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Sammanfattning  
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka den formativa bedömningen i matematik, både hur elever 
påverkas och lärarens roll. Vi använde databaserna ERIC och Libris för att samla in data som sedan analyserades 
och framställdes i arbetet. Resultatet visar på att lärarens kunskaper har stor betydelse för hur framgångsrik 
bedömningen blir samt att det är en tidskrävande uppgift där lärare behöver få vägledning och utbildning för att 
lyckas. I studien framgår det även att eleverna framförallt påverkades positivt av den formativa bedömningen 
genom att bli mer aktiva och delaktiga i undervisningen. Litteraturstudien visar att formativ bedömning gynnar 
elevernas lärande men att det finns flera utmaningar som lärare måste vara medvetna om.  
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1. Inledning 

Vi är två studenter som läser grundlärarutbildningen, inriktning F-3, på Linköpings universitet och 

vi har valt att göra ett examensarbete om formativ bedömning i matematik. Under vår utbildning 

och verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att bedömning är en stor och betydelsefull del av 

lärares arbete. Lärare arbetar på olika sätt med bedömning i skolorna och vi vill med detta 

examensarbete belysa vilka effekter bedömningen kan få beroende på form och utförande.  

Enligt Skolverket (2011b) ska bedömningen i skolan vara framåtsyftande och eleven bör göras 

delaktig, för att lärande ska uppstå. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på 

mycket summativ bedömning inom matematikundervisning där elever inte fått någon återkoppling 

om vad de kan göra för att nå de uppsatta mål som finns. Detta har väckt tankar om bedömningens 

påverkan på elever och hur lärares arbete med bedömning kan inverka på undervisningen.  

Detta arbete kan öka lärares medvetenhet och förståelse för hur olika bedömningsmetoder 

påverkar elever i sitt lärande. Därigenom ökar även lärares kunskap, då det är viktigt att veta 

vilken bedömning som bidrar till elevers utveckling.  

PISA som står för Program for International Student Assessment är ett internationellt samarbete 

för att testa elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Resultaten från 

2012 har visat en nedgång sedan 2009 på samtliga delar inom PISA-testet (Skolverket, 2014a). 

Testet har dock visat att elevers inställning till matematik har ökat inom självuppfattning, 

motivation och intresse sedan 2003 (Skolverket, 2014a). Formativ bedömning är till för att ge 

elever framåtblickande kunskaper och vi tror att formativ bedömning i matematik kan höja elevers 

resultat i bland annat kommande PISA-tester. 

För att kunna genomföra formativ bedömning behöver lärare ha god förståelse och inblick i hur 

denna bedömning påverkar elevernas lärande. För att möjliggöra detta menar vi att läraren måste 

få kunskap och ges stöd för att lyckas med bedömningen. Eftersom bedömningar är en central del 

i dagens skolor som kan påverka eleverna på olika sätt beroende på bedömningsformen belyser 

vårt arbete en viktig del av läraryrket. Vår förhoppning är att detta examensarbete kan öka 

medvetenheten om vad som krävs för att genomföra utvecklande bedömningar där elevernas 

lärande står i fokus.  
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2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ge lärare i grundskolans tidigare år bättre förutsättningar att 

genomföra genomtänkta bedömningar för elevers fortsatta lärande. Vi kommer att undersöka vad 

forskningen säger om formativ bedömning och hur den påverkar elevers utveckling och lärande 

inom matematikämnet i grundskolans tidigare år. Vi kommer även att granska hur lärares 

medvetenhet och kunskap påverkar bedömningen i matematik i förhållande till forskning.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

● Hur kan lärares kunskap och kompetens inom formativ bedömning påverka 

matematikundervisningen? 

● Hur påverkar den formativa bedömningen elevers lärande i matematik? 
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3. Bakgrund 

I denna del av arbetet kommer vi att belysa vad bedömning är och hur den kan fungera i skolor. 

Bedömningens utveckling över tid kommer även att beskrivas för att ge en bild av hur 

utvecklingen har sett ut och varför den har förändrats som den gjort. Vi förklarar även vad 

formativ och summativ bedömning innebär samt vilka delar som ingår i dessa bedömningar.   

 

3.1 Vad är bedömning? 

Bedömning är något som på olika sätt finns överallt i vår omgivning men som man inte alltid 

tänker på. Det är vanligt att tänka på skolan när man hör ordet bedömning men det finns även 

andra situationer där den sker. Bedömning kan göras utifrån den situation man befinner sig i eller 

av människor man möter. Det finns även bedömningssituationer där aktörer är medvetna om att en 

bedömning sker och vem som är bedömare som exempelvis vid körkortsprov, anställningsintervju 

eller vid nationella prov i skolan.  

