupp som ska förhöras om befintlig kunskap (Bishop & Kalogeropoulos, 
2015). I detta sammanhang utgör undervisningens kommunikativa innehåll 
en viktig hörnsten för en inkluderande pedagogik. En rad olika forskare inom 
det matematikdidaktiska fältet (Boaler, 2011; Garcia-Carrión & Diez-
Palomar, 2015; Hodgen & William, 2011) betonar dialogens betydelse för 
optimal matematisk utveckling där varje elev oavsett stor eller liten access till 
matematiken ges möjlighet att klä sina matematiska tankar i ord. I en 5 år 
longitudinell studie där kvantitativa data gällande matematikresultat och 
kvalitativa data utifrån observationer och intervjuer med elever, lärare och 
föräldrar drogs slutsatsen att kommunikativa förhållningssätt förbättrar 
elevernas möjlighet att uppnå goda matematiska kunskaper (Garcia-Carrión 
& Diez-Palomar, 2015). I en studie där en grupp lärare under handledning 
arbetade med formativ bedömning3 drogs slutsatsen att i en inkluderande 
undervisning är de matematiska diskussionerna centrala (Hodgen & William, 
2011). Författarna betonar i detta sammanhang att matematiska diskussioner 
inte per automatik leder till inkludering. Det avgörande är innehållet i 
diskussionerna där lärarens frågor blir avgörande för att göra alla elever 
inkluderade i inlärningsprocessen. Vilket kräver att läraren ställer frågor som 
stimulerar elevernas matematiska tänkande. I en skolklass med en mångfald 
av elever med olika förutsättningar blir lärarens ledande roll komplex och det 
finns inga enkla råd för hur de matematiska diskussionerna ska bli 
inkluderande för alla elever. I detta sammanhang är samarbete och 
diskussioner mellan lärare centralt (Hodgen & William, 2011). Eleverna 
behöver få diskutera sina och andras arbeten med matematikens termologi. 
Uppmuntran till egen reflektion är viktigt. Eleverna bör ges utmanande 
aktiviteter som sätter igång matematiska tankeprocesser. Personlig 
återkoppling som ger eleverna tillfällen att se sina egna misstag och som 
analyserar elevernas metoder vid problemlösning är viktiga delar i en 

 
3 Bedömning för lärande 
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inkluderande undervisning (Boaler, 2011; Garcia-Carrión & Diez-Palomar 
2015; Hodgen & William 2011). Detta förhållningsätt kan verka enkelt i 
teorin men kan vara svårare att genomföra i praktiken. Roos (2019) skriver 
om elevers olikartade upplevelser av matematiska diskussioner i helklass. En 
elev med liten access till den matematiska undervisningen kan uppleva 
sådana diskussioner frustrerande med påföljande koncentrationsproblem. 
Elever med god access till matematikundervisningen kan uppleva sådana 
diskussioner som alltför enkla och därmed tråkiga och meningslösa samtidigt 
som vissa elever finner diskussionerna meningsfulla och lärorika. Återigen 
uppstår behovet av att se mångfalden i klassrummet och behovet av 
samarbete mellan olika lärarkategorier. En stor mängd av elever  med olika 
behov ger en komplex problematik som kräver en mångfald av flexibla 
lösningar för inkludering av alla elever (Roos, 2019). 
Sullivan (2015) skriver om en lektionsmodell med fyra olika moment för 
inkluderande matematiska diskussioner för alla elever i ett klassrum. Det 
första momentet handlar om att hitta ett ämne att utgå ifrån och som alla 
elever har förkunskaper om. Det andra momentet är att ställa frågor kring 
ämnet som har öppna svar och frågor som kan leda till en progression i den 
matematiska utvecklingen. Exempelvis kan läraren låta frågeställningen vara 
konstant men utöka svårigheten genom att byta ut talen mot allt högre och 
komplexa tal eller i små steg göra frågeställningen mer och mer komplex.  
Det tredje momentet handlar om att möjliggöra för eleverna att själva 
undersöka och upptäcka olika lösningar på problemet. Det kan handla om att 
ge eleven nödvändiga representationer exempelvis genom att rita upp en 
modell som underlag för lösning av frågeställningen eller att ge eleverna 
tillgång till mer konkreta representationer (Sullivan, 2015). Övergången från 
konkreta representationer till inre mentala representationer är en kritisk punkt 
för många elever som befinner sig matematiska svårigheter . Elevernas 
förståelse av de matematiska representationerna är centralt för den 
innehållsmässiga inkluderingen (Roos, 2015). I en forskningsöversikt med 
fokus på matematiska representationer dras slutsatsen att ett övergripande 
mål för matematikundervisningen bör vara att bygga upp starka inre 
representationer ifrån yttre observerbara representationer (Goldin, 2000).  
Det fjärde momentet i Sullivans (2015) modell  handlar om att ge de elever 
som snabbt löser frågeställningen tilläggsuppgifter som bygger på den första 
frågeställningen. På så sätt undersöker alla elever i klassen samma 
frågeställning fast på olika nivåer (Sullivan, 2015).  
Det är i detta sammanhang viktigt att eleverna är vana vid gemensam 
problemlösning. I en forskningsöversikt angående problemlösningsstrategier 
för barn i de yngre åldrarna drar författaren slutsatsen att det är viktigt att 
elever i de yngre åldrarna ges tillgång till olika former av problemlösnings 
strategier redan från förskoleåldern (Fletcher, 2014). Det är viktigt att alla 
elever redan på förskolenivå får träning i att använda olika former av 
representationer för att lösa matematiska problem (Fletcher, 2014). Utifrån 
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fyra olika forskningsprojekt som observerade klassrumssituationer av 
matematikundervisning utifrån frågeställningar kring matematik och 
förståelse enades forskarna om att användandet av problemlösningar i tidiga 
åldrar bidrar till en matematikundervisning som betonar förståelsen av 
matematik (Hiebert et al., 1997). Att lära sig matematik med förståelse 
innebär att få tillgång till matematiken. Alla elever kan lära sig matematik 
med förståelse. Det viktiga är att undervisningen innehåller ett inkluderande 
tillåtande klimat där alla elever oavsett grad av access till matematiken tar sitt 
ansvar och delar sina tankar och metoder (Hiebert et al., 1997). I detta 
sammanhang är det viktigt att betona att det inte finns någon universallösning 
vad gäller innehållsmässig inkludering i matematikundervisningen. Elevers 
olika behov och förutsättningar gör undervisningsprocessen och därmed 
inkluderingsprocessen komplex. En mångfald av elever fordrar en 
matematikundervisning som är flexibel och som innehåller en mångfald av 
olika lösningar (Roos, 2019). 
 
2.6 Deltagande i matematikundervisningen ur ett inkluderingsperspektiv  
 
Roos (2015) skriver om begreppet deltagande inkludering som betonar vikten 
av att lyssna och ta in den enskilda elevens tankar om hur hen lär sig 
matematik på bästa sätt. Målet med den deltagande inkluderingen är att ge 
den enskilda eleven möjlighet att påverka sin egen lärprocess. I en 
intervjustudie av norska gymnasielever framkom att ett metaperspektiv på 
inlärning ökar möjligheten för både kunskapsutveckling och deltagande 
inkludering. Med metaperspektiv menas i detta sammanhang att den enskilde 
eleven förstår sitt eget unika sätt att lära sig matematik. Den enskilde eleven 
bör få möjlighet att diskutera detta med berörda lärare för större möjlighet till 
kunskapsutveckling och deltagande inkludering (Kleve & Penne, 2016). 
Speciellt viktigt är detta för SUM-elever. Det är viktigt att läraren är lyhörd 
för att kunna förbättra självbild och självförtroende för SUM-elever. Exempel 
på sådana lyhördhet är att låta vissa SUM-elever, efter eget önskemål, ha 
undervisning i liten grupp (Roos, 2019). En sådan organisation kan innebära 
att SUM-eleven är spatialt exkluderad (Asp-Onsjö, 2006) men didaktiskt 
inkluderad (Roos, 2015).  
Vad gäller deltagande i matematikämnet så har lärarens värderingar 
betydelse. De flesta lärare uttrycker en inkluderande grundsyn men kan 
samtidigt införa exkluderande åtgärder såsom nivågruppering (Bishop & 
Kalogeropoulos, 2015). Genom att sätta etiketter på eleverna såsom 
lågpresterande och högpresterande riskeras stigmatiserande effekter som 
hindrar elever att delta på lika villkor. Exempelvis kan etiketten 
lågpresterande sättas på en elev som i själva verket endast behöver längre tid 
på sig för att nå goda matematiska kunskaper. Etiketterandet av elever kan 
också föra med sig att eleverna inbördes kategoriserar varandra såsom låg-, 
normal- och hög- presterande (Roos, 2019). Å andra sidan är det viktigt att i 
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detta sammanhang även inkludera de elever som har särskild fallenhet för 
matematikämnet i det deltagande perspektivet på inkludering. Det finns 
studier som visar att den kategorin elever utvecklas mer om någon form av 
nivågruppering sker (Kulik & Kulik, 1992; Pierce et. al., 2011).  
I en kombinerad klassrumsobservations och elevenkätsstudie angående 
graden av elevers aktivitet i förhållande till lärarens förhållningssätt drogs 
slutsatsen att vilket fokus läraren har i undervisningen inverkar på elevernas 
deltagande. Lärare med fokus på inlärning och kunskap får fler elever som 
deltar aktivt i undervisningen i jämförelse med lärare som lägger fokus på 
prestation och kontroll (Luo, 2017). 
I en forskningsstudie angående inkludering i matematikämnet utifrån ett 
elevperspektiv baserat på elevintervjuer skriver Roos (2019) att många elever 
upplever matematikämnet som tråkigt. En mer varierad undervisning med 
inslag av spel och lekar kan bidra till att fler elever inkluderas och får tillgång 
till matematiken (Bishop & Kalogeropoulos 2015; Roos 2019). Lärarens 
kompetens, värderingar och personlighet i samspel med eleverna utgör ett 
grundfundament för deltagande inkludering. Roos (2019) skriver om 
tillgänglighetsdiskusren och om hur lärarens ”pedagogiska takt och hållning 
” (Roos, 2019 s. 148) spelar roll för deltagande inkludering ur ett 
elevperspektiv.   
 
2.7 Singaporemodellen 
 
I detta kapitel beskrivs Singaporemodellens historia och implementering i 
Sverige. Sedan beskrivs Singaporemodellens struktur, innehåll och modell 
för inkludering. 
Därefter följer fem delkapitel som behandlar olika teman i forskningen 
angående Singaporemodellen.  
 
2.7.1 Historia och implementering av Singaporemodellen i Sverige 
 
I början på 1990-talet implementerades i Singapore en ny kursplan i 
matematik. En kursplan som sätter problemlösning i centrum för 
undervisningen. Genom att utgå från ett problemlösande arbetssätt ska 
läraren leda undervisningen för att utveckla eleverna vad gäller attityder, 
metakognition, processer, begrepp och färdigheter (Fan & Zhu, 2007).  
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Figur 1: Matematiskt ramverk i Singapores kursplan ( enligt Agardh & Rejler, 2017)                                                         
                          
                               
Singapore har erfarit positiv internationell uppmärksamhet då resultaten från 
PISA (OECD, 2017) och TIMSS (Mullis at el., 2016) undersökningarna legat 
i topp under en längre tid.  Speciellt i USA där undervisningen i Singapore 
inspirerade skolor att forma en undervisningsmodell baserat på Singapores 
kursplan i matematik. Modellen kallades Singapore Math och fick i Sverige 
namnet Singaporemodellen (Agardh & Rejler, 2017).                                                           
Admera Education är ett företag som lanserar Singaporemodellen i Sverige. 
Admera Education samarbetar med läroboksförlaget Natur & Kultur som ger 
ut läroböcker i matematik baserat på Singaporemodellen. År 2015 
implementerades Singaporemodellen i Sverige för första gången. 
 
