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Dagordning:

 Var kommer Singaporematematik från?

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?! Hm…gör vi det?

 Vad är så speciellt med Singaporemodellen? 

 Hur ser en lektion ut? Två olika problem…

 Rast runt 14.00

 Hur ser en lektion ut? Vi fortsätter med vårt andra problem ;)

 Frågor?! Funderingar…



Varför kollar vi på Singapore?
Sverige klarar väl sig bra?





Bland annat denna forskning genomsyrar 
singaporematematiken

 Jerome Bruner -Spiralprincipen- i undervisningen återkommer samma område 
men det sker alltid med en tydlig progression så att eleverna rör sig 
kunskapsmässigt framåt, uppåt likt en spiral

 Richard Skemp- betydelsen av den relationella förståelsen framför det rent 
instrumentella räknandet

 George Pólya- strategier för problemlösning 
(genomförande/kontrollera/reflektera)

 Lev Vygotskij-social interaktion och betydelse av språket vid inlärning. Vi lär av 
varandra…

 Zoltan Dienes- hur vi arbetar med systematisk variation i undervisningen och 
låter eleverna vara aktiva och undersöka med laborativt material



Jag tänker att en av våra största utmaningar är…

…att möta hela din grupp som spretar kunskapsmässigt…

SAMTIGT som du vill ha gemensamma genomgångar och 
jobba med samma område…



Vad är unikt med 
Singapore-matematik?



CPA

Concrete                                                   Pictorial Abstract
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 CPA

 Lektioner som möter starka, svaga, nyanlända, språksvaga-
alla!

 Läser matematiken 3+5 7-2 15/3 ¼ 3x-6= 18

 1 uppgift på 5 sätt istället för 5 uppgifter på ett sätt

 Tid för reflektion!!!! Tid Tid Tid!!

 Inget fokus på rätt eller fel-oviktigt

 Inget fokus på beteende



 Höga förväntningar

 Metakognition

 God taluppfattning  351/3

 Strategier vid problemlösning

 Öka självkänsla- tragglar inte



Lektionerna ser ut på följande sätt:

• Man får en ankaruppgift, ett problem 

att lösa (i grupp om två-tre)

• Man lyfter metoder tillsammans 

• Man skriver en mattelogg

• Sedan kikar man i en textbok-

gemensamma reflektioner

• Ibland en aktivitet 

• Sist arbetar man enskilt i sin 

övningsbok



Dags för vår Ankaruppgift!





Dags för vår Ankaruppgift!

Två äpplen och en mango kostar 30 kr. Två äpplen och tre mangos 
kostar 64 kr. Hur mycket kostar en mango?



Enligt blockmodellen
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30 kr



”vi ska inte lära ut problemlösning, 
vi ska lära våra elever att bli bra problemlösare”

//Dr. Yeap Ban Har

”ALLA SYMBOLER ÄR MENINGSLÖSA     

TILLS DU LÄSER DEM”  //Dr. Yeap Ban Har



Frågor?



Vid funderingar, eller om du önskar veta 
mer kring Singaporematematik, är det 
bara att höra av dig på följande adress; 

angelica.ioseinov@malmo.se

Tusen tack för mig<3

mailto:angelica.ioseinov@malmo.se

