
  

 
 

 

 

 

Examensarbete 1 för Grundlärarexamen  
inriktning F-3 
Grundnivå 2 
Formativ bedömning i matematikundervisningen  
 
En litteraturstudie om formativ bedömning utifrån matematikdidaktisk 
forskning gällande elever i årskurs 1–6 
 
 
Författare: Emelie Jacobs  
Handledare: Helena Eriksson 
Examinator: Eva Taflin 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/matematik 
Kurskod: PG2050 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2017-01-19 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker 
open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar 
spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 
rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 



1 
 

Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie är att, utifrån aktuell forskning, undersöka vad som kan krävas för att 
den formativa bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska 
lärande. Vilka förutsättningar krävs för att formativ bedömning i matematikundervisningen ska bidra 
till en kunskapsutveckling hos elever på låg- och mellanstadiet samt vilka svårigheter kan formativ 
bedömning innebära för lärare som undervisar i matematik? Med formativ bedömning menas en 
fortlöpande process eller aktivitet för lärare och elever i undervisningen där återkopplande information 
ges i syfte att utveckla främst elevens lärande. 

Designen för denna studie är en systematisk litteraturstudie, där resultatet består av relevant och 
kvalitetsgranskad forskningslitteratur från systematiska databassökningar. Resultatet visar att en 
förutsättning för formativ bedömning och elevernas lärande i matematik har att göra med lärarens 
arbete och elevernas delaktighet i bedömningen. Lärarkompetensen har också en viktig roll då läraren 
bör besitta god matematisk och didaktisk kompetens. Vidare är lärarfortbildningar inom formativ 
bedömning samt stöttning och handledning under en längre tid av betydelse. En svårighet i arbetet 
med formativ bedömning att lärare kan uppleva det svårt att förändra sin bedömningspraktik mot en 
mer formativ sådan. Det finns således en rad olika komponenter som kan ses som förutsättningar för 
att tillämpningen av formativ bedömning ska kunna leda till ett ökat lärande i matematik för elever i 
årskurs 1-6. 

 
Nyckelord: formativ bedömning, matematik, förutsättningar, svårigheter, elevers lärande, årskurs 1-6 
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1. Inledning  
Forskning har på senare år visat att det skett en förändring inom skolan i form av att man i allt större 
utsträckning har börjat fokusera på ett lärande i stället för undervisning. Detta har gjort att man även 
börjat se på bedömning på ett annat sätt än tidigare (Lindström, 2011, s. 9). Dagens forskning kring 
bedömning studerar lärandeprocessen framför ett fokus på mätresultat av kunskaper (Lundahl, 2014, 
s. 45). En pedagogisk bedömning innebär därmed inte enbart att läraren ensam bedömer elevens visade 
kunskaper i förhållande till uppsatta mål, utan eleven och läraren kan göra detta tillsammans och 
försöka finna en väg för fortsatt lärande (Lindström, 2011, s. 12). Ett av flera syften med bedömningen 
är nämligen att återkoppla för lärande och det är det som kallas formativ bedömning (Skolverket, 
2011b, s. 8).  

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011) går det att urskilja kopplingar mellan 
bedömning och betydelsen för elevers kunskapsutveckling, även om begreppet formativ bedömning 
inte nämns explicit. I avsnittet för skolans riktlinjer står följande: En riktlinje som alla lärare ska arbeta 
efter är att se till att undervisningen gör så att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt” (Skolverket, 2011a, s. 14). Lärare ska dessutom bedöma 
elevernas kunskapsutveckling utifrån kunskapskraven och informera eleverna, muntligt och skriftligt, 
om resultat samt vad som är i behov av utveckling (ibid., s. 18). Den formativa bedömningen, där 
återkopplingen är en viktig del, kan alltså användas för att uppmärksamma eleven om syften för att 
skapa meningsfullhet samt vad den behöver arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper. Detta 
gäller således även för matematikämnet. I kursplanen för matematik finns det i kunskapskraven, för 
årskurs 3 samt årskurs 6, en löpande text där det står beskrivet vilka kunskaper eleverna ska hinna 
utveckla inom ramen för matematikundervisningen. I detta avsnitt återfinns också fem förmågor för 
matematikämnet som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisning samt en beskrivning 
av undervisningens matematiska innehåll under det centrala innehållet (ibid., s. 63–65, 67–69). 
Däremot nämns inget i kursplanen om hur matematikundervisning eller bedömning kan genomföras 
för att på bästa sätt bidra till att eleverna utvecklar alla dessa kunskaper.  

Under min studietid på grundlärarprogrammet har jag insett att bedömning i skolan innebär så mycket 
mer än vad jag från början kände till. Formativ bedömning eller bedömning för lärande är ett begrepp 
som jag har kommit i kontakt med och fått upp ögonen lite extra för. Kanske på grund av dess allmänt 
uttalade positiva effekt för elevers lärande som bland annat Skolinspektionen (2010, s. 8) tar upp i sin 
forskningsbaserade sammanställning Framgång i undervisning. Black och Wiliam (1998b, s. 2) lyfter fram 
formativ bedömning som något viktigt för en effektiv undervisning. De hänvisar också till dess positiva 
effekt för elevers prestationer i matematik utifrån en internationell jämförande studie, TIMSS (Black 
& Wiliam, 1998b, s. 4). Men enligt en forskningsöversikt, med flera studier inom matematikämnet, 
framgår det att lärare upplever formativ bedömning som svår och inte dominerande i praktiken (Black 
& Wiliam, 1998a, s. 20). Utifrån det jag har uppmärksammat från tidigare VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) samt fältdagar, verkar det än idag vara en del oklarheter när det kommer till bedömning 
inom matematikämnet. Jag har förstått att flertalet lärare känner till dess positiva verkan för elevers 
lärande och utveckling, men ändå upplevs denna bedömningspraktik vara komplex. Varför det är så 
har jag i nuläget inget bra svar på, men det vore intressant att undersöka detta område närmre.  

Med formativ bedömning menas en fortlöpande process eller aktivitet för lärare och elever i 
undervisningen där återkopplande information ges i syfte att utveckla främst elevens lärande. Utifrån 
forskning och riktlinjer i Lgr11 samt egna erfarenheter vill jag undersöka hur matematikdidaktisk 
forskning ser på den formativa bedömningen som sker i matematikundervisning på låg- och 
mellanstadiet. Jag vill ta reda på vad som kan krävas för att lärare ska kunna genomföra en formativ 
bedömning i klassrummet som stärker elevernas kunskapsutveckling i matematik samt vilka svårigheter 
som denna bedömningsprocess kan tänkas innebära för lärare som undervisar i matematik. 
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2. Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel beskrivs de begrepp som nämns i inledningen och andra begrepp som anses 
vara relevanta för denna litteraturstudie. Den första rubriken ”Styrdokument” ger en inblick i vad som 
står i skolans styrdokument, både i Lgr11 och skollagen, om elevers kunskaper och lärande i framför 
allt matematikämnet samt vad som kan relateras till bedömning. I den andra rubriken ”Kunskap och 
lärande” presenteras den sociokulturella teorin och dess syn på kunskap och lärande som är relevant 
för denna studie. Den tredje rubriken ”Bedömning i skolan” följs av en presentation om vad som 
menas med begreppet bedömning, i ett skolsammanhang. Slutligen under den sista rubriken ”Formativ 
bedömning” beskrivs det mer ingående om denna bedömningsform som litteraturstudien riktar sitt 
fokus mot. 

 
2.1 Styrdokument  
Vad gäller elevers utveckling mot skolans mål står det i skollagen att skolans uppdrag är att alla elever 
ska få den ledning och stimulans som krävs för att de ska utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800, 
3 kap. 3§). Syftet med utbildningen inom skolväsendet är ”att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära” (SFS 2010:800, 1 kap. 4§). I Lgr11 under matematikämnets kursplan och syfte skrivs det 
fram en rad olika kunskaper som eleverna ska utveckla genom undervisning i matematik. Bland annat 
ska eleverna utveckla kunskaper om matematik och hur matematik används i olika vardagliga 
sammanhang. De ska utveckla kunskaper så att de kan formulera och lösa problem samt värdera 
strategier, metoder, modeller och resultat. Likaså för att tolka och beskriva olika situationer med 
matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2011a, s. 62). 

Kunskap som begrepp har inte bara en betydelse utan man brukar tala om fyra olika kunskapsformer 
som utgör en icke-hierarkisk typologi. Dessa är kunskap som fakta, kunskap som förståelse, kunskap som 
färdighet samt kunskap som förtrogenhet (Carlgren, 2011, s. 49). De fyra kunskapsformerna återfinns i Lgr11 
under ”Skolans uppdrag”, där det också påpekas att kunskapsbegreppet inte har någon entydig 
definition, men att skolans arbete ska handla om att ge utrymme för och balansera dessa olika former 
av kunskap. Detta kräver att det på varje enskild skola diskuteras om kunskapsbegreppet så att alla har 
klart för sig vad relevant kunskap är och hur kunskapsutveckling kan ske (Skolverket, 2011a, s. 10). All 
undervisning har som mål att eleverna ska utveckla ett särskilt kunnande inom varje skolämne. I denna 
kunskapsutveckling ingår alla fyra ovannämnda kunskapsformer, vilka i sin tur kan ses som 
förutsättningar för ett bättre lärande. I kursplanerna i Lgr11 benämns dessa kunnanden som 
ämnesspecifika förmågor (Carlgren, 2011, s. 54). Matematikämnets fem förmågor är samma för alla 
årskurser i grundskolan och berör problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och 
kommunikation. Eleverna ska genom undervisningen få möjlighet att utveckla förmågan att:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 
beräkningar och slutsatser              
               (Skolverket, 2011a, s. 63). 