 
2.7.2 Singaporemodellens struktur och innehåll 
 
Admera Education beskriver Singaporemodellen som en forskningsbaserad 
inkluderande modell som utgår från Singapores läroplan och deras 
undervisningsmetoder. Undervisningen bygger på spiralprincipen som 
innebär att matematiken presenteras gradvis och byggs på kumulativt för att 
fördjupa begreppen. Läraren återkommer kontinuerligt till samma 
matematiska moment men det är inte frågan om repetition utan varje ny 
lektion ska innebära en tydlig progression i elevernas lärande (Agardh & 
Rejler, 2017).     
Lärarens centrala uppgift är att skapa djupare förståelse för matematik genom 
dialog och diskussioner i helklass. Det problemlösande förhållningssättet är 
centralt i Singaporemodellen. Lärarens frågor ska utveckla elevernas 
matematiska tänkande genom att uppmana dem att reflektera, resonera och 
berätta om sina lösningsförslag. Exempel på sådana frågeställningar är: 
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• Finns det flera sätt att lösa uppgiften? 
• Vilka olika metoder kan vi använda? 
• Kan ni föreställa er? 
• Stämmer det? 
• Hur vet vi det? 
• Håller alla med om att…? 
 
(Agardh & Rejler, 2017).  
 
I Singaporemodellen är varje lektion i förväg planerad både vad gäller 
innehåll och struktur. Varje lektion följer samma struktur och är uppdelad i 
tre olika moment: Vi utforskar-Vi lär, Vi övar, Jag övar. Varje moment har 
en beräknad tidsåtgång till cirka 15-20 minuter. 
I det första momentet , Vi utforskar-Vi lär,  undersöker läraren tillsammans 
med eleverna ett matematiskt begrepp utifrån en problemlösningsbaserad 
startuppgift. Momentet inleds med att eleverna själva utforskar och tänker 
kring startuppgiften. Sedan samtalar eleverna i par om uppgiften för att 
slutligen diskutera uppgiften i helklass. Lärarens roll är att ställa frågor som 
syftar till att uppmuntra eleverna till eget tänkande där förståelse är i fokus. 
Lärarens roll är också att tillvarata de lösningar och metoder som eleverna 
presenterar genom att visa, rita och återberätta. På så vis åskådliggörs 
elevernas tankar. Syftet med undersökningen är att hitta flera olika 
lösningsstrategier till samma uppgift. I slutet av momentet används läroboken 
där startuppgiften finns och där olika lösningar i text och bild redovisas. 
Momentet avslutas med att eleverna tillsammans med läraren jämför sina 
lösningar med lärobokens (Agardh & Rejler, 2017).  
I det andra momentet, Vi övar,  samtalar eleverna med varandra kring 
liknande uppgifter som finns i läroboken. Upplägget av momentet är 
detsamma som i det första momentet (Vi utforskar). Inriktningen är 
fortfarande att eleverna ska samtala med varandra i par eller i helklass. 
Ytterligare kortare aktiviteter för samtal finns i läroboken för att befästa 
lektionens syfte. I det tredje momentet, Jag övar, får eleverna befästa sina 
kunskaper genom individuell färdighetsträning utifrån uppgifter i 
övningsboken (Agardh & Rejler, 2017). 
 
I Singaporemodellen är förståelsen av matematik i centrum. Varje 
matematiskt moment introduceras gradvis för påbyggnad. För att uppnå 
förståelse använder sig Singaporemodellen av konkret och visuellt material 
(Bilaga 1). Tanken är att skapa förståelse genom att bygga mentala broar 
mellan det konkreta till det visuella till det abstrakta (Agardh & Rejler, 
2017). Metoden kallas på engelska för CPA vilket står för concrete-pictorial-
abstract (konkret, visuellt och abstrakt). Det konkreta materialet består till att 
börja med verkliga föremål som sedan byts ut mot kuber eller annat 
plockmaterial som representationer för de verkliga föremålen. Det visuella 
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materialet består bland annat av liggande staplar som används vid olika typer 
av problemlösning. Metoden som utvecklats i Singapore benämns i Sverige 
blockmodellen och har i sig fått internationell spridning under namnet bar-
modeling eller Singapore Model Method. Blockmodellen är en metod att 
visuellt åskådliggöra den information som finns i en text, vad som saknas och 
vad som eftersöks. Sambandet mellan informationen i texten och 
frågeställningen tydliggörs (Christiansen & Lindberg, 2018).  
 

         
       Figur 2 Exempel på blockmodellen-                 Figur 3 Exempel på blockmodellen- 
      Tal och räkning.                                                 Algebra och ekvationer. 
      (enligt Algardh & Rejler, 2017)                        (enligt Algardh & Rejler, 2017)                                                                  
 

         
Figur 4 Exempel på  blockmodellen-bråk             Figur 5 Exempel på blockmodellen-procent 
( enligt Christiansen & Lindberg, 2018)             ( enligt Christiansen & Lindberg, 2018) 
 
Blockmodellen används inte inom alla moment inom matematiken utan 
används främst i momenten som handlar om grundläggande tal och räkning 
(Figur 2) men blockmodellen kan även användas inom andra områden såsom 
algebra och ekvationer ( Figur 3), bråk ( Figur 4) och procent ( Figur 5). 
Blockmodellen är inte den enda representationen som används för att 
visualisera matematiken. I Singaporemodellen är att rita och titta på bilder en 
viktig del för att hjälpa eleverna att skapa inre bilder för förståelse av det 
matematiska innehållet. Det visuella finns även med som ett stöd när eleverna 
arbetar med den abstrakta delen av matematiken (Agardh & Rejler, 2017). 
Innehållet i den svenska versionen av Singaporemodellen är bearbetat så att 
alla moment och kunskapskrav i det centrala innehållet i Lgr 19 finns med 
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(Agardh & Rejler, 2017). Förnärvarande finns Singaporemodellen i Sverige 
utarbetad till och med årskurs 4.  
 
2.7.3 Singaporemodellen och inkludering 
 
Singaporemodellen beskrivs som en inkluderande modell (Agardh & Rejler, 
2017).  Undervisningen sker i helklass utan nivågruppering och med en 
gemensam startuppgift. Startuppgiften har en enkel och begriplig ingång som 
sedan kan utvecklas. Intentionen är att alla elever kan hitta åtminstone en 
lösning till startuppgiften att bygga vidare på (Agardh & Rejler, 2017). Den 
gemensamma arbetsformen ska träna eleverna att sätta sig in i hur andra 
tänker och därmed skapa förutsättningar att lära av varandra (Agardh & 
Rejler, 2017). 
Singaporemodellen använder sig av konkret material som via det visuella 
bygger mentala broar över till den abstrakta delen av matematiken. Detta sker 
i små steg enligt spiralprincipen. Matematiken presenteras gradvis och byggs 
på kumulativt för att fördjupa begreppen. Läraren återkommer kontinuerligt 
till samma matematiska moment men det är inte frågan om repetition utan 
varje ny lektion ska innebära en tydlig progression i elevernas lärande. Detta 
ger eleverna tid att utifrån sina egna förutsättningar undersöka och lära av 
andra (Agardh & Rejler, 2017).Vidare innehåller de planerade lektionerna 
förslag på åtgärder som kan sättas in för extra stöd. Exempelvis mer konkret 
material och stödfrågor för förståelse (Agardh & Rejler, 2017).   
Singaporemodellens startuppgifter beskrivs som utvecklingsbara (Agardh & 
Rejler, 2017). Elever med god access till matematikens kan på så sätt 
utmanas genom fördjupning. Det kan exempelvis innebära att elever med god 
access till matematiken förklarar uppgifter och metoder för övriga elever i 
klassen eller att utmanas att hitta fler lösningar och metoder till startuppgiften 
exempelvis utifrån frågeställningen: Vilken metod  är mest effektiv? Elever i 
god access till matematiken kan också få till uppgift att hitta på liknande 
uppgifter som knyter an till startuppgiften. I de planerade lektionerna finns 
förslag knutna till den aktuella lektionen om hur extra utmaningar kan ges till 
elever med access till matematik (Agardh & Rejler, 2017). 
 
 
2.7.4 Forskningsöversikt angående kulturella skillnader mellan Singapore och 
västvärlden 
 
Det finns en oro i västvärlden att många av de östasiatiska länderna håller på 
att ta över ledningen vad gäller ekonomisk utveckling. Många av dessa länder 
visar upp höga resultat i matematikämnet i internationella undersökningar 
såsom PISA och TIMSS. Japan, Sydkorea och Singapore är exempel på 
sådana länder. Vad är orsakerna till dessa länders framgångar? Går det att 
föra över dem till en västerländsk kontext? Dessa frågeställningar bildar 
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bakgrunden till många av forskningsrapporterna angående 
Singaporemodellen (Goldman, Retakh ,Rubin, & Minnigh, 2009; Mahoney, 
2012; Jerrim & Vignoles, 2015 ; Naroth & Luenta, 2015; Sukow, Sampson 
Hammond, Medlock & Shutt, 2016). I en föränderlig värld och för att hänga 
med i den internationella utvecklingen krävs en välutbildad befolkning med 
kreativa och problemlösande förmågor. Singaporemodellen med dess 
problemlösande utgångspunkt och betoning på kreativt tänkande attraherar 
därför internationell forskning (Mahoney, 2009; Sukow, 2016).  
Det finns dock forskare som varnar för att dra för stora slutsatser från PISA 
och TIMMS undersökningar (Jerrim, 2014; Jerrim & Vignoles, 2015 ; Naroth 
& Luenta, 2015). En studie som jämförde resultatet på genomförda PISA 
tester mellan elever vars föräldrar invandrat från Singapore till Australien och 
elever födda och uppvuxna i Australien visade att eleverna från Singapore 
hade betydligt högre resultat än de jämnåriga eleverna från Australien. 
Samtidigt visade en enkätundersökning bland de två grupperna att attityden 
till matematikämnet var helt olika bland de två grupperna (Jerrim, 2014). 
Eleverna från Singapore värderade vikten av matematikämnet betydligt högre 
än de jämnåriga eleverna från Australien. Det var självklart för eleverna från 
Singapore att studera matematik på fritiden och att föräldrarna tillhandahöll 
extra lärare utanför den ordinarie skoltidens ram. Vidare visade 
enkätundersökningen att eleverna från Singapore betonade hårt arbete och att 
alla kan lyckas med tillräcklig ansträngning (Jerrim, 2014). Resultatet av 
enkätundersökning (Jerrim, 2014) ledde till slutsatsen att kulturella, 
ekonomiska och historiska skillnader mellan olika länder gör det svårt att 
avgöra om det är själva metoden som används i Singapore eller andra 
faktorer som orsakar skillnaderna och även om det gick att bevisa att de 
undervisningsmetoder som finns i Singapore är mer effektiva än de som 
används i västvärlden så återstår problemet med att implementera metoden i 
en divergerande utbildningskultur (Jerrim, 2014). I Singapore är 
förväntningarna på eleverna höga och antalet lektionstimmar i matematik per 
vecka avsevärt flera än i västvärldens länder. Dessutom förväntas eleverna i 
Singapore studera matematik både efter skoldagens slut och på helgerna. I 
Singapore är det självklart att skolan är det viktigaste och alla gör sitt bästa 
för att nå sin maximala utbildningspotential (Christiansen & Lindberg, 2018). 
Utbildningskulturen i Singapore är dessutom mer homogen och likriktad än i 
västvärlden där en mångfald av kulturer möts. Det finns ett samförstånd kring 
utbildningsfrågor i Singapore. Något som saknas i västvärlden (Garelick, 
2006). Ovanstående slutsatser innebär inte att det inte finns flera intressanta 
aspekter i Singaporemodellen som västerländska pedagoger kan ha stor nytta 
av i sitt arbete för ökad matematisk förståelse. Det finns mycket att lära av 
undervisningen i Singapore men det är naivt att tro implementerandet av 
undervisningen utifrån metoderna i Singapore skulle vare en universallösning 
för västerlandets matematikundervisning (Jerrim, 2014).  
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2.7.5 Forskningsöversikt angående skillnader i matematikundervisningen 
mellan Singapore-USA 
 