Nationalencyklopedin beskriver kunskapsbedömning som ”insamling av information om en 

individs kunskapsutveckling och tolkning av denna”, (NE, 2016). Lärare genomför bedömningar 

av elevers förmågor, lärande och kunskapsutveckling på flera olika sätt. De kan använda 

bedömningen för att synliggöra och kartlägga elevers kunskaper, ge återkoppling eller utvärdera 

undervisningen (NE, 2016) 

Ur ett pedagogiskt perspektiv kan man se bedömning som ett verktyg för att tolka elevers resultat 

(Jönsson, 2013). Ett begrepp som ofta förknippas med bedömning är kunskapsmätning, där målet 

är att testa elevers kunskaper med hjälp av skriftliga tester för att sedan poängsätta elevernas 

prestationer. Roos (2005) nämner att det är viktigt att elever får vara med i sina egna bedömningar 

och att de ska kunna revidera sitt arbete för att förstå vad det innebär att bli bättre.  

 

Slemmen (2013) beskriver att bedömningar kan få positiva eller negativa konsekvenser beroende 

på hur de genomförs. Lärare måste vara medvetna om olika bedömningsmetoder och fokusera på 

arbetsprocessen i klassrummet för att främja elevernas lärande. Lärare har en viktig uppgift att på 

ett medvetet pedagogiskt sätt följa, utveckla och bedöma elevers kunskapsutveckling. För att 

lyckas med det har de olika bedömningsstöd och riktlinjer att tillgå. Bedömningen i skolans värld 

har tydliga krav och riktlinjer för hur och när den ska genomföras. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) beskrivs de mål och kunskapskrav som eleverna ska 

uppnå samt syftet med undervisningen. Riktlinjer för undervisningen i form av centralt innehåll 
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för varje ämne beskrivs också, (Skolverket, 2011a). De ämnesspecifika kunskapskraven används 

av lärare som stöd i bedömning. 

Bedömningen i skolan ska användas på ett strukturerat och medvetet sätt som en del i 

undervisningen där elever görs delaktiga exempelvis genom självbedömning och utvärdering. 

Skolverket (2011b) har tagit fram ett stödmaterial för kunskapsbedömning där de bland annat 

nämner de mest framträdande syftena för bedömning. Dessa är att ”kartlägga kunskaper, värdera 

kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning” 

(Skolverket, 2011b, s. 7). För att syftet med bedömningen ska uppfyllas krävs det att lärare gör 

medvetna val av bedömningsformer och situationer som gynnar och stärker eleverna. 

Bedömningen kan om den används på rätt sätt bli ett användbart verktyg både för lärare och elever 

för att synliggöra och främja lärandet men får istället motsatt effekt om den används på fel sätt.  

 

3.2 Bedömning nu och då 

För att få en inblick i hur bedömningen ser ut och fungerar i dagens skolor är det viktigt att se till 

hur bedömning sett ut och förändrats genom tiderna. Detta möjliggör en förståelse för varför 

bedömningen har utvecklats på det sätt som den gjort. 

Bedömningen har genomgått stora förändringar genom åren. Tidigare var faktakunskaper och 

färdigheter det som förespråkades i skolan. Elevernas förmåga att på korrekt sätt kunna återberätta 

det läraren förmedlat innebar att de hade kunskap och de bedömdes efter detta. I dagens skola är 

det mer fokus på elevernas utveckling, förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, 

problemlösning, argumentations och resonemangsförmåga, (Skolverket, 2011a). 

Det är inte bara undervisningen och bedömningen som har förändrats under åren utan även 

skolformer och betygssystem. Flera försök att kontrollera och stödja skolväsendet genom olika 

läroplaner har genomförts de senaste 100 åren med varierade resultat. Under sent 1800-tal och 

tidigt 1900-tal var normalplanen det lärare hade att följa vilket sedan blev undervisningsplaner. 

1962 ändrades det igen och blev läroplan i och med Lgr 62. Läroplanen har sedan dess utvecklats, 

omarbetats och ändrats till den läroplan som vi har att förhålla oss till idag, vilket är Lgr11. 

Införandet av läroplanen har bidragit till att lärare har fått tydligare riktlinjer för hur 

undervisningen ska bedrivas och hur bedömning ska ske (Skolverket, 2014b).  