Kunskapsinnehållet, vad undervisningen ska generera för kunskaper, står beskrivet under ”centralt 
innehåll” och i matematikämnet är detta uppdelat i olika delområden där det finns en tydlig progression 
för varje stadium (Carlgren, 2011, s. 55). Dessa är alltså detsamma för låg- och mellanstadiet och består 
av följande delområden: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, 
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Samband och förändringar samt Problemlösning (Skolverket, 2011a, s. 63–65). Lärares arbete handlar således 
om att hantera både undervisningens kunskapsinnehåll och elevernas utveckling av ett kunnande samt 
att göra en bedömning av elevernas kunnighet (Carlgren, 2011, s. 52). Enligt Skolverket (2011b, s. 6) 
ska bedömningar vara kopplade till den kunskapssyn som skrivs fram i Lgr11, vilken nämndes i 
föregående avsnitt. Förutom lärares bedömningar av eleverna står det dessutom i Lgr11 som ett mål 
att eleven själv ska göra bedömningar av sina resultat och kunna ”ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2011a, s. 18).  

 

2.2 Kunskap och lärande  

Vad gäller synen på kunskap och lärande talas det nu för tiden vanligtvis om att elever tillsammans 
tillägnar sig kunskap och att läraren finns där som ett stöd i denna process (Pettersson, Olofsson, 
Kjellström, Ingemansson, Hallén, Björklund Boistrup & Alm, 2010, s. 31). Detta för därför tankarna 
vidare mot det sociokulturella perspektivet och dess syn på barns kunskap och lärande, vilket den här 
studien tar sin utgångspunkt i. 

Enligt det sociokulturella perspektivet uppfattas lärandet som en social process (Biggs, 1996 refererad 
av Jönsson, 2013, s. 31). Det är genom deltagande i sociala praktiker och i samspel med andra som 
människor lär och utvecklas (Säljö, 2011, s. 171; Säljö, 2013, s. 195). När det hänvisas till det 
sociokulturella perspektivet är det främst pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotskijs (1896–
1934) arbeten kring barns lärande och utveckling som det syftas till (Säljö, 2013, s. 185). Den närmaste 
utvecklingszonen, Zone of proximal development, är utan tvekan det som Vygotskij är mest känd för. 
Enligt Vygotskij innebär begreppet den zon mellan det som barnet kan klara av utan stöd från andra 
och det som barnet endast kan klara av om det får stöd av andra (Vygotsky 1978, refererad av Säljö, 
2011, s. 167). Inom denna teori blir dessutom läraren att ses som viktig för elevens lärandeprocess och 
utveckling (Kinard & Kozulin, 2012, s. 68; Säljö, 2011, s. 166). Läraren fungerar som en mänsklig, 
sociokulturell och medierande resurs mellan den som ska lära sig och dennes omgivning (ibid., s. 79). 
Det som avgör om undervisningen blir framgångsrik är samspelet mellan läraren och eleven (Säljö, 
2011, s. 171). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande anses det nämligen att barnet är beroende 
av stöd och att få hjälp av en mer kompetent person, oftast i form av en vuxen (Säljö, 2013, s. 193). 
Scaffolding, eller det svenska ordet stöttning, kan ses som något centralt inom denna teori. Det handlar 
enkelt förklarat om att en mer kunnig person till en början stöttar en annan person mycket, men att 
den efter ett tag minskar stödet för att slutligen inte behöva ge något stöd alls. Det som personen först 
behövde få hjälp med för att kunna genomföra, kan alltså personen till slut klara på egen hand. Om 
detta sker inom barnets närmaste utvecklingszon kan ett lärande ske utifrån de kunskaper som den 
mer kunnige personen besitter (Säljö, 2013, s. 194). Med ett sociokulturellt perspektiv på lärandet blir 
bedömningen att ses som en fortlöpande aktivitet där kommunikation och samspel med andra blir 
viktigt (Skolverket, 2010). 

Utifrån aktuell forskning kan professionell utveckling för lärare och förbättrad lärarkvalitet ses som ett 
sätt att förbättra elevers lärande i skolans ämnen. Däremot är kontinuerlig formativ bedömning det 
som anses ha allra störst inverkan på elevernas skolprestationer (Wiliam, 2013, s. 43).  

 
2.3 Bedömning i skolan  
Bedömning kan i skolans undervisning ses som något mycket centralt då eleverna i tidig ålder utsätts 
för en ständig bedömning (Petterson, 2011, s. 31). På 2000-talet har dessutom bedömning inom svensk 
didaktisk forskning blivit ett allt mer intressant och uppmärksammat objekt bland forskare (Lindberg, 
2011, s. 236). Aktuell bedömningsforskning, i likhet med Deweys syn på pedagogik, ser på lärandet 
som en process och fokuserar inte längre på att endast mäta oföränderliga kunskaper (Lundahl, 2014, 
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s. 45). Det handlar nu för tiden om att bedöma hur eleven i olika sammanhang använder kunskap och 
vilken kvalité av kunskap de uppvisar (Petterson m.fl., 2010, s. 31). Den syn vi har på bedömning är 
alltså nära förknippad med definitionen av kunskap och lärande som undervisningen bygger på (ibid., 
s.31). Dagens svenska skola består av ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem som går ut på 
att bedöma hur väl elevers prestationer lever upp till kunskapskraven. Från årskurs 4 handlar det 
dessutom om att bedöma elevers prestationer utifrån olika kunskapsnivåer (Jönsson, 2013, s. 14). 
Lundahl (2014, s. 51) lyfter fram vikten av att bedömningar i skolan används i syfte att först och främst 
främja lärandet framför att mäta det. Enligt Skolverket (2011b, s. 6) är det läraren som har huvudrollen 
i bedömningsprocessen och kan använda det som ett pedagogiskt redskap för lärande. 

Skolverket (2011b, s. 7) skriver vidare hur bedömningar kan ha olika syften och användas för att 
kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper samt 
utvärdera undervisning. Detta i sin tur menar Jönsson (2013, s. 17–18) är avgörande för hur 
informationen används vid en bedömning och skiljer mellan om den används i ett formativt eller 
summativt syfte. Vidare lyfts det fram att det som utgör en skillnad mellan summativ och formativ 
bedömning, även kallad bedömning av lärande och bedömning för lärande, handlar om hur information 
används exempelvis från en lägesbeskrivning. Om eleverna ges återkoppling utifrån en 
lägesbeskrivning för att främja deras lärande, har bedömningen ett formativt syfte. Men om denna 
lägesbeskrivning enbart används för att tala om vad eleven kan, blir det en bedömning av lärandet och 
därmed har den ett summativt syfte (ibid., s. 15). Summativa bedömningar handlar såldes om att göra 
sammanfattningar av elevers kunskapsnivåer, men där ingen information ges för att tala om hur eleven 
kan utvecklas vidare (Lundahl, 2014, s. 11; Jönsson, 2013, s. 87).  

 
2.4 Formativ bedömning  

Redan på 1960-talet myntades detta idag högst aktuella begrepp, formativ bedömning eller även kallad 
bedömning för lärande (BfL). Paul Black och Dylan Wiliam är två kända forskare inom 
bedömningsforskningen och i deras forskningsöversikt från 1998 finns en definition av formativ 
bedömning som har haft stor inverkan på nyare forskning och hur många av dagens forskare väljer att 
se på begreppet (Lundahl, 2014, s. 52). Enligt Black och Wiliams definition innebär formativ 
bedömning alla de aktiviteter som lärare och/eller deras elever är delaktiga i och som kan ge 
återkopplande information som används för att anpassa undervisningen och de läraktiviteter som de 
är involverade i (Black & Wiliam, 1998, s. 1–2). Dylan Wiliam (2013, s. 53) för fram att senare 
definitioner av formativ bedömning även inkluderar en betoning på att detta ska ske under 
lärandet/lärprocessen. Dessutom att den formativa bedömningen i många fall är beskriven som en 
process medan andra väljer att se på det som ett verktyg. De svenska professorerna Astrid Petterson och 
Christian Lundahls syn på bedömning är i likhet med Black och Wiliam (1998), då de menar att 
formativ bedömning handlar om att förändra och forma både lärandet och undervisningen. Men de 
för in vikten av att den ska ske under utbildningens gång (Petterson, 2011, s. 32; Lundahl, 2014, s. 11). 
I Sverige är en vanlig uppfattning att formativ bedömning främst fokuserar på att eleverna ska ges 
information om vad de kan göra för att utveckla sitt kunnande. En mer vidgad definition av formativ 
bedömning är att den sker informellt och är ständigt pågående samt många gånger invävd i 
undervisningen. Det finns ett framåtsyftande fokus och bedömningen avser att ge svar på hur elevernas 
lärande kan stimuleras genom att också analysera hur själva undervisningen skulle kunna varieras och 
bli bättre (Kinard & Kozulin, 2012, s. 179). Mer konkret ska den formativa bedömningen bestå av ett 
mål som eleverna ska uppnå och det är detsamma som en förmåga i kursplanen för respektive ämne. 
Sedan gäller det att ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt i förhållandet till detta mål och 
att med denna information hjälpa eleverna att utvecklas mot målet (Jönsson, 2013, s. 15). Det handlar 
följaktligen om ett bedömningsarbete beståendes av frågorna: ”Vart ska eleven?”, ”Var befinner sig 
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eleven i förhållande till målet?” och till sist ”Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet?” 
(ibid., s. 16).  

Den svenske professorn Anders Jönsson, som arbetar med forskningsprojekt om bland annat formativ 
bedömning, använder i sin bok begreppet ”lärande bedömning” som en kombination av bedömning 
för lärande och formativ bedömning (Jönsson, 2013, s. 18). Lärande bedömning har enligt honom ett 
huvudsakligt fokus på att bedömningen ska främja elevernas lärande (ibid., s. 14). Detta är något som 
han menar att formativ bedömning och bedömning för lärande kan riskera att försumma av olika 
anledningar (ibid., s. 17–18). Han lyfter fram fyra utmärkande drag med denna bedömning som berör 
vikten av tydliga mål och kunskapskrav, realistiska uppgifter och bedömningsanvisningar, återkoppling 
samt elevers delaktighet i bedömningsprocessen (ibid., s. 20). Detta som Jönsson urskiljer i ”lärande 
bedömning” har stora likheter med det som inom den formativa bedömningen brukar kallas för de fem 
nyckelsstrategierna (Thompsson & Wiliam, 2007, refererad av Lundahl, 2014, s. 84–85). Strategi 1 handlar 
kortfattat om att målen, kunskapskvaliteter och betygsnivåer ska tydliggöras för eleverna (Lundahl, s. 
84, 89). Strategi 2 handlar om att tydliga tecken på lärande ska skapas utifrån en bedömning med 
delaktighet och interaktivitet (ibid., s. 84, 109). Strategi 3 bygger på att utveckla lärandet genom att ge 
återkoppling (ibid., s. 127). Strategi 4 innebär att få eleverna att bli läranderesurser för varandra i form 
av kamratbedömningar (ibid., s. 135, 138) medan strategi 5 innebär att få eleverna att ta ansvar för sitt 
egna lärande i form av olika självvärderingar (ibid., s. 145). 