Forskningen påvisar skillnader i matematikundervisningen mellan Singapore 
och USA där merparten av forskningen om Singaporemodellen har 
genomförts. I Singapore används mer konkret material och visualiserande 
hjälpmedel för att betona förståelsen av matematiken. I USA läggs tonvikten 
mer på att memorera matematiska formler och repetitiv färdighetsträning 
(Jaziw et al., 2016). Singapores läroplan tar även upp betydligt färre moment 
per läsår än USA:s. Singapores läroplan innehåller ca 15 moment per läsår i 
motsats till USA:s som har ca 26 moment per läsår. Detta innebär att elever i 
Singapore har längre tid att på djupet studera de enskilda momenten. Vilket 
bland annat märks genom att flera sidor ägnas åt ett moment i läroböckerna i 
Singapore (Jaziw et al., 2016). En annan skillnad mellan läroböcker i USA 
och Singapore är att problemlösningsuppgifter i USA presenteras med en 
tydlig procedurbeskrivning av hur man löser en viss typ av problem. 
Läroböckerna i Singapore innehåller inga sådana beskrivningar utan istället 
används blockmodellen för att beskriva hur problemet ser ut och vad som 
eftersöks. Lösningen av det matematiska problemet lämnas till den enskilde 
eleven. Det finns ingen färdig procedur att följa (Garelick, 2006).   
 
2.7.6 Forskningsöversikt concrete-pictorial-abstract (CPA) 
 
Ett flertal forskningsrapporter undersöker betydelsen av den mentala 
processen CPA (concrete-pictorial-abstract) som är central i 
Singaporemodellen. Med pictorial menas i detta sammanhang blockmodellen 
(Mahoney 2012; Naroth & Luenta, 2015 ; Jaziw et al., 2016). Resultaten från 
de olika forskningsrapporterna varierar. En single design studie från USA 
visade att CPA ger eleverna en metod att omvandla en matematisk 
problembaserad text till en bild som tydliggör de olika komponenterna i en 
problemformulering. Både kända och okända variabler tydliggörs och 
elevernas förmåga att lösa komplexa matematiska textbaserade problem ökar 
(Mahoney, 2012). 
I en kvalitativ studie från Sydafrika intervjuades lärare i årskurserna f-3 efter 
implementerandet av Singaporemodellen och blockmodellen som metod. 
Resultatet visade att en majoritet av lärarna uppfattade att eleverna 
uppskattade att få använda konkret laborativt material. Bland lärarna var CPA 
metoden det som uppskattades mest. I studien framkom även kritik mot 
blockmodellen som metod. Informanterna uppfattade att eleverna vid vissa 
uppgifter fann metoden komplicerad och använde sig istället av enklare 
metoder för att lösa uppgifterna (Naroth & Luenta, 2015). 
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Ytterligare en studie från USA där CPA implementerats och jämförts med 
kontrollgrupper visade inga tydliga indikationer på att resultaten ökade vad 
gäller problemlösningsförmågan (Jaziw et al., 2016). 
 
2.7.7 Forskningsöversikt angående implementering av Singaporemodellen 
 
Det stora flertalet av forskningsrapporterna angående Singaporemodellen 
beskriver någon form av interventionsstudie. Singaporemodellen 
implementeras och resultatet analyseras och sedan dras slutsatser (Goldman, 
Retakh ,Rubin, & Minnigh, 2009; Mahoney 2012; Jerrim & Vignoles, 2015 ; 
Naroth & Luenta, 2015; Sukow, Sampson Hammond, Medlock & Shutt, 
2016). I samband med implementeringen av Singaporemodellen beskriver ett 
flertal forskare förberedelserna inför implementeringen. Vid en 
implementering av Singaporemodellen i USA genomgick de berörda lärarna 
fortbildning och vissa utvalda lärare fick ytterligare handledarutbildning 
inom Singaporemodellen. Workshops med intensivkurser erbjöds 
kontinuerligt berörda lärare (Goldman et al.,2009).Vid en single case design 
undersökning genomgick de berörda lärarna en specialistutbildning angående 
Singaporemodellen (Mahoney, 2012) och vid en implementering av 
Singaporemodellen i England genomgick lärarna kurser, workshops och fick 
tillgång till en gemensam digital plattform (Jerrim & Vignoles, 2015). 
 
2.7.8 Forskningsöversikt angående resultat av implementering av 
Singaporemodellen 
 
I en studie av implementerandet av en metod som kallas Math Mastery som 
inspirerats av matematikundervisningen i Singapore påvisades små men 
positiva resultat när jämförelser gjordes mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Forskarna skriver att det går att se positiva resultat av 
implementeringen av Math Mastery men att ytterligare forskning behövs för 
att kunna dra generaliserande slutsatser (Jerrim & Vignoles, 2015).  
Samma typ av positiva resultat visade en jämförande studie i USA, 
Louisianna , där tre av sju skolor i samma område använde 
Singaporemodellen i matematikundervisningen i årskurs 1. Totalt deltog 22 
klasser i undersökningen (Blalock, 2011). 
En longitudinell studie angående Singaporemodellens effekter på 
undervisningen utfördes mellan åren 2002-2009 i delstaten Massachsetts i 
USA. Singaporemodellen infördes i årskurserna 1-8. Det fanns mellan 16-17 
klasser i varje årskurs. Resultatet visade ett tydligt samband med antal år av 
Singaporemodellen i undervisningen och provresultat. De elever som deltagit 
längst i undervisning utifrån Singaporemodellen hade bättre resultat än de 
elever som erhållit mindre tid av undervisning utifrån Singaporemodellen 
(Goldman, Retakh, Rubin & Minnigh, 2009). I delstaten Tennessee i USA 
genomfördes en studie vars syfte bland annat var att undersöka om införandet 
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av den singaporianska kursplanen (som baseras på Singaporemodellen) hade 
positiva effekter på elevers kunskapsutveckling. Studien genomfördes i en 
skola för elever i årskurs 1-5. Samtliga 254 elever deltog i studien. Studien 
var en kvantitativ studie där elevernas summativa resultat från omfattande 
testprogram redovisas. Testerna genomfördes innan och efter singaporianska 
kursplanen hade införts under två olika år och med olika elevgrupper. Det 
fanns kontrollgrupper med elever som inte undervisades enligt den 
singaporianska kursplanen att jämföra med. Resultatet visade på en 
betydande positiv kunskapsutveckling för de elever som undervisats enligt 
den singaporianska läroplanen (Sukow, Sampson & Perrie, 2016).  
I en single case design studie från USA testades matematisk 
problemlösningsförmåga. Fem elever fick textuppgifter att lösa utifrån olika 
kategorier av matematiska problem. Eleverna fick först lösa uppgifterna utan 
att ha blivit undervisade om blockmodellen som metod och sedan efter att ha 
blivit undervisade med blockmodellen som metod. Resultatet av forskningen 
visade att visuella representationer är viktiga vid matematisk problemlösning 
och att blockmodellen erbjuder sådana representationer (Mahoney, 2012). 
Något som bör förtydligas vad gäller denna forskning är den kontext som de 
fem utvalda eleverna genomförde de uppgifter som sedan studerades. 
Uppgifterna utfördes under sommarlovet antingen hemma hos eleverna eller 
på allmänna bibliotek. Följaktligen inte i klassrumssituationer. Detta kan ha 
påverkat resultatet (Mahoney, 2012). 
 
3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka Singaporemodellens inkluderande 
arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de tre inkluderingsbegreppen  
dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. 
 

• Hur ser organisationen av undervisningen ut ur ett 
inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår 
från Singaporemodellen? 

• Hur representeras och bearbetas det matematiska innehållet ur ett 
inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår 
från Singaporemodellen? 

• Hur ser deltagandet ut ur ett inkluderingsperspektiv i samband med 
matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen?  

 
4. Begreppsligt ramverk 
 
För att undersöka Singaporemodellen inkluderingssyn i praktisk verksamhet 
används ett begreppsligt ramverk som består av tre inkluderingsbegrepp 
dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering 
(Roos, 2015). Dessa tre begrepp sätts i relation till de tre moment som utgör 
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den lektionsstruktur som undervisningen i Singaporemodellen bygger på 
(Agardh & Rejler, 2017): Vi utforskar och Vi Lär, Vi övar och  Jag övar. 
 

    Inkludering 
  
 
Lektions- 
moment                
 

Dynamisk 
inkludering. 

Innehålls 
inkludering. 

Deltagande 
inkludering. 

 
Moment 1: 
Gemensamt 
utforskande av 
startuppgift. 

 
 
 
 

 
 

  

 
Moment 2: 
Eleverna samtalar 
om liknande 
uppgifter. 

  
 

 

 
Moment 3: 
Färdighets- 
träning. 

   
 
 

 
Figur 6: Begreppsligt ramverk   
 
4.1 Ramverkets inkluderingsbegrepp   
 
Den dynamiska inkluderingen utgår från frågeställningen hur 
matematikundervisningen organiseras på optimalt sätt så att matematiken blir 
tillgänglig för alla elever. Organisationen bör vara dynamisk utifrån alla 
elevers behov. För att en sådan organisation ska bli möjlig krävs en flexibel 
rollfördelning mellan klassläraren och specialläraren. Exempel på en sådan 
organisation är intensivkurser för elever i behov av särskilt stöd som kan 
organiseras både inne och utanför klassrummet genom att klassläraren och 
specialläraren byter roller (Roos, 2015) 
Den innehållsmässiga inkluderingen handlar om att ge alla elever tillgång till 
det matematiska innehållet i matematikundervisningen och att eleverna 
upptäcker generaliserbarheten i matematiken. Matematisk förståelse är att 
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kunna se och applicera matematisk kunskap i olika situationer. Den förmågan 
utvecklas bland annat genom att hitta rätt form av representationer i 
kombination med rätt form av uppgifter. Elevernas förståelse av de 
matematiska representationerna i relation till de uppgifter som ges är centralt 
för att nå och utmana SUM-elever. Lärarens kompetens angående olika 
representationsformers funktion är viktig för att kunna anpassa 
undervisningen till den enskilde eleven (Roos, 2015). 
Vidare bör berörda pedagoger på skolan ständigt föra matematikdidaktiska 
diskussioner. Syftet med dessa diskussioner bör vara att uppnå en samsyn vad 
gäller strategier för både klassrum och specialundervisning. Det måste finnas 
ett tydligt  samband mellan den undervisning som bedrivs på skolan oavsett 
var och vilka elever som deltar i undervisningen. Samma representationer och 
strategier behöver användas i olika situationer (Roos, 2015). 
Den deltagande inkluderingen sätter den enskilda eleven i centrum och 
betonar vikten av att  lyssna och ta in den enskilda elevens tankar om hur hen 
lär sig matematik på  bästa sätt. Målet med den deltagande inkluderingen är 
att ge den enskilda eleven tillgång och möjlighet att påverka sin egen 
lärprocess. Genom att involvera eleven och inta ta en lyssnande och 
stödjande attityd är förhoppningen att öka den enskilde elevens självbild och 
självförtroende. Självbild och självförtroende är en måttstock för hur 
deltagande eleven är i matematikundervisningen (Roos, 2015). 
 