Fram till 1960-talet fanns det absoluta betygssystemet där eleverna fick betyg från årskurs 1 i form 

av en sjugradig betygsskala. Varje betyg angav hur mycket kunskap en elev hade visat men det 

fanns inga tydliga kunskapskrav för de olika betygen. Lärarna var fria i sin bedömning vilket 
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kritiserades, (Skolverket, 2014b). Med läroplanen Lgr62 infördes även det relativa betygssystemet 

där betygen fördelades enligt en femgradig skala där endast en viss procent av klassen kunde få ett 

visst betyg. Elevernas kunskaper jämfördes med andra elever för att bestämma ett betyg. Systemet 

utsattes för kritik då det inte synliggjorde elevens egentliga kunskaper utan endast i relation till 

övriga klassen, (Skolverket, 2014b). Vid införandet av Lpo94 (läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet) kom ett nytt betygssystem som blir mål och kunskapsrelaterad. Slemmen (2013) 

menar att målrelaterad bedömning innebär att lärare ska bedöma elevers kunskaper utifrån 

lärandemål och nationella kunskapskrav som visar vilka kunskaper elever ska ha för att nå ett visst 

betyg. Detta för att bedömningen ska vara nationellt fastställd där eleverna har chans till en rättvis 

bedömning där mål och bedömningskriterier är fastställda på förhand. 

 I Skolverket (2011a) beskrivs det att ”elever ska ges inflytande över utbildningen” och att 

”undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011a, s. 15, s. 8). Detta visar att kraven som ställs på skolan, 

lärare och elever har förändrats över tid. Lärares undervisning och bedömningsmetoder måste nu 

bidra till ett öppet klassrumsklimat där elever görs delaktiga i planering, utformning, 

genomförande och uppföljning av olika moment och där de får värdera och bedöma sin egen 

utveckling, (Skolverket, 2011a).  

I nästkommande avsnitt kommer vi att förklara övergripande om vad summativ- och formativ 

bedömning är för något och sedan gå igenom de olika moment som förekommer inom formativ 

bedömning.  

 

3.3 Summativ och formativ bedömning 
 

Summativa bedömningar och omdömen strävar efter att dokumentera och summera elevers 

kunskaper utan att ge någon återkoppling för deras fortsätta lärande. Denna bedömning är ett 

medel för att betygsätta och göra skriftliga omdömen (Jönsson, 2013).  Slemmen (2013) skriver att 

summativ bedömning även kallas bedömning av lärande och beskriver elevernas förmågor vid en 

given tidpunkt. Bedömningar som ses som summativa, exempelvis prov, kan även ha formativt 

syfte om eleverna ges återkoppling på deras resultat.  

Formativ bedömning, som även kallas bedömning för lärande, strävar efter att bedöma för att 

möjliggöra elevens fortsatta lärande. Något som dock är lika viktigt vid formativ och summativ 

bedömning är att det kräver att lärare kommunicerar och sätter upp tydliga mål för vad som ska 

uppnås för att bedömningarna ska bli valida och tillförlitliga (Jönsson, 2013). I formativ 
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bedömning måste man behandla frågorna vart eleven ska någonstans, var eleven befinner sig i 

förhållande till målet, samt vad eleven behöver göra för att komma närmare målet (Skolverket 

2011b). Slemmen (2013) menar att användandet av formativ bedömning gör att eleverna får en 

aktiv roll i undervisningen och får vara delaktiga i beslut som gäller deras lärande vilket kan 

hjälpa dem i deras fortsatta utveckling.  

Lindström, Lindberg & Pettersson (2013) tar upp att formativ bedömning kräver en stor 

förändring i undervisningen som kan leda till att det blir mer arbete och att resultatet kan bli 

osäkert. På längre sikt kan man dock se att de positiva delarna med formativ bedömning väger upp 

arbetsbördan. Eleverna förstår sitt eget lärande på ett bättre sätt än tidigare och detta gäller särskilt 

de svagpresterande eleverna.  

 

3.4 Aspekter inom formativ bedömning 
 

Här nedan kommer olika aspekter som är betydelsefulla delar inom formativ bedömning att beskrivas. 

3.4.1 Mål och kriterier 

Det är en fördel om elever tar del av de mål och kriterier som sätts upp på förhand, men det är 

också viktigt att elever kan ta till sig dessa förväntningar (Jönsson, 2013). Slemmen (2013) 

påpekar också vikten av att göra eleverna delaktiga i bedömningen. Eleverna blir mer aktiva och 

känner större ansvar om de får vara med i processen att utveckla bedömningskriterier och ange 

vilka mål som ska uppnås. De får även förståelse för vilka kriterier de bedöms utifrån, vilket kan 

göra bedömningen mer likvärdig. För att eleverna ska kunna ta till sig mål och kriterier behöver de 

ha kunskap i de ämnesbegrepp som används inom de vetenskapliga kontexter som finns i området, 

till exempel matematikämnet. För detta krävs det erfarenhet och variation (Jönsson, 2013). 