Återkoppling, eller det engelska uttrycket feedback, ses ofta som det mest centrala inom formativ 
bedömning (Lundahl, 2014, s. 127). För att återkopplingen ska kunna stödja lärandet behöver den ha 
ett framåtsyftande fokus och utgå från en bedömning av elevens nuvarande kunskap och förståelse 
som den visat. Formativ återkoppling behöver därför innehålla information till eleven som kan 
användas för att eleven ska utvecklas vidare (Wiliam, 2010, refererad av Skolverket, 2011b, s. 20). 
Hattie och Timperley är två kända personer inom bedömningsforskning som har tagit fram en teoretisk 
modell där de beskriver återkopplingen på olika nivåer. Återkoppling kan enligt denna ges på olika sätt, 
antingen på uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå eller på personlig nivå (Jönsson, 2013, s. 94). 
Självbedömningar är också ofta ett kraftfullt redskap som enligt forskning har visat sig kunna förbättra 
elevers prestationer i matematik (Wiliam, 2013, s. 160). Forskare är överens om att det är eleven som 
skapar ett lärande medan läraren har en viktig roll att skapa de miljöer där lärandet sker (ibid., s. 171). 
Likaså att eleverna stödjer varandra i lärandet genom kamrathandledning eller kamratbedömning har 
visat sig ha positiva effekter för elevers lärande i matematik (ibid., s. 148). Det finns en mängd olika 
metoder som med fördel kan användas i arbetet med formativ bedömning. Men det är viktigt att känna 
till att om lärare försöker att förändra för många saker i undervisningen riskerar den att försämras, 
vilket leder till att lärare ofta återgår till gamla undervisningsstrategier (ibid., s. 175).  

Sammanfattningsvis, utifrån denna bakgrund, kan formativ bedömning beskrivas som en fortlöpande 
process eller aktivitet för lärare och elever i undervisningen där återkopplande information ges i syfte 
att utveckla främst elevens lärande. 

 
3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att, utifrån aktuell forskning, undersöka vad som kan krävas för att 
den formativa bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska 
lärande. Syftet har preciserats i två frågeställningar enligt följande: 

1. Vilka förutsättningar krävs för att formativ bedömning i matematikundervisningen ska bidra till en  
    kunskapsutveckling hos elever på låg- och mellanstadiet?  
2. Vilka svårigheter kan formativ bedömning innebära för lärare som undervisar i matematik på låg-  
    och mellanstadiet? 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs det för den metod som använts i denna studie och det ges en inblick i de etiska 
överväganden som studien grundas på. Det redogörs även för hur sökprocessen har gått till, dess 
begränsningar och vad som inkluderats/exkluderats samt beskrivning av urvalen som gjorts. Slutligen 
presenteras i detta kapitel de texter som valts ut, kvalitetsgranskningen av dessa samt en beskrivning 
av vilken analysmetod som använts då data har analyserats.   

 

4.1 Design  
Denna studie är utformad som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att svar på frågeställningen 
har sökts i forskningslitteratur och tidigare sammanställd kunskap (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 70). Detta har skett genom systematiska sökningar av vetenskapliga artiklar i 
databaser, kvalitetsbedömning och analys, samt en sammanställning av resultat och en avslutande 
diskussion, likt det som Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 32) tar upp.  Hänsyn har tagits gällande en god 
kvalitet av forskningsstudierna som har inkluderats i denna systematiska litteraturstudie, vilket är viktigt 
då slutsatserna ska grundas på dem (ibid., s. 27). Studien innehåller dessutom tydligt beskrivna kriterier 
och metoder vad gäller sökning och urval av artiklar, en bestämd sökstrategi samt att alla inkluderade 
artiklar har kodats systematiskt, vilket kan ses som vanliga kännetecken för systematiska 
litteraturstudier (ibid.).  

Eftersom målet med denna litteraturstudie är att få en förståelse för vad som krävs för att den formativa 
bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska lärande, blir 
forskningsansatsen för studien således kvalitativ (Larsen, 2009, s. 22).  

 

4.2 Etiska aspekter 
Det är viktigt att göra etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier och det bör därför ske en 
etisk granskning både vid urval av den litteratur som ska ingå i studien samt då resultatet presenteras 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 69–70). Vad gäller etiska överväganden i denna studie har alla texter 
som inkluderats också redovisats och i urvalsprocessen har inga texter uteslutits p.g.a. motsägande 
teorier eller annorlunda tankar. Ytterligare etiska överväganden för systematiska litteraturstudier är att 
välja texter som själva beskriver etiska överväganden som gjorts (ibid). Detta är något som dock inte 
tydligt beskrivs i alla utvalda texter, utan endast i den svenska avhandlingen. Men eftersom att texterna 
är kritiskt granskade före publicering, så kallade ”peer reviewed”, anses dem ändå uppfylla en etiskt 
godtagbar nivå.  
 
4.3 Sökprocessen 

I detta avsnitt beskrivs sökstrategin för studiens sökprocess och de databaser som använts presenteras. 
Dessutom redogörs det för de begränsningar som gjorts, kriterier för inkludering och exkludering samt 
ytterligare urvalskriterier för denna studie.  

 
4.3.1 Sökstrategi 
Ett första steg i databassökningen var att välja lämpliga sökord för denna studie (Eriksson Barajas m.fl., 
2013, s. 83). Sökorden togs fram utifrån syfte, frågeställningar, styrdokument samt de begrepp som 
stöttes på i arbetet med att gå igenom litteratur till bakgrundskapitlet. Dessa översattes sedan till 
engelska då det i ett tidigt skede av studien vid sökningar på databaserna Libris och SUMMON visade 
sig att forskning på svenska inom detta matematikdidaktiska område inte var tillräckligt omfattande 
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för studien (se svenska sökordskombinationer efter tabell 3 i avsnitt 4.4. Sökresultat). Sökningarna i 
databaserna har därför endast gjorts med engelska sökord. Exempelvis hämtades från litteraturen 
begreppet ”bedömning för lärande” och den engelska översättningen ”assessment for learning” som 
ofta används som synonym till formativ bedömning/formative assessment. De enskilda engelska 
sökorden som har använts i databassökningen är: assessment, formative, mathematics, primary, elementary och 
achievement, vilka har översatts från de svenska orden som förekommer bakgrundskapitlet. Sökorden 
primary och elementary har således fungerat som en avgränsning i vissa sökningar för att sålla bland 
studier som berör äldre elever.   

De valda sökorden har sedan kombinerats i olika sökordskombinationer. I de fall då sökträffarna 
ansågs vara för stora har ett sökord lagts till för att på så vis avgränsa sökningen. Exempelvis gav 
”Formative assessment” allt för många träffar och därför lades sökordet ”mathematics” till vid nästa 
sökning. Däremot har inte exakt samma sökordskombinationer använts i databaserna, vilket även 
framkommer i tabellerna för sökningarna under avsnittet 4.4. Sökresultat. Färre sökningar har dessutom 
redovisats från databasen Teacher´s Reference Center då flertalet av dessa sökningar inte gav några 
relevanta träffar för studien och därför inte har tagits med i tabellen.   

Funktionen ”advanced search” användes i sökningen i databaserna så att sökorden kunde skrivas in i 
olika sökfält med booleska operatorn AND och därmed kombineras i en fritextsökning (Eriksson 
Barajas m.fl., 2013, s. 78). Sökningarna gjordes sedan i texternas alla sökbara fält, såsom titel, abstract 
och ämnesord. I ett fall användes även trunkering, som innebär att en asterisk ersätter slutet av ett ord 
så att olika varianter av det ordet fås med (ibid., s. 81). Sökordet assess* användes då för att även kunna 
täcka in sökningar innehållandes orden assess och assessing. Citationstecken användes endast vid 
sökningarna på de separata begreppen ”formative assessement” och ”assessment for learning” samt i 
ett fall då sökningen behövde kompletteras med ett till sökord. Därefter skrevs begreppen in utan 
dessa tillägg vilket gjorde att sökningarna inte blev lika begränsade då orden kombinerades på olika 
sätt i sökfälten. 
 
4.3.2 Databaser 
De databaser som främst har använts under sökprocessen för denna systematiska litteraturstudie är 
ERIC Proquest samt Teacher’s Reference Centre (EBSCO). Den förstnämnda är en bred databas inom 
utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogik som föreslås i boken Systematiska litteraturstudier 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 75). Den andra innehåller vetenskapliga artiklar inom pedagogik och 
togs med efter tips från en bibliotekarie på Högskolan Dalarna. Den svenska databasen LIBRIS, som 
söker litteratur på högskole- och universitetsbiblioteken i Sverige, användes också men endast en 
sökning därifrån gav en relevant träff på en studie som har inkluderats i denna litteraturstudie (se tabell 
3 under avsnittet 4.4. Sökresultat).  

Databasen Google scholar har dessutom använts för att hitta intressanta vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar i fulltext, då det ibland inte gick att komma åt dessa via den ursprungliga databasens länk. 
Dessutom tidigt i arbetet med denna litteraturstudie gjordes en del provsökningar inom detta 
matematikdidaktiska område och då användes denna databas som en ingång för att se vilket utbud 
som fanns, samt för att se vad internationell forskning använde för begrepp i samband med bedömning 
och elevers lärande inom matematik. Varför Google scholar inte användes i de systematiska 
sökningarna av artiklar och avhandlingar är för att den tar med all vetenskaplig litteratur, även icke 
granskade texter (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 78). Det går alltså inte att använda ”peer reviewed” 
som en sökavgränsning och den mycket stora mängden sökträffar blir dessutom ohanterligt. Därför 
användes de två tidigare nämnda databaserna för att göra systematiska sökningar och hitta texter av 
säkerställt kvalité som dessutom var granskade. 
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4.3.3 Begränsningar  
För att kunna hantera antalet sökträffar i sökningen av vetenskapliga artiklar och avhandlingar gjordes 
en del begränsningar. Att bestämma publiceringsår är ett av stegen i en urvalsprocess menar Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s. 83) och därför har publiceringsåren för studierna som ska ingå i denna 
litteraturstudie begränsats från 2004–2016. Denna begräsning handlar om att systematiska 
litteraturstudier bör innehålla relativt ny forskning eftersom att forskning ses som en färskvara. De 
senaste forskningsresultaten blir då mest relevanta (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 115). En annan 
begränsning som gjorts är att sökningarna har haft kriteriet ”peer reviewed”, vilket innebär att alla 
artiklar och avhandlingar är kritiskt granskade av minst två utomstående experter som godkänt deras 
innehåll och kvalitet innan publicering (ibid., s. 61–62).  