4.2 Ramverket och Singaporemodellens tre lektionsmoment   
 
Singaporemodellens lektionsstruktur delar lektionen i tre moment. Moment 1 
inleds med att eleverna tillsammans med läraren undersöker en gemensam 
startuppgift (Vi undersöker). Eleverna utforskar och presenterar olika 
lösningsförslag för varandra i helklass eller i par. Lärarens roll är att 
strukturera och visualisera elevernas tankar och idéer genom att använda 
lämpliga representationer. Genom en öppen och tillåtande attityd från läraren 
är målsättningen att eleverna ska bli både lyhörda för andras idéer och 
självständiga i sitt tänkande. Tanken bakom moment 1 är att alla elever ska 
vara aktiva och pröva sina tankar och idéer. På så vis ges eleverna övning i 
att lyssna på varandra och förbättra sin förmåga till kreativt tänkande. 
Målsättningen är att samarbete med andra ska bli en naturlig del av 
undervisningen där alla ska delta. Förhoppningen är att eleverna på djupet 
ska utforska startuppgiften (Agardh & Rejler, 2017).  
Eleverna  använder sedan läroboken tillsammans med läraren. Olika 
lösningar på startuppgiften presenteras i läroboken (Vi lär) för att eleverna 
ska utveckla sitt kreativa tänkande och inse att matematiska frågeställningar 
kan lösas på olika sätt. Lösningarna ska även visa på mångfalden i 
matematisk kommunikation såsom konkret material, visuellt material, bilder, 
siffror och symboler. Eleverna jämför sedan sina egna lösningar med 
lärobokens vilket ska leda till reflektioner och matematiska samtal. Dessa 
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samtal fortsätter att äga rum i helklass eller i par där läraren intar en central 
roll genom att leda samtalen med fokus på förståelse och visualiserande av 
elevernas tankar (Agardh & Rejler, 2017).  
I moment 2 presenteras flera problemlösningsuppgifter inom samma område 
som startuppgiften för att fördjupa förståelsen av de aktuella begreppen. 
Undervisningen fortsätter i form av samtal i helklass eller i par där läraren 
intar samma ledande roll som i moment 1. Fokus ligger följaktligen 
fortsättningsvis på muntlig kommunikation där lärande sker tillsammans med 
andra. Momentet innehåller ofta ytterligare en kortare aktivitet för att 
fördjupa elevernas kunskaper i det aktuella området. Konkret material och 
visuella representationer används på samma sätt som i moment 1. 
Målsättningen med moment 2 är att eleverna tillsammans ska fördjupa sina  
kunskaper från moment 1 (Agardh & Rejler, 2017). 
Moment 3 innebär individuell färdighetsträning i en övningsbok med 
uppgifter utifrån lektionens tema. Läraren intar under momentet samma 
aktiva roll som i de övriga momenten. De elever som har liten access till 
matematiken ska få  stöd i form av konkreta och visuella representationer. 
Stödet individanpassas inom ramen för den ordinarie undervisningen. Elever 
med stor access till matematiken ska ges uppgifter som utmanar och 
vidareutvecklar matematisk kunskap inom det aktuella ämnesområdet 
(Agardh & Rejler, 2017). 
 
5 Metod 
 
I detta kapitel presenteras urvalet för studien. Sedan följer en beskrivning och 
reflektioner kring videoobservationer som metod och forskningsetiska 
överväganden. Sedan presenteras frågeställningarna i det teoretiska 
ramverket. Det teoretiska ramverket med frågeställningar presenteras i figur 
7. Vidare följer en beskrivning av genomförandet av videoobservationerna 
och den efterföljande analysprocessen.    
 
5.1 Urval 
 
Den skola där studien utfördes är en skola med cirka 200 elever i årskurserna 
f-3. Matematikundervisningen praktiserar Singaporemodellen i samtliga 
årskurser. Förutom behöriga lärare i samtliga ämnen är en specialpedagog 
och en speciallärare anställd på skolan. Studien utfördes i årskurs 1-3. Två 
lektioner i årskurs 1 observerades. Tre lektioner i årskurs 2 och i årskurs 3 
observerades. Det var samma klass i respektive årskurs som observerades. 
Temat för de två lektionerna i årskurs 1 var att räkna framåt och bakåt 
(lektion 1) och att räkna antalet saker (lektion 2). Temat för de tre lektionerna 
i årskurs 2 var begreppet noll (lektion 1), addition av ental och tiotal (lektion 
2) och addition med växling (lektion 3). Temat för lektionerna i årskurs 3 var 
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att räkna till 10000 (lektion 1), tusental- hundratal-tiotal och ental (lektion 2) 
och  jämföra och storleksordna (lektion 3).  
 
5.2 Videoobservationer 
 
Videoobservationer har många likheter med att observera med hjälp av 
fältanteckningar men har den fördelen att materialet i efterhand kan studeras 
upprepade gånger av flera personer. Subtila processer mellan deltagarna i 
observationen kan upptäckas (Eidevald, 2018). Den snabba tekniska 
utvecklingen har dessutom inneburit att den utrustning som behövs är mindre 
och smidigare att använda. Emellertid bör betonas att en videoobservation 
inte är en helt neutral registrering av ett skeende. En kameras närvaro 
förändrar situationen. På vilket sätt varierar beroende på situationens natur 
och andra faktorer exempelvis de observerades vana att bli filmade. En 
grundregel att ha med sig vid analysen är att de som blir filmade anstränger 
sig för att ge ett gott intryck. Den grundregeln gäller dock för alla typer av 
observationer (Eidevald, 2018).  
Det filmade materialet förs vanligtvis över till en text som sedan analyseras. 
Både dessa processer är subjektiva processer. Detta är något som bör beaktas 
när videoobservationernas reliabilitet  diskuteras. Vad gäller validitet så är 
frågan om videoobservationernas generaliseringsbarhet en viktig fråga. Hur 
långtgående slutsatser kan man dra av en klassrumsobservation? Den 
självklara grundregeln är att en större mängd material ökar 
generaliseringsbarheten men en större mängd tar å andra sidan en hel del tid i 
anspråk (Eidervald, 2018). En stor mängd data innebär även en risk för att 
materialet blir svårt att överblicka p.g.a. komplexitet och detaljrikedom 
(Tjora, 2011). Det är därför viktigt att ha forskningsfrågan klar när man 
planerar utförandet av videoobservationer. Forskningsfrågan styr kamerans 
placering och bildens utsnitt. Sådana detaljer bör vara klara innan filmning 
sker (Eidervald, 2018). För att spara tid och göra materialet överblickbart är 
det viktigt att efter videoobservationen noga kategorisera det inspelade 
materialet (Eidervald, 2018). 
 
5.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2017) skriver om dilemmat mellan behovet av forskning för 
att få ny kunskap som kan föra samhällsutveckling framåt och de risker för 
att den enskilde individens integritet skadas vid sådan forskning. Två etiska 
krav på samhället står mot varandra: individskyddskravet som ska skydda 
individen från skada och kränkningar och forskningskravet som ska förbättra 
människors livskvalitet. Det gäller att hitta en rimlig balans mellan dessa 
etiska krav (Vetenskapsrådet, 2017).  
För att beakta individskyddskravet vid videoobservationer bör olika åtgärder 
sättas in. Ett forskningsetiskt problem vid videoobservationer är att individer 
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kan identifieras. Det inspelade materialet i denna studie hålls därför inlåst i 
ett säkerhetsskåp som endast behörig och informerad personal har tillgång 
till. I säkerhetsskåpet finns inga kopplingar mellan persondata och de 
individer som medverkar på det inspelade materialet. 
Det är även viktigt att vårdnadshavare och barn blir informerade om studiens 
syfte och tillvägagångssätt. Det krävs dessutom ett medgivande från 
vårdnadshavarna till de barn som filmas (Vetenskapsrådet, 2017). Ett 
missivbrev med syfte och tillvägagångsätt (Bilaga 2) skickades ut till 
samtliga berörda vårdnadshavare. I missivbrevet fanns möjlighet att tillåta 
eller att inte tillåta videoinspelning. 
I de forskningsetiska övervägandena ingår även hur den praktiska filmningen 
sker. Filmningen bör ske på ett hänsynsfullt och ansvarsfullt sätt 
(Vetenskapsråd, 2017). Vid inspelningen stod kameran statiskt på ett stativ 
inställd på en helbild över klassrummet. Inga närbilder filmades.    
  
5.4 Analysmetod  
 
I det teoretiska ramverket möts Roos (2015) tre inkluderingsbegrepp och 
Singaporemodellens tre moment i undervisningen. I det mötet uppstår olika 
frågeställningar. Den dynamiska inkluderingen utgår från frågeställningen 
hur matematikundervisningen organiseras på optimalt sätt så att matematiken 
blir tillgänglig för alla elever (Roos, 2015). I analysen av det empiriska 
materialet i relation till dynamisk inkludering ställdes därför frågor om hur 
organisationen ser ut och hur organisationen påverkar elevernas inkludering i 
matematikundervisningen.  
Den innehållsmässiga inkluderingen handlar om att ge alla elever tillgång till 
det matematiska innehållet i matematikundervisningen (Roos, 2015). I 
analysen av det empiriska materialet i relation till innehållsinkludering 
ställdes därför frågan om hur innehållet ser ut ur ett inkluderingsperspektiv. 
Elevernas förståelse av de matematiska representationerna är centralt i den 
innehållsmässiga inkluderingen (Roos, 2015). Därför ställdes frågor kring hur  
matematiska representationer används i matematikundervisningen.  
Den deltagande inkluderingen sätter den enskilda elevens deltagande i 
matematikundervisningen centrum och betonar vikten av att  lyssna och ta in 
den enskilda elevens tankar om hur hen lär sig matematik på bästa sätt 
(Roos,2015). Frågeställningar kring hur deltagande ser ut i 
Singaporemodellen ställs därför i det teoretiska ramverket.    
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Figur 7: Begreppsligt ramverk med analysfrågor  
 
                                       
 
5.5 Genomförande 
 
De berörda lärarna kontaktades och informerades och datum och tid för 
inspelning bestämdes. Ett inspelningsschema utformades för att få överblick 
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och struktur över inspelningarna. För att undvika besvär med tekniken 
gjordes testinspelningar utan elever. Lämpliga kameravinklar ur 
forskningsetiska aspekter testades även. Inspelningarna av lektionerna sköttes 
av en person som under inspelningen höll en låg profil för att inte störa 
skeendet. Efter varje inspelning fördes materialet över till en skoldator som 
förvarades i ett säkerhetsskåp. På skoldatorn fördes en loggbok där varje 
inspelad sekvens kategoriserades för att få struktur och ordning på det 
empiriska materialet.  
 