Variation kan uppnås genom att till exempel variera olika lösningar. Det kan också uppnås genom 

kamratbedömning. Eleverna får då se samma uppgifter men från andra elevers perspektiv och 

därigenom få ett större spektrum av hur kvaliteten på uppgiften kan vara (Jönsson, 2013).  

Lindström et al. (2013) menar att eleverna måste få tillgång till de kriterier som måste uppfyllas 

för en viss uppgift. Språket är betydelsefullt eftersom lärares kvalitetsbegrepp måste förklaras för 

eleverna för att de ska ha möjlighet att utvecklas. Det är även en fördel om eleverna under arbetets 

gång kan jämföra sitt arbete med de uppställda kriterierna för att se vart man befinner sig och vart 

man ska för att uppnå målen.    

Wiliam (2010) pratar om fem olika nyckelstrategier för formativ bedömning och det finns olika 

aspekter att ta till sig. För att eleverna ska veta vart de är på väg i lärandet behöver de få ta del av 
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lärandemål, vad läraravsikterna är samt få detta förtydligat, som är den första strategin. Den andra 

strategin är att fastlägga var eleverna befinner sig vilket kräver att man skapar effektiva 

diskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger elevers lärande evidens (Wiliam, 2010). Elever 

behöver aktiveras i sitt lärande med hjälp av klasskamrater och sitt självreglerande lärande, vilket 

är den tredje och fjärde strategin. Den sista strategin innebär att eleverna ska nå de mål som sätts 

upp och att de får återkoppling som ger dem möjligheter att fortsätta lära (Wiliam, 2010).  

3.4.2 Återkoppling  

Det finns många olika syften för återkoppling men syftet i denna kontext är att stötta elevers 

lärande i en så kallad formativ återkoppling (Jönsson, 2013). Jönsson (2013) nämner att många 

studier för fram att formativ återkoppling kan vara effektivt för elevers lärande. Lärare måste dock 

vara medvetna om att det finns många olika faktorer som spelar roll om effekten blir stark eller 

svag, positiv eller negativ. Dessa faktorer skulle kunna vara vad det är för information som 

återkopplingen innehåller, hur den har utformats, när den har getts och så vidare (Jönsson, 2013). 

Elever spelar också in i faktorer då det beror på vilken erfarenhet elever har för att göra 

återkopplingen så effektiv som möjligt (Jönsson, 2013). Om exempelvis eleverna har svag 

erfarenhet av återkoppling kan det ge ett negativt resultat. Slemmen (2013) nämner att 

kontinuerlig återkoppling som är ämnesrelevant och realistisk gynnar eleverna mest då eleverna 

får en tydlig bild av sin egen förmåga.  

Något som är viktigt när det gäller återkoppling är att elever måste få använda den feedback som 

ges till dem. För att elever ska få användning av sin återkoppling måste elever veta poängen med 

varför de gör detta, det vill säga vad eleven har för mål, vart eleven befinner sig i förhållande till 

målet och hur eleven ska ta sig till målet (Skolverket 2011b). 

3.4.3 Kamratrespons och kamratbedömning 

 
Kamratbedömning ger elever chans att reflektera över sitt lärande tillsammans med andra och 

även hjälpa varandra framåt, (Slemmen, 2013). Syftet med kamratbedömning är att ge elever 

kunskaper att kunna bedöma det de har gjort i förhållande till mål och kriterier och därmed kunna 

ge återkoppling till varandra. Att elever får ta del av varandras uppgifter och lösningar ger dem 

olika exempel på lösningar med varierande kvalitet (Jönsson, 2013). Denna form av bedömning 

gör eleverna delaktiga då de får träna på att ge konstruktiv återkoppling vilket är en central del 

inom formativ bedömning. Det är viktigt att läraren fastställer tydliga kriterier som eleverna kan 

grunda återkopplingen på för att den ska bli konstruktiv och framåtsträvande (Slemmen, 2013). En 
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fördel med kamratrespons och kamratbedömningar är att återkoppling slipper bli monologisk, det 

vill säga att det är läraren som överför informationen till elever (Jönsson, 2013). 