 
4.3.4 Inkludering och exkludering 

Vid den systematiska databassökningen för denna studie har engelska sökord använts för att hitta 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom mitt valda område. Det innebär att resultatet främst 
baseras på internationell forskning inom det matematikdidaktiska området bedömning men även en 
svensk studie har inkluderats. Jag har i denna litteraturstudie dessutom valt att ta med forskning 
gällande matematik och bedömning som motsvarar den svenska skolans årskurser 1–6, alltså låg- och 
mellanstadiet. Från början var det dock tänkt att studien enbart skulle inrikta sig mot elever på 
lågstadiet, alltså inom matematik och bedömning under de första skolåren. Däremot visade det sig 
tidigt efter provsökningar att detta åldersspann var mycket begränsat inom den matematikdidaktiska 
forskningen. Jag bestämde mig därför för att ändra syfte så att även studier gällande elever på 
mellanstadiet inkluderades.  

Forskning som berört matematik och bedömning enbart för äldre elever (12 år och uppåt) eller yngre 
elever (förskoleålder) har exkluderats och inte tagits med i denna litteraturstudie. Likaså de studier som 
fokuserat på formativ bedömning i allmänhet eller i andra ämnen än matematik har heller inte tagits 
med. Ytterligare ett exkluderingskriterium har varit att inte ta med studier som haft ett uttalat specifikt 
fokus på databaserad undervisning och bedömning. Däremot har studier inkluderats som genomförts 
i blandade elevgrupper där några elever varit äldre eller yngre samt om fler ämnen än matematik 
berörts.  

 
4.3.5 Urval 
Ett steg i urvalsprocessen handlar om att välja ut relevanta titlar för studien och läsa sammanfattningar 
(abstracts) som sedan ska granskas vidare (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 83). Beroende på antalet 
sökträffar lästes titlarna och de som ansågs intressanta för denna studie markerades. Då databasen 
Teacher’s Reference Centre (EBSCO) användes kunde markerade sökord i ”Subjects” samt i abstract 
studeras i det första urvalet för att sålla bland sådant som inte var relevant, t.ex. fel åldersgrupp eller 
ämne. Om de verkade vara intressanta och relevanta för denna studies syfte och frågeställningar lästes 
abstract och utifrån det beslutades det om de skulle gå vidare till ett andra urval. Om det däremot inte 
framgick direkt i abstract eller under ämnesorden vilken ålder på eleverna eller utbildningsnivå studien 
var inriktat mot, öppnandes de i fulltext och metodavsnittet ögnades igenom. I Eric Proquest däremot 
gick det endast att göra ett första urval utifrån markerade sökord i titlar samt abstract, då inga 
”Subjects” eller ämnesord fanns med. Även där lästes abstract om titeln eller sökorden ansågs vara 
passande för studien och utifrån det markerades dem som intressanta för vidare granskning (andra 
urvalet) eller uteslöts direkt. Vid det andra urvalet lästes resultat och diskussion till de utvalda artiklarna 



11 
 

från första urvalet och det beslutades då om dessa fortfarande ansågs vara relevanta för att besvara 
studiens frågeställningar. Ett fåtal av dessa valdes sedan ut och blev inkluderade i studien.  

Ett ytterligare kriterium som blev aktuellt i urvalsprocessen var att alla texter skulle vara tillgängliga att 
läsa, utan kostnad, i full text på internet. Därför kontrollerades detta innan artiklarna valdes ut för 
vidare granskning. Om det inte gick att komma åt fulltext direkt på respektive databas gjordes en 
sökning på titeln i Google scholar. Detta krav gjorde dock att en hel del artiklar fick lov att uteslutas 
trots att abstract i vissa fall beskrev sådant som verkade passande för denna litteraturstudie. Flertalet 
av dessa var nämligen publicerade i internationella tidskrifter som tog betalt för att kunna läsa artiklarna 
i fulltext, vilket tyvärr inte var ekonomiskt hållbart för denna litteraturstudie.  

 
4.4 Sökresultat  
I följande tabeller redogörs det för vilka sökord som använts i databaserna och vilka utfall det gett. 
Endast de sökningar som gav relevanta träffar för min studie har redovisats. Om inga texter valdes ut 
som relevanta i det första urvalet har dessa sökordskombinationer och utfall inte tagits med. Likaså 
har en text som fanns med i båda databaserna endast redovisats i en av tabellerna, i det här fallet i Eric 
Proquest.  

Tabell 1. Sammanfattning av sökresultatet i databaser   

Databas Antal texter 
inkluderade i studien 

Eric Proquest 2 

Teacher´s Reference 
Center  

3 

Libris 1 

Som det framgår av tabellen har sammanlagt sex stycken texter blivit utvalda från sökningen i de tre 
databaserna och ingår i denna studies resultat. 
 

Tabell 2. Sökningar i databasen Eric Proquest 

Sökord i  
Eric ProQuest 

Avgränsning Antal 
träffar/ lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Relevanta för 
vidare 
granskning 

Inkluderade  
i studien 

”Formative 
assessment” 

2004–2016,  
peer reviewed 

819 (ej 
hanterbart 
utfall) 

- - - 

Formative 
assessment, 
mathematics  

2004–2016,  
peer reviewed 

212 
150 

20 3  
(3 till relevanta ej 
i fulltext) 

1 
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* = antal texter som redan har hittats vid tidigare sökning. 

Totalt valdes sex stycken texter från databasen Eric Proquest ut för vidare granskning och läsning i 
fulltext. Av dessa blev sedan fyra stycken bortvalda, antingen p.g.a. för lite fokus kring formativ 
bedömning inom matematik eller att utbildningsnivån visade sig vara felaktig, något som alltså inte 
hade uppmärksammats i det första urvalet. Endast två texter blev därför inkluderade i denna studie. 
 

Tabell 3. Sökningar i databasen Teacher’s Reference Center  

Sökord i Teacher´s 
Reference Center 

Avgränsning Antal träffar/ 
lästa titlar 

Lästa 
abstract 

Relevanta 
för vidare 
granskning 

Inkluderade 
i studien 

“Formative 
assessment” 

2004–2016,  
peer reviewed 

471 (ej 
hanterbart 
utfall) 

- - - 

Formative 
assessment, 
mathematics  

2004-2016,  
peer reviewed, 
Education 
level: 
Elementary 
Education 

54 
54 

10 2 (1*)  
 

2 (1*) 

Formative, 
assessment, 
achievement, 
mathematics 

2004–2016,  
peer reviewed 

82 
82 

10 1 - 

“Assessment 
for learning” 

2004–2016,  
peer reviewed 

281 (ej 
hanterbart 
utfall) 

- - - 

Assessment for 
learning, 
mathematics 

2004–2016,  
peer reviewed 

1376 (ej 
hanterbart 
utfall) 

- - - 

“Assessment 
for learning”, 
mathematics 
 

Assess*, 
formative, 
mathematics, 
elementary 

2004–2016,  
peer reviewed 

 

 

 

2004–2016,  
peer reviewed 

19 
19 
 

 

 

84 
84 

3 
 
 

 

 

15 

(1*) 
 

 

 

 
4 (3*) 
 

- 
 

 

 

 
- 
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Formative 
assessment, 
mathematics 

2004–2016,  
peer reviewed 

71 
71 

12 5 3 

“Assessment for 
learning” 

2004–2016,  
peer reviewed 

247 (ej 
hanterbart 
utfall) 

- - - 

“Assessment for 
learning”, 
mathematics 

2004–2016,  
peer reviewed 

15 3 (1*) (1*) 

Sökord i Libris 
Formative 
assessment, 
mathematics 

 
endast 
avhandlingar, 
efter 2004 

 
1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

* = antal texter som redan har hittats vid tidigare sökning. 

Totalt valdes tre stycken texter från databasen Teacher’s Reference Center ut för vidare granskning och 
läsning i fulltext. Samtliga tre texter ansågs kunna användas för att besvara min frågeställning och blev 
därför inkluderade i studien. Även den enda relevanta texten från LIBRIS ansågs vid närmare 
granskning vara användbar och har inkluderats.  

Nedan presenteras sökningar som gjordes i databaserna Libris och SUMMON, på svenska, men som 
resulterade i noll träffar utifrån begränsningen ” endast avhandlingar och publicerade efter 2004”. 