5.6 Analysprocess 
 
När empiriskt material ska analyseras finns tre återkommande problem. 
Kaosproblemet som handlar problem med oöverskådlighet och oordning med 
det empiriska materialet. Representationsproblemet som handlar om 
omöjligheten av att redovisa allt material. Auktoritetsproblemet handlar om 
att göra sin röst hörd i en forskningskontext (Rennstam & Westerfors, 2018). 
I vår studie handlade kaosproblemet om att göra det inspelade materialet 
hanterbart och därmed möjliggöra en strukturerad analys. Initialt delades det 
inspelade materialet upp i olika sekvenser som vi sedan kategoriserade med 
hjälp av anteckningar om sekvensernas innehåll. Kategoriseringarna 
sorterades sedan utifrån de tre inkluderingsbegrepp som ingår i det teoretiska 
ramverket. Ambitionen i analysprocessen var att försöka hitta sekvenser som 
tydligt knöt an till studiens syfte och frågeställningar. Olika sekvenser söktes 
för de olika inkluderingsbegreppen i det teoretiska ramverket. Några 
sekvenser hamnade under flera olika inkluderingsbegrepp.   
Representationsproblemet handlar om omöjligheten att i studien representera 
hela det inspelade materialet (Rennstam & Westerfors, 2018).  
Representationsproblemet angreps genom att ett inkluderingsbegrepp 
studerades var för sig. Genom att utgå från frågeställningen Vad ser vi? 
beskrevs resultatet . Därefter analyserades resultatet vad gäller det aktuella 
inkluderingsbegreppet genom att studera och diskutera materialet utifrån  
studiens syfte, frågeställningar och teoretiska ramverk. På så vis bearbetades 
de tre inkluderingsbegreppen ett i taget. Analysprocessen avslutades med att 
resultat och analys i de tre inkluderingsbegreppen studerades från ett 
övergripande perspektiv för att kunna göra en sammanfattning av resultat och 
analys.  
Auktoritetsproblemet bemöttes genom att referera till de tre 
inkluderingsbegreppen (Roos, 2015) i det teoretiska ramverket. Det teoretiska 
ramverket blev på så vis ett stöd vad gäller auktoritetsproblematiken. 
Hela den ovan beskrivna analysprocessen med att kategorisera och beskriva 
materialet för ett resultat med påföljande analys och diskussion utfördes av 
författarna tillsammans två gånger med en veckas mellanrum.  
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6. Resultat och analys  
 
I detta kapitel redovisas resultatet av den dynamiska inkluderingen som 
observerades i studien. Det är främst organisationen av 
matematikundervisningen som är i fokus vad gäller den dynamiska 
inkluderingen. Sedan följer en analys av resultatet kring den dynamiska 
inkluderingen. Vidare redovisas resultat och analys kring innehållet i 
matematikundervisningen ur ett inkluderingsperspektiv. Kapitlet avslutas 
med en redovisning av resultat och analys kring elevernas deltagande i 
matematikundervisningen ur ett inkluderingsperspektiv.  
 
6.1 Resultat-dynamisk inkludering 
 
Organisationen av startuppgifter följer samma grundstruktur vid samtliga 
lektionsobservationer. Läraren presenterar startuppgiften för samtliga elever. 
Presentationerna sker på olika sätt. Exempelvis med hjälp av ett litet 
skådespel eller att läraren konkretiserar problemet. I årkurs 2 och 3 
presenteras startproblemet vid samtliga observationstillfällen med hjälp av 
storbildsskärm. Visuellt och konkret material ligger framme för eleverna att 
hämta. Exempelvis talkort numrerade från 1-10, multilink-kuber , bönor, 
tiobasmaterial, positionskort, mini-whiteboards och niosidiga tärningar 
(Bilaga 1). Vid fyra av lektionstillfällena är redan det visuella och konkreta 
materialet som består av talkort numrerade från 1-10, multilin-kuber, bönor, 
tioramar och positionstabeller (Bilaga 1) placerat på varje elevs bänk innan 
lektionen börjat.  
Eleverna är placerade i par vid bänkar vända mot pedagogen. Vid 5 
observerade lektionstillfällen i befinner sig en speciallärare i rummet under 
hela lektionstiden. Hon rör sig i klassrummet och diskuterar matematiska 
lösningar med eleverna. Efter att pedagogen presenterat startuppgiften får 
eleverna instruktionen att enskilt tänka kring lösningsförslag till 
startuppgiften. Tidsåtgången för det enskilda tänkandet varierar med en 
stigande skala (cirka 2-5 minuter) där mest tid för enskilt tänkande ges i 
årskurs 3 och minst tid i årskurs 1. Efter att eleverna tänkt själva kring 
startuppgiften får eleverna instruktionen att redovisa och visa hur de har tänkt 
i par. I samtliga klasser som observerades uppstår diskussioner i alla par 
förutom tre. Sedan redovisar eleverna i helklass sina lösningsförslag. 
Pedagogen formaliserar ofta de olika lösningsförslagen på en 
whiteboardtavla. Exempelvis när en startuppgift i årskurs 2 som utforskar hur 
många apelsiner det fanns sammanlagt utifrån två lådor med vardera 24 och 
32 apelsiner. En elev använder tiobassystem och delar upp talet 24 i 2 tiotal 
och fyra ental och talet 32 i tre tiotal och två ental. Eleven adderar sedan 
entalen för sig och tiotalen för sig för att sedan addera de bägge summorna. 
Läraren formaliserar elevens tänkande genom att skriva additionen 24+32 på 
en whiteboardtavla och använder sedan talcirklar (Bilaga 1) för att dela upp 
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talen 24 och 32 i tiotal respektive ental. Moment 1 avslutas sedan med att 
eleverna i par eller i helklass jämför lärobokens lösningsförslag med de 
förslag som framkommit i klassen.  
Moment 2 där läraren och eleverna samtalar om uppgifter i läroboken med 
samma tema som startuppgiften organiseras som i moment 1 (startuppgiften). 
Läraren presenterar och leder samtalen. Samtalen organiseras antingen parvis 
mellan eleverna eller i helklass. Under dessa samtal använder sig eleverna av 
konkreta och visuella representationer för att illustrera sitt tänkande. Eleverna 
skriver inget under dessa samtal utan fokus ligger på muntlig 
kommunikation. Exakt vad eleverna säger under de parvisa diskussionerna  
går inte att urskilja ljudmässigt från de material som tillhandahålls från 
videoinspelningarna. Läraren formaliserar ofta elevernas lösningsförslag på 
en whiteboardtavla.  
Samtliga lektioner avslutas med individuell färdighetsträning det vill säga 
moment 3. Under moment 1 och moment 2 är undervisningen riktad mot hela 
klassen. Samtliga elever får samma instruktioner och uppgifter. De 
matematiska diskussionerna sker i helklass eller i par. Under vissa lektioner i  
moment 3 placeras en grupp bestående av 2-4 elever vid ett bord tillsammans 
med en speciallärare. Specialläraren arbetar med olika former av konkret och 
visuellt material utifrån lektionens tema. I varje klass observeras även en 
grupp elever som snabbt blir klara med de uppgifter i övningsboken som 
tillhör lektionen . Dessa elever får då ytterligare uppgifter av 
problemlösningskaraktär som inte ingår i Singaporemodellens ordinarie 
material. Uppgifterna hämtas från Nationellt centrum för matematiks hemsida 
(NCM, 2019) under rubriken Kängurumatte. Under den enskilda 
färdighetsträningen rör sig läraren sig  bland eleverna. Läraren lyssnar och 
frågar kring de uppgifter som eleverna arbetar med.  
 
6.2 Analys-dynamisk inkludering. 
 
Organisationen med en gemensam inledning i form av en startuppgift för alla 
elever (moment 1) och sedan en fortsättning med liknande uppgifter för alla 
elever (moment 2) är en del av att Singaporemodellen beskrivs som 
inkluderande (Agardh & Rejler 2017). Tanken är att den gemensamma 
startuppgiften ska ha en sådan låg ingångströskel att den ska kunna generera 
minst ett lösningsförslag från alla elever. Flertalet av eleverna 
kommunicerade aktivt under de parvisa samtalen och använde aktivt det 
konkreta och visuella materialet. Speciellt i två av klasserna som 
observerades. Ifall de parvisa samtalen handlade om matematik och om det 
skedde en dialogisk utveckling mot fördjupad matematisk kunskap under 
dessa samtal går ej att urskilja ljudmässigt av de material som tillhandahålls 
från videoobservationerna. 
Organisationen av startuppgiften påverkade inkluderingen på så vis att alla 
elever fick möjlighet i de parvisa diskussionerna att redogöra för sina tankar 
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om startuppgiften och alla elever gavs möjlighet att komma till tals i de 
gemensamma redovisningarna av startuppgiften.  
Organisationen med lärarens formaliserande av lösningsförslagen såväl 
konkret som visuellt i moment 1 och moment 2 ökade elevernas möjligheter 
att tillgodogöra sig matematiska representationer för matematisk förståelse. 
Vilket har betydelse för god matematisk utveckling (Goldin, 2000). På så vis 
påverkade organisationen möjligheten till inkludering för alla elever. 
Organisationen av moment 3 det vill säga  färdighetsträningen skiljde sig från 
moment 1 och moment 2. Roos (2015) skriver om dynamisk inkludering som 
innebär att det är mångfalden av elevernas behov som ska styra 
organisationen vilket kräver flexibla lösningar såsom exempelvis byte av 
lärarroller och att elever ges möjlighet till undervisning i mindre grupp. Den 
dynamik som observerades skedde under färdighetsträningen under moment 
3  då specialläraren samlade en mindre grupp av elever kring ett bord. 
Specialläraren arbetade då med samma innehåll som behandlades under 
moment 1 och moment 2. Denna organisation är en form av dynamisk 
inkludering (Roos, 2015) där organisationen ökar möjligheten för att alla 
elever att tillgodogöra sig matematiken. Vidare observerades att det användes 
uppgifter utanför Singaporemodellens ram för att utmana de elever som innan 
lektionstidens slut blev klara med sina uppgifter. Även det kan ses som en 
form av dynamisk inkludering (Roos, 2015). Singaporemodellens 
inkluderingstanke är att klassen hålls sammanhållen genom att uppgifterna är 
av sådan karaktär att både bredd och fördjupning är möjlig (Agardh & Rejler, 
2017). Den inkluderingstanken modifierades en aning under 
färdighetsträningen. 
 