Libris:     SUMMON:  
bedömning + matematik: 0 träffar.                   bedömning + matematik: 0 träffar. 
formativ bedömning + matematik: 0 träffar.               formativ bedömning + matematik: 0 träffar. 
bedömning för lärande + matematik: 0 träffar.           bedömning för lärande + matematik: 0 träffar 
 

4.5 Presentation av utvalda texter  
 
Författare År Titel Tidskrift/publicering Land 

Guri A. Nortvedt, 
Leonor Santos & 
Jorge Pinto 

2015 
 

Assessment for learning in 
Norway and Portugal: the case of 
primary school mathematics 
teaching 

Assessment in 
Education: Principles, 
Policy & Practice 

Norge & 
Portugal 

Kayan Lloyd 
Munroe 

2016 Assessment of a Problem Posing 
Task in a Jamaican Grade Four 
Mathematics Classroom 

Journal of Mathematics 
Education at Teachers 
College 

Jamaica/ 
Japan 

M. van den Berg, 
E. G. Harskamp & 
C. J. M. Surhe 

2016 Developing classroom formative 
assessment in Dutch primary 
mathematics education 

Educational Studies Tyskland/ 
Neder-
länderna 
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Susan M. 
Brookhart, Marissa 
Andolina, Megan 
Zuza &  Rosalie 
Furman 

2004 Minute Math: An Action 
Research Study of Student Self-
Assessment 

Educational Studies in 
Mathematics 

USA 

Catarina Andersson 2015 Professional development in 
formative assessment: Effects on 
teacher classroom practice and 
student achievement 

Umeå Universitet, 
Department of Science 
and Mathematics 
Education 

Sverige 

Margaret Heritage 
& David Niem 

2006 Toward a Framework for Using 
Student Mathematical 
Representations as Formative 
Assessments 

Educational Assessment USA 

Texterna som har valts ut till denna litteraturstudie består av en svensk vetenskaplig avhandling (på 
engelska) och fem internationella vetenskapliga artiklar som är publicerade i olika tidskrifter. Som 
presentationen av utvalda texter på föregående sida visar är tre studier genomförda i Europa, varav två 
i Norden där Sverige är ett av länderna. Resterande tre studier är från USA och Jamaica. De äldsta 
studierna är från 2004 respektive 2006, medan övriga är nyutkommen forskning från 2015 och 2016.  

 
4.5.1 Kvalitetsgranskning och beskrivning av utvalda texter  
Alla texter som är utvalda och ingår i denna studies resultat uppfyller kravet att de är ”peer reviewed”, 
då det var en begränsning i databassökningen, vilket stärker litteraturstudiens kvalitet. Däremot gick 
det ej att välja detta kriterium i LIBRIS utan där valdes endast ”avhandlingar”, vilket betyder att den 
utvalda texten skriven av Catarina Andersson är en svensk doktorsavhandling och därför ändå anses 
hålla hög kvalitet. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 114) är det mycket viktigt att värdera de 
relevanta studierna för att säkerställa att en systematisk litteraturstudie håller god kvalitet. En 
granskning av dess totala kvalitet kan göras gällande syfte och frågeställningar, metod, urval och analys 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 115). Utifrån ovanstående punkter för kvalitetsgranskningen kan 
samtliga texter i studien sägas vara av god kvalitet. Texterna har ett mer eller mindre tydligt beskrivet 
syfte och forskningsfrågor som besvaras i efterföljande resultat- och diskussionsdel. Likaså beskrivs 
metod och genomförande av studierna utförligt samt att det framgår vilka urval som gjorts och hur 
analysen av insamlat material gått till.  

Kortfattad beskrivning av utvalda texter: 

Assessment for learning in Norway and Portugal: the case of primary school mathematics 
teaching. Denna artikel presenterar en fallstudie som har analyserat olika dokument och studier från 
Norge och Portugal. Det finns ett klart och tydligt syfte beskrivet i abstract och inledning, där syftet 
var att försöka förstå vilka drivkrafter som ligger bakom bedömning för lärande (BfL) i 
grundskoleutbildning, i detta fall med matematikundervisning som exempel. 

Assessment of a Problem Posing Task in a Jamaican Grade Four Mathematics Classroom. 
Denna artikel analyserar hur en matematiklärare i Jamaica använde sig av problemframställning i 
bedömningen av den kognitiva utvecklingen hos elever i åldrarna 8–10 år. Förhållandet mellan elevers 
problemframställning och matematiska kunskap uppmärksammas, likaså hur detta arbete underlättar 
lärares insikt i elevernas matematiska förståelse samt ökar lärares erfarenhet av formativ bedömning.  



15 
 

Developing classroom formative assessment in dutch primary mathematics education.  
Denna artikel beskriver en studie där forskare, läroplansexperter och lågstadielärare från tre olika tyska 
skolor tillsammans arbetade fram en läroplansgrundad modell för formativ klassrumsbedömning 
(Classroom formative assessment, CFA). Denna modell användes i matematikundervisning i 
årskurserna två och tre. Det framgår tydligt i ett separat avsnitt att syftet med studien var att förbättra 
lärares formativa bedömningspraktik och således även för att höja elevernas prestationer i matematik. 

Minute Math: An Action Research Study of Student Self-Assessment. 
Denna artikel presenterat en aktionsforskningsstudie bestående av ett projekt kallat Minute Math där 
elever i årskurs tre arbetandes med multiplikationstabeller fick ägna sig åt så kallad ”självbedömning” 
och bli delaktiga i sitt lärande genom denna sorts formativa bedömning. Det framgår direkt i 
inledningen att studiens huvudsakliga syftet var att ta reda på om elevers självbedömning kan leda till 
önskvärda resultat förutom ökade kunskaper kring matematiskt fakta. 

Professional development in formative assessment: Effects on teacher classroom practice and 
student achievement. Denna doktorsavhandling bygger på en interventionsstudie med matematik-
lärare arbetandes i årskurs fyra och har ett tydligt utskrivet syfte i sammanfattningen. Författaren vill 
ta reda på om vanliga lärare som deltog i en fortbildning där de gavs mycket stöd från en expert kunde 
utveckla användandet av formativ bedömning så att även elevernas matematiklärande förbättrades.  

Toward a Framework for Using Student Mathematical Representations as Formative 
Assessments. Den sista artikeln undersöker hur elevers matematiska representationer i uppgifter med 
problemlösning kan användas av lärare i den formativa bedömningen för att på så sätt kunna närma 
sig elevernas matematiska tänkande och förståelse. Syftet är inte ordagrant utskrivet i artikeln men som 
läsare förstår man att det som nämns i sammanfattningen, om att undersöka hur elevernas matematiska 
representationer kan användas som formativ bedömning, är det studien även syftar till att undersöka. 

 
4.5.2 Tillägg av studie - sökning, kvalitetsgranskning och beskrivning av text  
För att få bättre anknytning till svensk forskning om bedömning inom matematik har jag tillsammans 
med handledaren beslutat att även göra en manuell sökning av forskning i ett sent skede av studien. 
Jag har manuellt sökt igenom referenser i mina redan utvalda texter i syfte att hitta någon mer svensk 
studie inom mitt område (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 74). I fallstudien Assessment for learning in 
Norway and Portugal: the case of primary school mathematics teaching hittade jag en svensk avhandling skriven 
år 2010 av Lisa Björklund Boistrup. Jag har flertalet gånger under arbetet med denna litteraturstudie 
stött på hennes namn och visste därför att hon är en svensk framstående forskare inom just 
matematikämnet och formativ bedömning. Texten som jag har valt att inkludera i studien anser jag 
vara av god kvalitet då det är en doktorsavhandling som har ett tydligt beskrivet syfte med 
frågeställningar. Metoden beskrivs noggrant och urvalen motiveras samt att det redogörs för hur det 
insamlade materialet har analyserats (ibid., s. 115). 

Avhandlingen som hittades genom den manuella sökningen heter Assessment discourses in 
mathematics classrooms: A multimodal semiotic study och utgavs 2010 vid Stockholm 
University, Department of Mathematics and Science Education. Den bygger på en svensk klassrums-
studie gjord under olika matematiklektioner i årskurs 4. I denna avhandling om klassrumsbedömning 
i matematik finns syftet tydligt beskrivet i ett separat avsnitt.  Författaren vill genom en analys försöka 
förstå vilka bedömningshandlingar som förekommer i kommunikationen i matematikklassrum. 
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4.6 Analysmetod 
För att analysera det insamlade materialet har en innehållsanalys använts, som kortfattat innebär att 
systematiskt i olika steg klassificera data för att kunna urskilja mönster, teman, samband eller skillnader 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 147; Larsen, 2009, s. 101–102). När de utvalda texterna lästes igenom, 
främst under resultat och diskussioner alternativt slutsatser, låg fokus på sådant som passade till 
frågeställningarna om ”förutsättningar för formativ bedömning” respektive ”svårigheter lärare kan 
uppleva”. Några nyckelord som blev centrala för denna analys och uppdelning av innehållet var (svensk 
översättning) formativ, bedömning, lärande, återkoppla, viktigt, lärare, elever, prestation samt svårigheter. Sedan 
när det hittades en passande mening eller ett stycke i en text markerades det med grönt. Alla texter 
lästes först igenom och färgmarkering gjordes, innan nästa steg var att översätta till svenska och skriva 
in det utvalda resultatinnehållet i ett dokument. Då lästes återigen varje text var för sig, innehållet 
översattes och delades in under rubrikerna ”förutsättningar” respektive ”svårigheter”. Detta blev att 
utgöra ett arbetsmaterial till studiens resultat och användes för att kunna urskilja några olika teman och 
samband. Därmed kunde det i ett nytt dokument skapas lämpliga underrubriker som resultatinnehållet 
till den första frågeställningen placerades under. Den andra frågeställningen ansågs däremot inte 
behöva ytterligare uppdelningar med underrubriker eftersom att innehållet blev relativt begränsat.  

 

5. Resultat 
I det här resultatkapitlet kommer det utifrån mina frågeställningar att presenteras vad som har 
framkommit i de utvalda texter som denna studie baseras på. Resultatet är uppdelat i två avsnitt där 
först resultatet till den första frågeställningen om förutsättningar för formativ bedömning med tillhörande 
underrubriker presenteras. Sedan följer resultatet till den andra frågeställningen om svårigheter med 
formativ bedömning.    

 
5.1 Förutsättningar för formativ bedömning 
Här presenteras resultatet utifrån den första frågeställningen om förutsättningar för formativ 
bedömning med de två underrubrikerna Lärarens arbete och kompetens samt Fortbildning och modeller för 
formativ bedömning. 
 
5.1.1 Lärarens arbete och kompetens 

En grundläggande förutsättning för formativ bedömning i matematikundervisningen, som Van den 
Berg, Harskamp och Surhe (2016, s. 319) betonar i sin studie, är att lärarna måste avlägga tid för 
lektionsförberedelser. Likaså Munroe (2016, s. 55) framhäver i sin studie vikten av att lärare lägger tid 
åt att göra förberedelser inför lektionen, i det här fallet i form av att skapa ett genomtänkt och lämpligt 
lektionsinnehåll som är flexibelt och utmanande för både snabba och långsamma elever. Detta innehåll 
kan med fördel tas fram genom diskussion med kollegor tillägger Munroe (ibid.). Ett kollegialt 
samarbete är något som även lyfts fram som en viktig förutsättning för lärarna i Anderssons avhandling 
(2015). Genom att lärarna i ett fortbildningsprojekt inom formativ bedömning gavs möjlighet att 
diskutera litteratur, upplevda erfarenheter eller svårigheter med den formativa bedömningen i 
matematikämnet blev de att fungera som stöd för varandra (Andersson, 2015, s. 86–87). Detta med 
kollaborativt lärande, att läraren frågar några elever och låter dem med egna ord förklara en fråga eller 
matematiskt problem är ett bra sätt som kan hjälpa andra elever att förstå den matematiska innebörden 
ifall de upplevde det svårt från början menar Munroe (2016, s. 56). 
En annan viktig förutsättning för formativ bedömning är enligt Brookhart, Andolina, Zuza och 
Furman (2004) elevernas möjlighet till delaktighet i den formativa bedömningspraktik som 
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förekommer i matematikklassrummen. Här betonar författarna elevernas arbete med självbedömning 
men även vikten av att eleverna får handledning och stöttning av läraren i denna process (Brookhart 
m.fl., 2004, s. 225). Självbedömning i sig är inget magiskt som garanterar elevernas lärande eller 
deltagande, utan likt många andra strategier för lärande måste detta läras in, handledas och stöttas 
(ibid., s. 226). I studien av Brookhart m.fl. (2004, s. 217) ingick lärare i ett matematikprojekt med fokus 
på självbedömning där eleverna skulle reflektera och bli medvetna om vilka metoder som användes 
för att lära sig multiplikationstabeller. Resultatet av deras studie visade att lärarna upplevde att elevernas 
matematiska prestationer, med inlärning av multiplikationstabellerna, förbättrades då de under en 
längre tid arbetat med självbedömning (ibid., s. 225). 

Detta med självbedömning och elevernas möjlighet att engageras i bedömningen inom matematik är 
något som även Björklund Boistrup (2010, s. 107) lyfter fram som viktigt för elevernas lärande. I 
hennes studie betonas betydelsen av formativ återkoppling, som antingen kan ske i kommunikationen 
från lärare till elev eller att eleven själv ges möjlighet att återkoppla till sitt eget lärande och på så vis 
görs delaktig i bedömningen (Björklund Boistrup, 2010, s. 101, 103). Framåtriktad återkoppling, feed 
forward, där läraren instruerar eleven inför det fortsatta arbetet är också viktigt. Det framkommer 
dessutom att lärarens formativa bedömning i matematik inte bör innehålla beröm och vara riktad mot 
eleven eller en specifik uppgift. Det är bättre om bedömningen har ett fokus på de matematiska 
processerna, vilket då gynnar elevernas lärande i matematik (ibid., s. 105, 135).  

Nortvedt, Santos och Pinto (2015, s. 387) lyfter i sin artikel också fram vikten av att lärare inte bör 
berömma elevernas matematiska insatser utan i stället bedöma kvaliteten av elevernas lärande eller 
deras kunskaper inom matematik. Likaså menar författarna att om återkopplingen baseras på att plocka 
isär läroplanens mål till små specifika matematiska förmågor som lätt kan bedömas, är det inte längre 
en fråga om ”bedömning för lärande”. Vidare lyfts det fram att det är viktigt att inte för mycket tid 
läggs på att förbereda eleverna för prov, eftersom då läggs allt fokus på dessa externa (summativa) 
bedömningar och hur man ska göra för öka provpoängen. Mindre tid blir helt enkelt kvar till att arbeta 
med bedömning för lärande (BfL) (Nortvedt m.fl., 2015, s. 387).     

Heritage och Niem (2006, s. 277) har däremot i sin studie särskilt valt att fokusera på hur lärare kan 
använda elevernas matematiska representationer och utgå från dem i den formativa bedömningen i 
matematikundervisningen. Matematiska representationer kan exempelvis bestå av föremål, skriftliga 
tecken, talat språk, uttryck eller känslor (Heritage & Niem, 2006, s. 267). Den information som ges 
från olika matematiska representationer kan läraren sedan använda för att planera nästa steg för eleven 
i sitt lärande menar Heritage och Niem (2006, s. 277). Även Munroe (2016, s. 57–58) har i sin studie 
en matematisk utgångspunkt där det förs fram vikten av att läraren kan låta eleverna arbeta med 
problemframställningsuppgifter och ägna sig åt problemlösning. Detta hjälper läraren att lära sig mer 
om elevernas matematiska förståelse och ökar lärarens kunskap om formativ bedömning. 
Problemlösning ger lärare möjlighet att få insikt i elevernas förståelse för matematiska begrepp och att 
precisera missuppfattningar inom deras resonerande. I och med det kan lärare samla kunskap om 
elevers förståelse och skapa bättre lektionsplaneringar som underlättar deras matematiska lärande. 
Vidare menar Munroe (2016, s. 57) att det är bättre att ställa höga krav på eleverna och handleda 
eleverna framåt mot dessa krav, än att sänka kraven till den nivå där de befinner sig just nu. Däremot 
är det viktigt att dessa krav ändå är realistiska och rimliga för eleverna att uppnå. 

Slutligen en förutsättning gällande lärares kompetens som kan urskiljas från Nortvedt m.fl. (2015, s. 
389) är att det bör läggas stor vikt vid att lärarna besitter principiell matematisk och didaktisk kunskap 
för att de överhuvudtaget ska kunna uppfatta elevers missuppfattningar och de fel som elever gör. 
Heritage och Niem (2006, s. 278) menar att det är viktigt att lärare besitter en förmåga att kunna 
översätta information från en bedömning till framåtsyftande instruktioner för eleven. Detta är dock 
inte det enda som krävs utan lärare bör också besitta specifik kunskap om matematik och matematiskt 
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språkligt innehåll, olika typer av representationer, elevers tidigare kunskap samt en förmåga att kunna 
tolka elevers matematiska representationer utifrån vad de förstår (Heritage & Niem, 2006, s. 274). 
Avslutningsvis är ytterligare en viktig förutsättning lärarens kompetens av ledarskap i klassrummet, 
vilket krävs för att lärare på egen hand ska kunna fullfölja en formativ bedömningspraktik i 
matematikundervisningen menar Van den Berg m.fl. (2016, s. 319).       

 
5.1.2 Fortbildning och modeller för formativ bedömning  
Enligt Nortvedt m.fl. (2015, s. 388) är en stark rekommendation att det inom matematikämnet bör 
göras stora investeringar i lärarfortbildning inom BfL (bedömning för lärande), då det har visat sig att 
lärare lättare kan förändra sin bedömningspraktik efter att de har deltagit i fortbildningar med 
bedömningsfokus. Nortvedt m.fl. (2015, s. 389) menar vidare att rektorerna har en viktig roll i att 
stödja lärarna i arbetet men att det är viktigt att också rektorerna får stöd från den kommunala 
ledningen. En slutsats som författarna drar är att om lärares undervisningspraktik i förhållande till 
bedömning för matematiskt lärande ska kunna förändras bör det helt enkelt, inom varje land, finnas 
professionella fortbildningsprogram inom detta område (Nortvedt m.fl., 2015, s. 388). 

Andersson (2015, s. 78) lyfter även fram lärarfortbildning inom formativ bedömning som en 
grundförutsättning, där det tydligt betonas att stöd inom detta måste ges till lärarna i form av kunnig 
experthjälp. I studien där lärare har fått delta i lärarfortbildning visade det sig att detta gav märkbara 
positiva resultat för elevernas matematiska prestationer i över ett år då lärarna utövade en formativ 
bedömningspraktik (Andersson, 2015, s. 78). Likaså blev lärarna motiverade att ändra sin bedömnings-
praktik efter att de deltagit i fortbildningen och detta var något som höll i sig ett helt år. Det är därför 
viktigt att ta hänsyn till lärarnas motivation för att förstå varför lärare väljer att förändra sin 
undervisning, som i det här fallet mot en mer formativ bedömningspraktik (ibid., s. 76). Enligt 
Anderson (2015, s. 79) är en slutsats att detta fortbildningsprogram gav tillräckligt med stöd till lärarna 
så att de kunde utveckla en egen formativ bedömningspraktik i sådan utsträckning att elevernas 
matematiska lärande ökade så mycket som forskning utlovat vara möjligt med formativ bedömning. 
Andersson (2015, s. 87) menar att sambandet mellan teori och praktik upplevdes av lärarna som en 
viktig aspekt. Under fortbildningen kunde lärarna göra kopplingar till teorier om formativ bedömning 
både genom deras nyligen upplevda praktiska erfarenheter från läraryrket och från deras erfarenheter 
av att använda nya formativa aktiviteter i klassrummet.  

Vidare beskriver Andersson (2015, s. 76) hur de deltagande lärarna i studien var överens om att det 
fanns några kännetecken som var särskilt viktiga för lärarfortbildningen och för att göra det möjligt att 
överföra allt detta i praktiken. Ett av de absolut viktigaste kännetecknen för lärarfortbildningen var att 
den bör vara formativ och processinriktad. Sedan är det också viktigt att den innehåller lätta och 
tidseffektiva undervisningsaktiviteter samt ger möjlighet för lärarna att uppleva fördelarna av detta sätt 
att undervisa. Men det är dessutom minst lika viktigt att den ger en teoretisk grund och förståelse för 
formativ bedömning samt att den ger tidsmässigt utrymme för aktiviteter och pågår under längre tid 
tillägger Andersson (2015, s. 77). Tidsaspekten och stöttning till lärare av experter är något som även 
lyfts fram som viktigt av Van den Berg, Harskamp och Surhe (2016, s. 316). De menar utifrån sin 
studie att införandet av en modell för formativ klassrumsbedömning i matematik bör pågå under en 
längre tid för att anses vara effektiv och att det då är viktigt att lärarna under denna tid ges stöttning 
av experter inom området (Van den Berg m.fl., 2016, s. 316, 319).  