6.3 Resultat innehållsinkludering 
 
Innehållet i de uppgifter som presenteras under moment 1 det vill säga det 
gemensamma undersökandet av startuppgiften och moment 2 det vill säga när 
eleverna samtalar om liknande uppgifter som i startuppgiften var uteslutande 
muntlig. Språkbruket består av öppna frågor där elevernas tänkande är i 
centrum. Lärarna söker vid samtliga observationstillfällen olika 
lösningsförslag från eleverna. Pedagogerna använder ofta whiteboardtavla för 
att åskådliggöra och formalisera elevernas lösningsförslag. I samband med 
detta ges inte kommentarer av typen ”bra lösning” eller ”bra tänkt”.   
Samtliga uppgifter som presenteras under moment 1 och moment 2 knyter an 
till lektionernas tema. Innehållet i undervisningen följer Singaporemodellens 
lektionsstruktur under dessa moment. Innehållet i uppgifterna är identiska för 
alla elever i respektive klasser vid samtliga observationstillfällen. Vid vissa 
lektioner under moment 3 det vill säga färdighetsträningen bildar 
specialläraren en liten grupp i klassrummet. Det är samma typ av uppgifter i 
den gruppen som övriga klassen arbetade med. 
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Vid samtliga observationstillfällen har eleverna flera olika 
representationsformer att välja på där så väl visuellt och konkret material 
ingår. Det är eleverna själva som väljer representationsform för att undersöka 
startuppgiften i moment 1 och de andra uppgifterna i moment 2 (Bilaga 1). 
En uppgift i årskurs 1 handlar om att hitta den siffra som fattas i en talserie 
som redovisades via storbildskärm. Talserien består av siffrorna 
7,3,4,2,6,8,9,10,1.Talserien ska innehålla talen 1-10. Eleverna har tillgång till 
talkort (Bilaga 1). En elev redovisar sin lösning genom att plocka ut de 
talkort som fanns representerade på storbildsskärmen. Därefter lägger hon 
sina talkort i nummerordning med början från det minsta talet. Utifrån denna 
sortering kan hon konstatera att siffran 5 saknas. En annan uppgift i årskurs 2 
handlar om att utforska hur många kritor Elin och Oliver har tillsammans då 
Elin hade 24 kritor och Oliver har 7 kritor. En elev använder multilink-kuber 
som representationer för kritorna. Han lägger 24 kuber i en hög och sedan 7 
kuber i en annan hög. Han räknar sedan alla kuber och kommer fram att det 
fanns 31 kritor tillsammans. En annan uppgift i årskurs 3 går ut på att räkna 
ut hur många äpplen det finns i en stapel då det är 10 lådor i en stapel och 
varje låda innehåller 100 äpplen. Ett flertal elever använder tiobasmaterial för 
att lösa den uppgiften  
Även vid färdighetsträningen under moment 3 observeras olika grad av 
användande av konkret och visuellt representationsmaterial. Cirka hälften av 
eleverna som arbetar självständigt använder sådant material. Vid de tillfällen 
då specialläraren bildade en liten grupp används konkret och visuellt 
representationsmaterial. Exempelvis används talkort (Bilaga 1) för 
övningarna som handlar om att räkna framåt och bakåt. Vid övningarna som 
handlar om addition med växling används talcirklar (Bilaga 1) för att dela 
upp talen i tiotal och ental. Talcirklar används även för övningarna som går ut 
på att subtrahera ental och tiotal. I övningarna som handlar om att räkna till 
10 000 används tiobassystem (Bilaga 1). Tiobassystem används även för 
andra övningar som handlar om positionssystemet. 
  
6.4 Analys-innehållsmässig inkludering 
 
Moment 1 och moment 2 innehöll uteslutande muntlig undervisning. Lärarna 
sökte en dialog med eleverna kring uppgifterna både för stöd och 
fördjupning. Den muntliga kommunikationen är en viktig del av inkluderande 
pedagogik. Elever behöver få sätta ord på sina matematiska tankar. Det gäller 
elever både med liten och stor access till matematiken (Boaler 2011; Hodgen 
& William 2011). Roos (2015) skriver att för att ge alla elever tillgång till 
matematiken är det viktigt att upptäcka generaliserbarheten inom 
matematiken. Matematisk förståelse är att kunna se och applicera matematisk 
kunskap i olika situationer. Vid en analys av pedagogernas språkbruk 
framkom att formuleringar av typen ” finns det fler sätt att tänka kring…? ” 
förekom ofta samt att pedagogerna ofta återberättade det som eleven sa och 
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sen ställde frågan till klassen ” håller alla med om det? ”. I den inkluderande 
undervisningen är samtal där elever, oavsett access till matematiken, redogör 
för sina tankar centralt (Boaler 2011; Hodgen & William 2011). Den 
grundläggande attityden hos pedagogerna var icke värderande. Kommentarer 
av typen ”bra” eller ”smart lösning” förekom inte. Fokus låg istället på att 
hitta olika lösningar till uppgifterna. Den attityden fanns med hos lärarna 
under lektionernas samtliga moment.  
Det uppstod sällan längre samtal kring de olika lösningsförslagen. Ett vanligt 
mönster vid observationerna var att en elev redovisade sitt lösningsförslag. 
Läraren frågade ” håller alla med om det ? ”. De övriga eleverna svarade: 
”ja!” och sedan gick lektionen vidare utan frågor eller diskussioner. Vid 
några tillfällen uppstod dock diskussioner i helklass angående en elevs 
lösningsförslag. Generaliserbarheten till matematiken fanns även i den 
mångfald av uppgifter som eleverna fick att tillgå utifrån lektionens tema. 
Under moment 1 och moment 2 utgick alla elever från samma uppgifter. 
Singaporemodellens arbetssätt vad gäller inkludering blev här synligt. 
Uppgifterna ska vara av så pass enkel natur att alla elever kan komma med 
åtminstone ett lösningsförslag (Agardh & Rejler, 2017). Ett exempel på en 
sådan uppgift av enkel natur och lösning är när 24 kritor ska adderas med 7 
kritor och eleven som löser uppgiften genom att lägga 24 multilink-kuber i en 
hög och 7 multilink-kuber i en annan hög för att sedan räkna ihop dem. 
Dilemmat är att uppgifterna samtidigt ska vara utvecklingsbara till högre 
matematiska nivåer. En mängd uppgifter utifrån samma tema observerades. 
Däremot observerades inte någon utveckling mot högre matematiska nivåer 
av uppgifterna.  
Innehållet i undervisningen följde Singaporemodellens lektionsstruktur under 
moment 1 och moment 2. Några avvikande aktiviteter i form av spel och 
lekar observerades inte. För vissa elever bidrar sådana aktiviteter till att göra 
matematiken mer tilldragande och därmed inkluderande (Bishop & 
Kalogeropoulos, 2015; Roos 2019). För att göra matematiken inkluderande är 
det även viktigt att det finns ett samband mellan innehållet i undervisningen 
och det område inom matematiken som avhandlas generellt på skolan (Roos, 
2015). Innehållet i moment 3 , färdighetsträningen , när en mindre grupp 
samlades kring ett bord med specialläraren var det samma som övriga klassen 
arbetade med.  
Såväl visuella som konkreta representationer användes frekvent. I den 
innehållsmässiga inkluderingen är representationerna av stor betydelse där 
lärarens kompetens angående olika representationers funktion betonas (Roos, 
2015). Vid en analys av de tre momenten som observerades kunde 
representationsmodellen CPA  identifieras. CPA står för concrete-pictorial-
abstract (konkret, visuellt och abstrakt). Under startuppgiften det vill säga 
moment 1 användes i huvudsak konkreta representationer. Momentets andra 
del där eleverna jämförde sina lösningar med lärobokens utgick från visuella 
representationer. Även i lektionernas avslutande moment 3 det vill säga 
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färdighetsträningen fanns visuella representationer för att stödja eleverna i det 
abstrakta tänkandet. CPA är en viktig del av Singaporemodellens 
inkluderande arbetssätt. För att ge tillgänglighet till matematiken behöver 
användandet av representationer ske genomtänkt (Roos, 2015).  
 
6.5  Resultat deltagande inkludering 
 
Det generella temat på lektionerna är att undersöka och få kunskap om olika 
matematiska begrepp. Pedagogens fokus ligger på inlärning och kunskap. 
Generellt observeras ett stort deltagande av eleverna i de tre 
lektionsmomenten. Under moment 1 det vill säga den gemensamma 
diskussionen kring en startuppgift och moment 2 det vill säga fortsatta 
diskussioner kring liknande uppgifter använder eleverna det konkreta och 
visuella materialet och kommunicerar med varandra i par. Vid den 
gemensamma redovisningen är det flera elever i varje klass som redovisar 
sina lösningsförslag och det observeras inte någon speciell grupp i varje klass 
som dominerande vid redovisningen av lösningsförslagen. Under moment tre 
det vill säga färdighets träningen arbetar eleverna generellt fokuserat med 
uppgifterna. Några undantag från det generellt höga deltagandet observeras. 
Exempelvis en elev som sitter tyst och tittar på när hans kamrat lägger ut 
multilink-kuber på tioramar utan att använda sina egna. I en annan klass 
observeras att en elev sitter själv vid en bänk och löser uppgifter från  
läromedel som inte ingår i Singaporemodellens material. Fyra elever deltar 
inte i parvisa redovisningar och diskussioner utan arbetar självständigt 
alternativt sitter tysta.  
I de observerade lektionerna följer pedagogerna Singaporemodellens upplägg 
av undervisningen. Alla elever får samma uppgifter och samma 
förutsättningar för att hitta lösningsförslag. Undervisningen är i den 
meningen homogen. Det vill säga den riktade sig till alla elever samtidigt.  
En klass skiljer sig från de andra. Generellt är deltagandet mindre i den 
klassen jämfört med de övriga. Den observationen noteras redan vid 
startuppgiften vid lektionens början. Cirka hälften av eleverna i den klassen 
använder inte det konkreta och visuella materialet för att undersöka 
startuppgiften. Även vid redovisningen av lösningsförslag samt vid 
färdighetsträningen är deltagandet i den klassen mindre jämfört med de 
övriga klasserna. I de övriga klasserna är variationen liten mellan eleverna 
angående deltagandet i lektionen och användandet av det visuella och 
konkreta materialet. Ett tydligt samband mellan de klasser som har stor 
aktivitet kring undersökandet av startuppgiften och de klasser som sedan 
presenterar ett flertal olika lösningsförslag observeras. Detta gäller lektionens 
samtliga moment. Variationerna mellan eleverna i de två aktiva klasserna vad 
gäller deltagandet under färdighetsträningen är små och generellt är den 
deltagande aktiviteten stor. Skillnaden mellan de inaktiva och de aktiva är 
större i den klass där deltagandet generellt är mindre än i de övriga klasserna. 



 

  38 (54) 
 

Cirka 50 % av eleverna är deltagande under färdighetsträningen i den 
klassen.  
 
 
 
6.6 Analys deltagande inkludering  
 
Lärarnas fokus under de observerade lektionerna inriktade sig mot att söka 
olika lösningsförslag från eleverna. Fokus låg följaktligen på inlärning och 
kunskap. Fokus på inlärning och kunskap ger fler elever som deltar aktivt i 
undervisningen i jämförelse med lärare som lägger fokus på prestation och 
kontroll (Lou, 2017). Några undantag från den generellt höga 
deltagandenivån observerades. Exempelvis elevens färdighetstränande under 
lektionerna med  läromedel som inte ingick i Singaporemodellens material. 
Den undervisning vi observerade genererade följaktligen en generellt hög 
nivå vad gäller elevernas deltagande men den passade inte alla elever ur ett 
inkluderingsperspektiv. 
En central del vad gäller den deltagande inkluderingen är elevernas möjlighet 
att påverka sin egen lärprocess (Roos, 2019). Den undervisning som 
observerades var i stora delar homogen det vill säga klassen fick samma 
instruktioner och utförde samma uppgifter under moment 1 och 2 , förutom 
några få undantag. Vid en analys av den homogena undervisningen som 
observerades är det rimligt att anta att eleverna inte har påverkat sin 
lärprocess i högre grad. För att förbättra SUM-elevers självbild och 
självförtroende är det viktigt att visa lyhördhet inför elevernas tankar kring 
inlärning av matematik (Roos, 2019).  
Samtliga lärare följde Singaporemodellens upplägg vad gäller lektionerna 
under moment 1 och moment 2. Likväl observerades skillnad vad gäller 
deltagandet i matematikundervisningen i de klasser som observerades. I flera 
av våra observationer lyckades läraren fånga elevernas uppmärksamhet vid 
presentationen av startuppgiften. Det generella deltagandet bland eleverna 
blev under dessa lektioner stort under hela lektionen. Analysen av detta är att 
för att nå en hög inkluderingsnivå under en Singaporemodellslektion är det av  
vikt att läraren lyckas skapa förståelse och engagemang hos alla elever vid 
startuppgiften. Roos (2019) skriver om tillgänglighetsdiskursen där lärarens 
kompetens, värderingar och personlighet i samspel med eleverna är 
avgörande för innehållsmässig tillgänglighet och därmed inkludering.  
 