 

5.2 Svårigheter med formativ bedömning 

Van den Berg m.fl. (2016, s. 316) visar i sin studie att tidsaspekten återkommer även vad gäller 
svårigheter med användningen av formativ bedömning i matematikundervisningen. I ett projekt med 
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en formativ modell för klassrumsbedömning upplevde lärarna bland annat att de inte kände sig 
tillräckligt säkra och bekväma med att arbeta enligt modellen efter att de enbart fått stöttning och 
handledning av experter under tre veckor. Detta visade sig alltså vara alldeles för kort tid för att 
implementera en relativt omfattande formativ bedömningspraktik i matematikundervisningen (Van 
den Berg m.fl., 2016, s. 316).  

Andra svårigheter som framgår av Van den Berg m.fl. (2016, s. 316) var att lärarna i matematikprojektet 
inte alltid visste exakt hur de skulle ge och organisera smågruppsinstruktioner efter att de gjort en 
bedömning, eftersom att gruppsammansättningen kan ändras för varje lektion. Lärarna upplevde 
därför att det var lättare att undervisa som de gjort tidigare enligt beskrivningar från läroplansmaterial, 
såsom att ge instruktioner i grupp till bestämda nivågrupperingar och att svara på frågor från enskilda 
elever vid deras plats. Detta krävde mindre förberedelsetid och mindre flexibilitet under lektionen av 
läraren, till skillnad mot vad modellen för formativ klassrumsbedömning krävde. Dessutom var det 
enligt författarna lärare som under den så kallade ”bedömningsrundan”, där de endast skulle checka 
av elevernas matematiska förståelse, upplevde att det var svårt att inte få hjälpa elever som uppvisade 
svårigheter och behövde hjälp (Van den Berg m.fl., 2016, s. 316). 

Munroe (2016, s. 56–57) visar i sin studie att användningen av formativ bedömning var svårare än 
läraren hade väntat sig. Läraren i studien upplevde främst svårigheter med att finna en balans mellan 
att stötta/handleda eleverna fram till ett svar och att enbart hjälpa dem att lösa ett matematiskt 
problem. Det sistnämnda handlade om att helt enkelt berätta direkt för elever hur en uppgift ska lösas, 
vilket bör undvikas av läraren menar Munroe (2016, s. 56).  

Heritage och Niem (2006, s. 279) uppmärksammar att det finns krav på några olika typer av kunskaper 
som lärare bör ha för att kunna använda en formativ bedömning i klassrummet. Enligt författarna gör 
detta att många lärare kan uppleva denna bedömningspraktik som utmanande, särskilt märkbart blir 
det om lärares egna matematiska kunskaper tidigare mest har fokuserat på procedurer och inte 
förståelse. Den formativa bedömningen kräver nämligen även en stor kunskap om elevers matematiska 
förståelse menar Heritage och Niem (ibid.). 

Nortvedt m.fl. (2015, s. 388) för från sin studie fram att lärarna ofta upplever det svårt att använda BfL 
(bedömning för lärande) på grund av att de gärna vill ha tillgång till kriterier för att bedöma elevernas 
uppvisade kvaliteter av det matematiska lärandet, vilket ofta verkar saknas. Likaså menar dem att det 
är många lärare som upplever svårigheter med att förändra sin bedömningspraktik mot en mer 
formativ sådan (Nortvedt m.fl., 2015, s. 388). Uppfattningen om att det är svårt att införa formativ 
bedömning i praktiken stärks av Van den Berg m.fl. (2016, s. 320) som menar att alla små detaljer lärare 
behöver ändra på i undervisningen visar sig, i det stora hela, bli en ganska påtaglig förändring i deras 
undervisningsrutiner. Lärare upplever helt enkelt att det är mycket svårt att förändra sin undervisning 
och dessutom skapas en hög arbetsbelastning då andra uppgifter och aktiviteter tillkommer i 
undervisningen, vilket gör att lärare lätt faller tillbaka till gamla invanda rutiner (Van den Berg m.fl., 
2016, s. 319).  

Nortvedt m.fl. (2015, s. 390) menar att det gäller att ha i beaktning att utövandet av BfL inom 
matematikundervisning i grundskolan är mycket komplext. De slår fast vid, som många andra studier 
under flera årtionden också har varit inne på, att BfL på klassrumsnivå varken är något enkelt eller 
vanligt förekommande. Man bör komma ihåg att det finns inga färdiga tillvägagångssätt att bara följa 
som dessutom fungerar för alla (Nortvedt m.fl., 2015, s. 390).  
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Det inleds med en 
diskussion kring genomförandet av denna systematiska litteraturstudie, där framför allt styrkor 
respektive svagheter lyfts fram. Sedan följer en diskussion kring resultatet med kopplingar till studiens 
bakgrund. Dessa två diskussioner följs slutligen av ett avsnitt där förslag ges till vidare forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts i metodkapitlet gjordes till en början databassökningarna med svenska sökord, 
men eftersom att det inte gav några träffar gjordes efterföljande sökningar på engelska i internationella 
databaser. En orsak till det uteblivna sökresultatet på svenska skulle kunna bero på att 
bedömningsforskningen inom matematik på svenska troligen ännu är mycket begränsad, framför allt 
på den utbildningsnivå som denna studie är inriktad mot. Likaså som publiceringsåren för de utvalda 
texterna visar var fyra av sju utgivna år 2015 eller 2016, vilket talar för att det troligtvis pågår forskning 
inom detta område som inte har hunnit publicerats. Detta kan ses som en styrka med studien då 
forskningen som resultatet grundas på är högst aktuell och enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 115) 
dessutom mest relevant.  

I arbetsprocessen med denna litteraturstudie lades mycket tid på att göra sökningar i olika databaser 
efter relevant forskning som stämde överens med studiens inkluderingskriterier och begränsningar, 
vilket kan ses som en styrka med studien. Likaså gjordes valet att förlänga åldersspannet och inkludera 
årskurserna 4–6 eftersom att bedömningsforskning inom matematik mot enbart årskurs 1–3 visade sig 
vara mycket begränsad. Detta kan också ses som en styrka med studien, då resultatet annars skulle ha 
blivit mycket bristfälligt.  

Underlaget till denna studies resultat, totalt sju stycken texter inkluderade, kan dock ses som ganska 
tunt vilket gör det svårt att generalisera. Endast ett fåtal av dessa texter bygger på studier som har gjorts 
med relativt stora undersökningsgrupper. Däremot uppfyller alla dessa texter kravet om att vara ”peer-
reviewed”, något som ändå stärker studiens kvalitet. En styrka med studien är att de inkluderade 
texterna i resultatet kommer från olika delar av världen och varav två av dem är från Sverige, vilket gör 
resultatet bättre applicerbart till svensk skola och bedömningspraktik i matematikundervisningen. 

Av främst ekonomiska skäl har en relativt stor mängd texter exkluderats under sökprocessen p.g.a. att 
de ej gick att få tag på i fulltext eller beställa hem gratis. Detta val gjordes trots att flertalet av dem 
ansågs vara relevanta för denna studie utifrån titel och abstract, vilket därför kan ses som en svaghet 
med studien ifall betydelsefulla texter har förbigåtts. 

Utifrån de texter som kunde hittas och ansågs vara lämpliga att använda gick det tyvärr inte få ut 
speciellt mycket till min ena frågeställning om svårigheter. Detta skulle kunna ha att göra med att 
engelska sökord såsom ”difficulties, problems, challenging” exkluderades då dessa ord testades att 
användas tidigt i sökprocessen men endast gav forskning om matematiksvårigheter eller andra 
svårigheter inom matematikundervisning. Därför urskildes svårigheter med formativ bedömning i de 
redan valda texterna, vilket gör att underlaget för resultatet kan ses som något tunnare än vad det var 
tänkt från början. Det bör även tilläggas att under sökprocessen framgick det att mängden relevanta 
forskningsstudier var mycket begränsad. Detta gjorde att litteraturstudiens syfte och frågeställningar 
fick lov att breddas under arbetets gång så att den berörde formativ bedömning utan att fokusera ett 
specifikt matematiskt innehåll eller en specifik matematisk förmåga. 
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6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att utifrån aktuell forskning förstå vad som kan krävas för att den formativa 
bedömningen i matematikundervisningen ska bidra till att stärka elevers matematiska lärande. 

Som resultatet visar har en förutsättning för formativ bedömning i matematik att göra med hur läraren 
arbetar och väljer att lägga upp sin undervisning. Detta fokus på läraren kan alltså tolkas som att det 
finns ett sociokulturellt perspektiv på lärandet eftersom inom denna teori ses läraren som viktig för 
elevens lärandeprocess och utveckling (Kinard & Kozulin, 2012, s. 68; Säljö, 2011, s. 166). I det första 
resultatavsnittet framgår det dessutom att elevernas delaktighet i bedömningen är viktig för att eleverna 
själva ska kunna vara med och förbättra deras matematiska lärande. Brookhart m.fl. (2004, s. 225) tar 
i sin studie upp vikten av att lärarna tillåter eleverna att aktiveras i den formativa bedömningspraktiken 
och därmed också i sitt egna lärande genom självbedömningar och reflektion kring användbara 
metoder. Detta visade sig ge positiva effekter för de deltagande elevernas matematiska prestationer 
inom multiplikationstabellerna. Här kan en koppling därmed göras till den svenska läroplanen Lgr11 
som tar upp att lärarna ska se till att eleverna genom matematikundervisningen utvecklar förmågan att 
”välja och använda lämpliga matematiska metoder” (Skolverket, 2011a, s. 63). I resultatet nämns även 
Björklund Boistrup (2010, s. 107) som uppmärksammar betydelsen av att eleverna får arbeta med 
självbedömning för att engageras i bedömningen inom matematik, vilket visat sig vara viktigt för 
elevernas lärande. Utifrån vad som tagits upp i bakgrunden kan dessa två studier från resultatet stärkas 
av Thompsson och Wiliams nyckelstrategi inom formativ bedömning som säger att eleven bör göras 
delaktig i sitt egna lärande (Lundahl, 2014, s. 145). Enligt Wiliam (2013, s. 160) kan därmed elevers 
självbedömningar bidra till att förbättra deras prestationer i skolan. Detta påstående stärks av att Lgr11 
tar upp vikten av att eleverna ska ges möjlighet bedöma sina egna resultat (Skolverket, 2011a, s. 18).  

Av resultatet framgår också att handledning och stöttning till eleverna kan ses en förutsättning för den 
formativa bedömningens effekt på elevernas lärande i matematik. Munroe (2015, s. 56) tar i sin studie 
upp den positiva effekten på lärandet då eleverna gavs möjlighet att hjälpa varandra med förklaringar 
av matematiska problem. Detta skulle kunna kopplas till Thompsson och Wiliams fjärde nyckelstrategi 
för formativ bedömning som innebär att om eleverna får ägna sig åt kamrathandledning kan det bidra 
till ett förbättrat lärande inom just matematik (Lundahl, 2014, s. 135, 138; Wiliam, 2013, s. 148).  Enligt 
det sociokulturella perspektivet är barnet dessutom beroende av stöd och att få hjälp av någon mer 
kompetent person. Här är begreppet stöttning eller scaffoldning centralt, vilket bör ske inom barnets 
närmaste utvecklingszon för att ett lärande ska ske utifrån kunskaperna som den mer kunnige personen 
har (Säljö, 2013, s. 193–194). Vidare framgår det av Munroe (2016, s. 57) i resultatet att det är bättre 
att ställa höga krav på eleverna och handleda eleverna framåt mot dessa krav, än att sänka kraven till 
den nivå där de befinner sig just nu. Utifrån detta går det än mer tydligt att göra kopplingar till det 
sociokulturella perspektivet och Vygotskys (1978) närmaste utvecklingszon som enkelt beskrivet handlar 
om att eleverna kan klara av att lära sig något, för dem avancerat, om de bara får rätt stöd från andra 
(Säljö, 2011, s. 167). 

I resultatet förs vikten fram av att läraren låter eleverna arbeta med problemframställningsuppgifter. 
Detta ansågs nämligen förbättra lärarens arbete med formativ bedömning då problemlösning gav en 
mycket bra insikt i elevernas förståelse för matematiska begrepp och en möjlighet att upptäcka 
missuppfattningar inom deras resonerande (Munroe, 2016, s. 57–58). Det som är intressant med det 
är att tre av fem förmågor i den svenska kursplanen för matematikämnet berör just detta innehåll, i 
form av förmågorna gällande formulering och lösning av problem, analys och användning av 
matematiska begrepp samt resonemang (Skolverket, 2011, s. 63). Den formativa bedömningen bör 
dessutom enligt Jönsson (2013, s. 15) sträva mot ett mål som eleverna ska uppnå och det är detsamma 
som en förmåga i ämnets kursplan. Lärarens arbete handlar om att ta reda på var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt i förhållandet till detta mål och hjälpa eleverna att utvecklas mot målet menar Jönsson 
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(ibid.). Utifrån det skulle elevers arbete med problemlösning därför kunna vara till fördel för lärarens 
arbete med formativ bedömning inom matematik. 

En annan förutsättning för att använda formativ bedömning i matematikundervisning har, som 
resultatet visar, att göra med lärarkompetensen. Att läraren besitter viss kompetens tas upp i studien 
av Nortvedt m.fl. (2015, s. 389) som menar att lärarens pedagogiska och matematiska kunskap är 
avgörande. Heritage och Niem (2006, s. 274) stärker detta då de i sin studie också bland annat nämner 
vikten av att läraren besitter specifik matematisk kunskap. De framhäver dessutom lärarens förmåga 
att kunna tolka elevers representationer utifrån elevernas förståelse. Detta kan därmed kopplas till det 
som Carlgren (2011, s. 52) i bakgrunden tar upp om att lärarens arbete till stor del handlar om att kunna 
hantera både det kunskapsmässiga innehållet i undervisningen och elevernas kunskapsutveckling samt 
att även kunna göra bedömningar. 

Likaså vad gäller lärarens pedagogiska kompetens nämns det i resultatet om lärarens förmåga att kunna 
översätta information från en bedömning så att det blir till framåtsyftande instruktioner för eleven 
(Heritage & Niem, 2006, s. 278). Detta lyfts mer specifikt fram av Björklund Boistrup (2010, s. 101, 
103) som i sin studie betonar betydelsen av återkoppling, som antingen kan ske i kommunikationen 
från lärare till elev eller att eleven själv ges möjlighet att återkoppla till sitt eget lärande. Även begreppet 
framåtriktad återkoppling eller feed forward tas där upp (Björklund Boistrup, 2010, s. 105), vilket bäst 
kan kopplas samman med det som Skolverket (2011b, s. 20) skriver om att lärarens återkoppling bör 
ha ett framåtsyftande fokus för att kunna stödja elevens lärande. Den formativa bedömningen behöver 
således innehålla information till eleven som den kan använda för att utvecklas vidare (ibid.). Även 
detta kan kopplas till det som i bakgrunden tas upp om den formativa bedömningens fem 
nyckelstrategier, där den tredje och ofta mest centrala strategin bygger på att utveckla lärandet genom 
att ge återkoppling (Lundahl, 2014, s. 127). 

Betydelsen av möjlighet till lärarfortbildning inom formativ bedömning lyfts fram i resultatet både av 
Nortvedt m.fl. (2015, s. 388) och Andersson (2015, s. 78). I deras studier betonas bland annat 
betydelsen av stöd och handledning till lärarna i form av experthjälp. Dock går det inte att göra en 
tydlig koppling till studiens bakgrundslitteratur gällande detta. Wiliam (2013, s. 43) nämner däremot 
att aktuell forskning visar att professionell utveckling för lärare och förbättrad lärarkvalitet överlag kan 
ses som ett sätt att förbättra elevers lärande i skolans ämnen. Dock visar denna studies resultat att det 
endast är lärarfortbildningar med ett tydligt formativt syfte som har visat sig bidra till att förbättra 
elevernas matematiska prestationer och lärande.  

Gällande svårigheter med formativ bedömning är kanske det mest framträdande resultatet det faktum 
att lärare upplever det svårt att förändra sin undervisning och därmed också att förändra sin 
bedömningspraktik till att bli mer formativ. Att behöva göra många små ändringar kan bli en påtaglig 
förändring i undervisningsrutinen och gör att lärare till slut faller tillbaka till gamla rutiner igen (Van 
den Berg m.fl., 2016, s. 320; Nortvedt m.fl., 2015, s. 388). Detta resultat verkar vara generaliserbart i 
en större utsträckning då det stödjs av att det som i bakgrunden nämns om att lärare lätt tenderar att 
återgå till deras gamla sätt att undervisa på om de tar in för många nya metoder i sin undervisning 
(Wiliam, 2013, s. 175).  

Ytterligare en svårighet som framkom i resultatet var om lärare tidigare mest fokuserade bedömningen 
på matematiska processer och inte elevernas matematiska förståelse, som anses vara viktig i den 
formativa bedömningen enligt Heritage och Niem (2006, s. 279). Detta kan kopplas till två av de fyra 
kunskapsformerna som skrivs fram i Lgr11, kunskap som förståelse och kunskap som färdighet (Carlgren, 
2011, s. 49). Däremot ska lärare enligt Skolverket (2011a, s. 10) ge utrymme för och balansera alla fyra 
kunskapsformer i undervisningen, men det krävs då att det diskuterats om kunskapsbegreppet så att 
alla vet vad relevant kunskap är och hur kunskapsutveckling sker. Dessutom förs det fram av 
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Skolverket (2011b, s. 6) att bedömningar av elevers visade kunskaper ska vara kopplade till 
styrdokumentets syn på kunskap.  

I resultatet lyfts det slutligen fram av Nortvedt m.fl. (2015, s. 390) att formativ bedömning eller så 
kallad bedömning för lärande (BfL) inom matematikundervisning i grundskolan är mycket komplext 
och något som inte är särskilt vanligt förekommande ute i klassrummen. De poängterar att det inte 
finns färdiga mallar för denna bedömningspraktik som lärare kan följa rakt av och som dessutom 
fungerar för alla. Det sistnämnda skulle därmed kunna relateras till det problem som nämndes i 
studiens inledning om att lärare känner att det formativa bedömningsarbetet är komplext, vilket alltså 
delvis kan tänkas bero på att lärarna känner ett behov av stöd där det ges tydliga instruktioner. 

Sammanfattningsvis visar min litteraturstudie att det finns några framträdande förutsättningar, vad 
gäller formativ bedömning, som kan anses stärka elevers lärande i matematik. Framför allt är det av 
betydelse hur läraren arbetar och formar sin undervisning, vilken kompetens läraren besitter samt 
möjligheten till formativ lärarfortbildning. Vidare kan handledning och stöttning till lärare anses vara 
viktigt, då bristen på det framkom som en svårighet med lärarnas formativa bedömningsarbete. Likaså 
ses själva förändringen mot en mer formativ undervisning ofta som en svårighet samt det faktum att 
den formativa bedömningen kan upplevas som mer tidskrävande. Några av studierna visar tydligt hur 
viktigt det är att lärare ges bra förutsättningar för att kunna arbeta formativt med bedömningen. Det 
handlar inte bara om vad och hur läraren gör, utan det finns andra komponenter som också kan ses 
som förutsättningar för att den formativa bedömningen ska kunna stärka elevernas lärande i 
matematik. Däremot kan en formativ bedömning som stärker elevernas lärande i matematik ändå sägas 
ligga i lärarens händer. Det är lärarens ansvar att se till att göra det möjligt för eleverna att engageras i 
sitt egna lärande och dessutom är det i slutändan läraren som måste tillämpa en bedömning med 
formativt syfte. 

 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Efter arbetet med denna litteraturstudie är min uppfattning att ytterligare forskning inom detta område 
behövs, särskilt vad gäller formativ bedömningsforskning med fokus på matematik och yngre elever i 
grundskolan. Det finns också ett behov av mer svensk forskning kring hur lärare som arbetar på 
lågstadiet ser på denna bedömningspraktik och varför de väljer att arbeta på ett visst sätt eller eventuellt 
upplever svårigheter inom detta. Detta gör att jag i en empirisk studie skulle kunna undersöka området 
närmre genom att genomföra intervjuer och observationer med främst undervisande matematiklärare 
i årskurs 1–3. Det hade varit intressant att då arbeta vidare med det som denna studie endast snuddade 
vid, att undersöka antingen vilket bedömningsfokus läraren intar eller hur återkopplingen till eleverna 
går till. 
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