6.7 Sammanfattning resultat och analys 
 
Den undervisning som observerades under moment 1 och moment 2 var 
homogen det vill säga den riktade sig till alla elever samtidigt och alla elever 
fick samma uppgifter. Ingen elev lämnade klassrummet. Singaporemodellens 
grundstruktur följdes av samtliga lärare under moment 1 och 2. Muntlig 
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kommunikation utifrån konkreta och visuella representationer var 
dominerande. CPA-metoden tillämpades och lärarna hade ett icke värderande 
förhållningssätt under samtalen med eleverna. Den muntliga kommunikation 
som förekom gick i huvudsak mellan lärare och elev. Vid några tillfällen 
uppstod diskussioner i helklass mellan eleverna. Under färdighetsträningen 
observerades en mer heterogen undervisning som delvis gick utanför 
Singaporemodellens ram. Vid vissa lektioner arrangerades en liten grupp i 
klassrummet ledd av specialläraren. Vid ett flertal observationstillfällen 
observerades att de elever som blev klara med uppgifterna i övningsboken 
under färdighetsträningen vid moment 3 fick nya uppgifter som inte tillhörde 
Singaporemodellens ordinarie material.  
Ett tydligt samband mellan den enskilde lärarens förmåga att fånga elevernas 
intresse och elevernas deltagande i undervisningen observerades. De lärare 
som lyckades fånga eleverna i samband startuppgiften hade också flest elever 
som deltog aktivt i undervisningen som helhet.    
 
7. Diskussion  
 
Detta kapitel inleds med en litteraturdiskussion där frågan om att 
specialpedagogiken saknar en tydlig teori behandlas. Sedan diskuteras 
inkluderingen i matematikämnet. Vidare diskuteras de kulturella skillnaderna 
som råder mellan Singapore och de västländer som implementerat Singapores 
arbetsmetoder i matematikundervisningen. Litteraturdiskussionen avslutas 
med ett påpekande att vid alla former av implementeringar av nya metoder så 
råder en positiv attityd till det nya och att det är rimligt att anta att det kan 
påverka resultatet av implementeringarna. Sedan följer en metoddiskussion 
om videoobservationens påverkan på resultatet. Begreppen kaosproblematik, 
representationsproblematik, och auktoritetsproblematik (Rennstam & 
Westerfors, 2018) behandlas därefter. Vad videoobservationerna visar 
diskuteras sedan. Även generaliserbarheten diskuteras.  
I resultatdiskussionen diskuteras organisationen, innehållet och deltagandet i 
Singaporemodellen ur ett inkluderingsperspektiv med betoning på fördelar 
och nackdelar och ifall modellen passar alla elever. Centrala delar i den 
diskussionen är CPA, förhållningssätt och tillgänglighetsdiskurs. Kapitlet 
avslutas med tankar kring framtida forskning och slutsatser kring hela 
studien. 
 
7.1 Litteraturdiskussion  
 
Det är problematiskt att specialpedagogiken inte har någon tydlig teori. 
Problematiken ligger i att specialpedagogik då reduceras till olika metoder att 
anpassa individer till ett rådande system istället för att det rådande systemet 
anpassas så att frasen En skola för alla kan bli verklighet. En diskussion som 
saknas i skoldebatten är hur undervisningen ska anpassas till den enskildes 
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förmågor och utvecklingspotential samtidigt som skolans styrdokument 
föreskriver inom vilken tidsram kunskapsinhämtning ska ske och på vilken 
nivå den ska ske. Om specialpedagogiken tydligare använde inkludering som 
teori finns möjlighet att den tydligare skulle kunna försvara alla elevers rätt 
till en meningsfull skolgång. 
I litteraturen om inkludering i matematiken kan två olika synsätt urskiljas. 
Enligt ett synsätt innebär inkludering att alla elever befinner sig i samma rum 
och att pedagogiken i sig är så pass inkluderande att tillgänglighet till 
matematiken kan skapas för alla. Det andra synsättet innebär diverse flexibla 
lösningar där tillgänglighet till matematik skapas genom en mångsidig 
organisation där även mindre grupper utanför klassrummet kan förekomma. 
Synsättet som betonar att inkludering innebär att alla elever befinner sig i 
samma klassrum betonar vikten av att redan från förskoleåldern inta ett 
kommunikativt och problemlösande förhållningssätt. (Hiebert et al. 1997; 
Fletcher 2014; Sullivan, 2015). Singaporemodellen beskriver sig som en 
inkluderande pedagogik efter dessa premisser (Algardh & Rejler 2017). 
Det andra synsättet betonar organisationens betydelse. Flexibla lösningar som 
tagits fram genom didaktiska diskussioner bland lärare och mellan lärare och 
elever bidrar till att göra matematiken tillgänglig för alla elever (Roos, 2015). 
Sådana lösningar kan exempelvis innebära att elever lämnar klassrummet för 
undervisning i liten grupp. Det viktiga är att alla elever ges möjlighet att 
utvecklas optimalt inom matematikämnet. Detta kan ske på en mängd olika 
sätt (Roos, 2019). I detta sammanhang är det viktigt att betona att inkludering 
även innebär att elever med god access till matematiken ska få utvecklas 
optimalt. I debatten kring inkludering finns en risk för att fokus läggs på att 
alla elever ska känna sig inkluderade utifrån ett bristperspektiv vilket då sker 
på bekostnad av den enskilde elevens rätt att utvecklas så långt som möjligt.  
 
I litteraturen om Singaporemodellen är ett genomgående tema Singapores 
höga resultat i de internationella undersökningarna såsom PISA och TIMSS 
(Goldman, Retakh ,Rubin, & Minnigh 2009; Mahoney 2012; Jerrim & 
Vignoles 2015 ; Naroth & Luenta, 2015; Sukow, Sampson Hammond, 
Medlock & Shutt, 2016). Något som inte diskuteras i det sammanhanget är 
skillnader i skolkulturen vad gäller förutsättningar, attityden till utbildning 
och förväntningar. I Singapore är utbildning centralt i invånarnas liv. Det är 
en självklarhet för eleverna i Singapore att studera matematik efter skoltid 
och på helgerna. I Singapore är den allmänna attityden till utbildning positiv 
och varje elev förväntas göra sitt bästa för att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling (Christiansen & Lindberg, 2018). Detta skapar en stabil 
grund och goda förutsättningar för Singapores skolor att utveckla eleverna 
optimalt oavsett metod. Problem med studiero, bristande motivation och 
konkurrens med  andra fritidsintressen uppstår inte i en stat där utbildning 
värderas så högt som den gör i Singapore.  Även om vissa forskare (Garelick, 
2006; Jerrim & Vignoles, 2015 ; Naroth & Luenta, 2015) tar upp frågan har 
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den en tendens att försvinna i den allmänna presentationen av 
Singaporemodellen och Singapores internationella framgångar. Här skulle en 
nyansering vara på sin plats. Det finns alltid en längtan efter konkreta och 
relativa snabba lösningar när komplexa problem ska lösas. Det är frestande 
att tro att om Sverige kopierade Singapores skolors sätt att arbeta med 
matematik så skulle Sveriges resultat i internationella undersökningar 
förbättras. Sådana relativt enkla lösningar stämmer inte med verkligheten. 
Skolan är en spegling av det samhälle som den verkar i. Utbildning är ett 
kulturellt fenomen som bara får sin mening i ett kulturellt sammanhang. Det 
finns mycket att lära och låta sig inspireras av vad gäller Singaporemodellen 
men någon universallösning är det inte.  
Resultatet av de implementeringar av Singaporemodellen som beskrivs i 
litteraturen är till övervägande del positivt. I samband med 
implementeringarna beskrivs även den  fortbildning som lärarna gick igenom 
som en del av förberedelserna (Goldman, Retakh, Rubin & Minngh 2009, 
Mahoney 2012, Jerrmin & Vingoles 2015). Det är rimligt att anta att dessa 
fortbildningar i form av kurser, workshops och gemensamma digitala 
plattformar bidragit till en positiv och engagerande attityd till 
Singaporemodellen. Vidare är det rimligt att anta att detta kan ha bidragit till 
de positiva resultat som implementeringen av Singaporemodellen visade i ett 
flertal fall.  
   
7.2 Metoddiskussion 
 
Då Singaporemodellen fått stor internationell uppmärksamhet och skolan där 
observationerna i denna studie utfördes är en av de få skolor som utgår från 
Singaporemodellen i sin undervisning fanns en erfarenhet både hos elever 
och hos pedagoger att bli observerade och filmade. Det är vår förhoppning att 
detta bidrog till att metoden med videoobservationer minskade graden av 
påverkan av undervisningssituationen för elever och lärare. Även om en 
observation alltid i någon grad påverkar situationen. Valet att filma hela 
lektioner gav förhoppningsvis effekten att elever och pedagoger vande sig vid 
situationen efter hand.  
Videoobservationer som metod innebar att vi erhöll empiriska data som i 
efterhand kunde analyseras ostört och obegränsat antal gånger. Analysen av  
videoobservationerna utfördes av två personer tillsammans med olika 
pedagogisk utbildning och erfarenhet vid två tillfällen med en veckas 
mellanrum. En av författarna är utbildad svensk och matematiklärare med 
inriktning mot årskurs f-6 och har arbetat som lärare i cirka 10 år. Den andra 
författaren är utbildad matematik och fysiklärare med inriktning mot årskurs 
4-9 och har arbetat som lärare i cirka 20 år. Förhoppningsvis bidrog detta 
samarbete till ökad reliabilitet. Analysprocessen underlättades även av det 
teoretiska ramverket. Materialet sorterades och katalogiserades utifrån 
ramverket vilket reducerade både  kaosproblematiken och 
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representationsproblematiken. Det vill säga problematiken kring ett 
omfångsrikt material (Rennstam & Westerfors 2018). Följaktligen bidrog det 
teoretiska ramverket förhoppningsvis till ökad validitet.  
Videoobservationer visar vad som sker inte varför det sker. De 
bakomliggande orsakerna kunde endast spekuleras i. Om tidsramen tillåtit det 
hade uppföljande intervjuer varit ett komplement som kunde hjälpt till att 
fånga bakomliggande orsaker. Vidare visade videoobservationerna en 
generellt hög nivå av aktivitet hos eleverna. Ifall aktiviteten bestod av 
inlärning av matematik går inte till 100 procent att fastslå utifrån den 
videoobservation som utfördes. För att kunna fastslå det hade varje elev som 
medverkade i observationerna behövt en separat mikrofon. Vilket fodrat en 
teknisk utrustning som vi ej hade tillgång till. Variationen av lösningsförslag 
från eleverna indikerar att inlärning av matematik skedde men det är även 
rimligt att anta att all aktivitet hos eleverna inte handlade om 
matematikinlärning.   
Generaliserbarheten är alltid en viktig fråga att diskutera när det gäller 
observationer. Det är viktigt att betona att resultatet och analysen bygger på 
ett begränsat antal filmade lektioner. Sammanlagt filmades 8 lektioner. 
Lektionerna i respektive klass liknande varandra i hög grad. Samma typ av 
observationer gjordes i respektive klass vid samtliga inspelningstillfällen. 
Därifrån går det inte att generalisera och påstå att alla lektioner följer samma 
mönster. Dock kan vi genom videoobservationer se tendenser om hur 
Singaporemodellen verkar ur ett inkluderingsperspektiv. 
 
7.3 Resultatdiskussion 
 
Den undervisning som observerades utgick från ett synsätt som betonar en 
sammanhållen grupp som det centrala i inkluderingen. Stora delar av 
undervisningen utgick från muntlig kommunikation. Resultatet av studien 
visade på en generell hög aktivitet bland de elever som observerades. Vad 
gäller den muntlig kommunikationen bör poängteras att det viktiga är vad 
som kommuniceras och inte att man kommunicerar. Förekomsten av muntlig 
kommunikation i ett klassrum där det pågår matematikundervisning är ingen 
garant för att inlärning av matematik sker. Det viktiga är innehållet i 
kommunikationen. I våra observationer kunde vi se en relativt hög aktivitet 
hos eleverna när eleverna diskuterade parvis. Ifall eleverna diskuterade 
matematik eller någonting annat går inte att utläsa av observationerna. Det 
går inte heller att utläsa ifall det i de parvisa samtalen mellan eleverna skedde 
en dialogisk utveckling i riktning mot fördjupad matematisk kunskap. 
Resultatet begränsas därmed till iakttagelsen om en relativt hög aktivitet hos 
eleverna under de parvisa samtalen. I Singaporemodellen är en del av 
lärarens roll att plocka upp resultaten av samtalen i par och åskådliggöra dem 
inför hela klassen för vidare diskussion. Roos (2019) skriver om 
svårigheterna att i helklass samtala om matematik. Elever med liten access 
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till matematiken har svårt att tillgodogöra sig innehållet samtalen och känner 
sig därmed exkluderade. Elever med stor access till matematiken finner 
samtalen banala och blir uttråkade. Singaporemodellen ställer följaktligen 
stora krav på lärarens förmåga att kommunicera med en helklass så att alla 
elever känner sig inkluderade. Singaporemodellens betoning på muntlig 
kommunikation ställer även relativt höga krav på eleverna. Framförallt vad 
gäller elevernas sociala och verbala förmågor. De elever som blev filmade i 
denna studie utgjorde en relativt homogen grupp vad gäller språk och 
hemförhållanden. Så ser inte verkligheten ut i hela Sverige vilket leder till 
vissa kritiska frågeställningar. Hur skulle en elev med god access till 
matematiken men med brister i social mognad och verbal förmåga klara 
Singaporemodellen? Hur skulle en elev med god access till matematiken men 
med brister i svenska språket klara Singaporemodellen? Roos (2019) skriver 
om vikten att ta hänsyn till mångfalden i klassrummet. Den undervisning som 
observerades var i stort sätt homogen och riktade sig till alla elever samtidigt 
under större delen av lektionerna vilket leder till den kritiska frågan om 
Singaporemodellens inkluderande arbetssätt även skulle klara en stor 
mångfald av elever vad gäller bakgrund och förmågor hos eleverna.  
I lärarens roll att illustrera och förtydliga elevernas lösningsförslag 
observerades ett icke värderande förhållningssätt. Lärarens inställning i de 
observerade lektionerna var att hela tiden hitta nya lösningsförslag och inte 
värdera och jämföra de olika lösningsförslagen. En fallgrop med detta 
förhållningssätt är att eleverna riskerar att inte utvecklas matematiskt. Det vill 
säga vissa lösningar är i praktiken effektivare än andra. För att klara 
matematiken på en högre nivå behöver elever redan i tidig ålder övas på att 
hitta så effektiva och tydliga lösningar som möjligt. Det är viktigt att det sker 
en progression i elevernas matematiska utveckling. Det betyder att läraren 
behöver förbereda sig på vilka möjliga lösningar som kan produceras av 
eleverna och tydliggöra för eleverna vilka lösningar som leder till en 
progression vad gäller elevernas matematiska kunskapsutveckling. Förvisso 
behöver alla elever få höra att de gör ett bra jobb men det är också viktigt att 
läraren tar sitt pedagogiska ansvar för en progression av elevernas 
matematiska kunskaper och betonar välstrukturerade och effektiva lösningar.    
 
Möjligheten att påverka sin egen lärprocess är en del av den deltagande 
inkluderingen (Roos, 2015). En fallgrop med att strikt utgå från en 
genomarbetad och tydlig modell som Singaporemodellen är att elevernas 
egna åsikter om sin lärprocess kommer bort. I Singaporemodellen är varje 
lektion i förväg planerad. Detta erbjuder inte den flexibilitet som en mångfald 
av elever kräver å ena sidan. Å andra sidan kan den tydliga strukturen ge en 
trygghet åt både pedagoger och elever. Läraren behöver inte lägga tid och 
energi på att planera lektionerna och eleverna vet i förväg hur lektionens 
struktur är upplagd. Något som kan bidra till både trygghet och inkludering.  
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I slutet av lektionerna vid färdighetsträningen observerades både vad gäller 
organisation och innehåll att lärarna gick utanför Singaporemodellens ram. 
Elever med liten access till matematiken fick stöd i klassrummet av en 
speciallärare i en liten grupp. Elever med stor access fick uppgifter som inte 
ingick i Singaporemodellens material. För att göra matematiken tillgänglig 
för alla elever måste hela tiden en specialpedagogisk diskussion pågå om hur 
matematikundervisningen ska organiseras (Roos, 2015) och ett klimat finnas 
som tillåter förändringar.  
Vidare observerades i denna studie en tydlig struktur i användandet av olika 
former av representationer inom Singaporemodellen. Det fanns en tanke 
bakom användandet av representationer som utgick från CPA-metoden. Det 
vill säga sättet att gå från det konkreta till det visuella till det abstrakta 
tänkandet. Inom matematikundervisningen finns en mängd olika typer av 
konkret och visuellt material att tillgå. Svårigheten är att använda det så att 
optimal effekt uppnås. Matematiken är i grunden abstrakt. Syftet med att 
använda konkret och visuellt material bör vara att bygga broar från det 
konkreta till det abstrakta. I de avseendet erbjuder Singaporemodellen och 
CPA-metoden med sin genomtänkta struktur ett tydligt stöd för en 
inkluderande pedagogik inom specialpedagogisk verksamhet.  
Resultatet visade på olika inkluderingsnivåer i olika klasser vad gäller den 
deltagande inkluderingen. För att Singaporemodellen ska fungera som en 
kommunikativ och inkluderande modell ställs krav på lärarens förmåga att se 
och möta alla elever. Resultatet av observationerna visade att ingen didaktisk 
modell fungerar av sig själv. Den specifika lärarens kompetens, värderingar 
och personlighet sätter sin personliga prägel på undervisningen. Roos (2019) 
skriver i denna kontext om tillgänglighetsdiskursen där lärarens förmåga att 
skapa engagemang och intresse kring matematiken är av stor vikt i ett 
inkluderande arbetssätt.  
 
7.4 Framtida forskning 
 
Inkludering är ett komplext begrepp som kan studeras från olika perspektiv. 
Elevernas egna upplevelser av inkludering eller exkludering bör vara ett 
viktigt sådant perspektiv. Därför skulle en studie om Singaporemodellen och 
inkludering ur ett elevperspektiv vara en intressant studie att gå vidare med. 
Elevintervjuer ur ett inkluderingsperspektiv skulle kunna fördjupa kunskapen 
om Singaporemodellen och inkludering.  
Inkludering i matematikundervisningen handlar om att göra matematiken 
tillgänglig för alla elever ur ett kunskapsperspektiv. En studie om 
Singaporemodellens generella resultat i Sverige vore därför intressant. De 
flesta implementeringar av nya modeller brukar leda till en ökning vad gäller 
resultat. Därför är det viktigt att en sådan studie är longitudinell.   
I resultatdiskussionen belystes frågan om inkludering alltid innebär att alla 
elever är samlade i samma klassrum eller om inkludering även kan uppstå om 
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en del elever befinner sig utanför klassrummet. En jämförande studie utifrån 
dessa två förhållningssätt skulle kunna tillföra kunskap angående den 
frågeställningen.  
 
7.5 Slutsats 
 
För att göra matematiken tillgänglig för alla elever visar denna studie att 
Singaporemodellen utgör en stabil grund att utgå ifrån men flexibla lösningar 
utanför modellens ram kan även behövas. Fördelarna med 
Singaporemodellen är att den är tydligt strukturerad och att den sätter 
förståelse av de matematiska begreppen i fokus genom ett kommunikativt 
förhållningssätt. Det kommunikativa förhållningssättet kan även vara en 
nackdel då det inte passar alla elever.  
I de delar i Singaporemodellen som vi observerade fanns inga didaktiska 
nyheter. Vår erfarenhet är att det finns många lärare i svensk 
matematikundervisning som använder ett kommunikativt förhållningssätt 
med inslag av konkret material som stöd för förståelse. Emellertid är det 
lärarens förmåga att skapa intresse och tillgänglighet till matematiken för alla 
elever som är av avgörande betydelse för inkludering. Singaporemodellen är 
liksom andra didaktiska modeller beroende av lärare med god kommunikativ 
förmåga.  
Den här studien bygger på observationer och tolkningar av dessa 
observationer. Elevernas egna åsikter om inkludering framkommer 
följaktligen inte. Vad gäller Singaporemodellen och inkludering vill vi betona 
vikten av forskning ur ett elevperspektiv. Det är den enskilde elevens 
upplevelser som bör vara utgångspunkten när begreppet inkludering 
diskuteras. 
Vi har funnit många intressanta aspekter på matematikdidaktik när vi har 
studerat Singaporemodellen. Vi tror dock inte att man ka ta en modell från en 
annan kultur och implementera den utan anpassningar. Det svenska 
utbildningsväsendet divergerar tydligt från Singapores. Däremot tror vi att vi 
kan lära från delar av deras undervisningsmetoder samtidigt som vi i Sverige 
fortsätter att använda oss av det vi redan kan och är bra på.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Konkret och visuellt material som används i Singaporemodellen 
 
Multilink-kuber                               Bönor                                     

 

   
(enligt, Agardh & Rejler, 2017)  
 
Mini-whiteboard  

    

 
 (enligt, Agardh & Rejler, 2017)                                                            
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Bilaga 2. Missivbrev 
 
Hej ! 
 
Jag heter Nathalie Sekayise och arbetar som specialpedagog. Jag läser en 
fortbildning med inriktning mot specialpedagogik och jag ska tillsammans 
med min studiekamrat, Björn Jansson, göra en undersökning kring 
inkludering inom ramen för Singaporemodellen i matematik.  
Eftersom Singaporemodellen används i all undervisning på skolan i 
matematik kommer jag  att filma ca 8 matematiklektioner i årkurserna f-3. 
Detta kommer ske under augusti-september 2019.  
Allt som filmas kommer att behandlas konfidentiellt. Inga närbilder kommer 
att filmas och inga namn kommer att användas i texten som skrivs. Film-
materialet kommer att vara inlåst i ett säkerhetsskåp.   
Kontakta gärna mig eller Björn om ni har frågor. Vår handledare är Helena 
Roos,  Linnéuniversitetet. 
 
Mvh  
 
Nathalie Sekayise, student, Linnéuniversitet 
ns222qi@student.lnu.se 
 
Björn Jansson, student, Linnéuniversitetet 
bjadx08@student.lnu.se 
 
Helena Roos, lektor, Linnéuniversitetet  
helena.roos@lnu.se 
 
 
             Vi/ jag godkänner vårt barn blir filmade. 
 
               
             Vi/jag vill inte att vårt barn blir filmade. 
 
 
              
 
Barnets namn:___________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:_____________________________________ 
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