3.4.4 Självbedömning 

Att ge sig själv återkoppling kan vara svårt i början och det är ingenting som man lär sig att  

behärska direkt (Jönsson, 2013). Mcmillan (2007) beskriver att självbedömning är ett bra sätt 

för eleverna att bli delaktiga i bedömningsprocessen där de får träna på att sätta mål och  

reflektera över sitt arbete. Självbedömning kan stärka elever genom att de får reglera sitt eget 

lärande och granska kriterier för att se om de uppfyller de mål och kriterier som läraren fastställt. 

Lindström et al. (2013) tar upp att en nödvändig utgångspunkt för att sjävbedömning ska bli ett  

redskap för elevernas kunskapsutveckling är att de förstår innebörden av bedömningen, att den  

grundar sig i att man har kunskap om ämnesrelationen till betygskriterierna. Att elever  

tillhandahålls med betygskriterierna är ingen garanti för att de kan göra en självbedömning. 

Detta kan ta ett tag och måste ses som en process över tid (Lindström et al. 2013). 

Självbedömning är något som man måste träna kontinuerligt och det kan ta tid innan det ger 

någonting tillbaka. För att kunna behärska självbedömning krävs det att man kan identifiera 

utvecklingsbehov samt styrkor hos en själv. En svårighet med detta kan vara att se sin egen 

bedömning objektivt. Då kan kamratbedömning vara ett steg på vägen för att kunna göra 

självbedömningar (Jönsson, 2013).  

3.4.5 Uppföljning och utvärdering 

När lärare har gett återkoppling till elever eller att kamratbedömning har gjorts kan läraren göra en 

så kallad formativ utvärdering. Det innebär att lärare har samlat in information av elevers resultat 

och lägger det till grund för en fortsatt undervisning (Jönsson, 2013). När lärare har genomfört 

undervisningen kan denna göra en utvärdering där man tittar på vad som har gått bra kontra det 

som har gått mindre bra. Detta kan man jämföra med en självbedömning fast på en 

undervisningsnivå (Jönsson, 2013).  

 

3.5 Sammanfattning av formativ bedömning 

När man arbetar med formativ bedömning är det viktigt att man börjar med att sätta upp mål och 

kunskapskrav för att därefter planera hur man ska bedöma elevernas förmågor (Jönsson, 2013). I 

planeringen ser lärare till att de uppgifter som utförs av elever ger möjligheter att uppvisa den 

kunskap som krävs för kunskapskraven. Lärare kan därefter använda informationen som 

lärandetillfället ger till att fortsätta sträva mot målen (Jönsson, 2013). I undervisningen ger lärare 
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eller elever återkoppling som överensstämmer med kriterierna som kan användas för att eleverna 

ska nå målen som sätts upp. Efter undervisningen är det viktigt att utvärdera lektionerna för att 

kunna utveckla undervisningen.  

4. Metod 

I metodavsnittet kommer vi att gå igenom de olika steg som vi har tagit för att hitta 

forskningspublikationerna som valts ut för användning i vår studie. Vi kommer även att diskutera 

valen vi gjort samt kvalitetsaspekter som har spelat roll i vår sökning. 

 

4.1 Litteratursökning 

I en systematisk litteraturstudie är det mycket viktigt att resultatet och metoden redovisas på ett 

tydligt och strukturerat sätt och att de är öppna för granskning. Denna typ av litteraturstudie är 

heltäckande där man gör ett noggrant urval och strävar efter att identifiera och bedöma all relevant 

forskning inom ett område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En allmän 

litteraturstudie ger istället läsaren en kunskapsöversikt och är mer en genomgång av litteratur där 

inget specifikt urval görs. Läsaren får inte veta hur studien har genomförts då det inte finns någon 

metoddel som redovisar kvalitetsaspekter (Eriksson Barajas et al).  

Den allmänna litteraturstudien överensstämde inte med syftet för vårt arbete. Vi har därför 

genomfört en systematisk litteraturstudie, för att uppnå vårt syfte, där vi har sökt relevant och 

lämplig information för att sedan analysera och sammanställa den granskade informationen i ett 

resultat för att besvara våra problemområden. Hartman (2003) menar att i en litteraturstudie finner 

och reflekterar författaren över lämpligt material för att kunna besvara sina frågeställningar. 

Vi har använt oss av databassökning för att finna relevant material till vårt arbete. Eriksson 

Barajas et al. (2013) nämner vikten av att vara förtrogen och känna till olika databasers struktur 

och utformning för att datasökningen ska bli effektiv. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver 

databasen ERIC, Educational Resources Information Center, som en användbar databas med 

utbildningsvetenskaplig forskning inom pedagogik och psykologi, vilken vi har använt oss av. Där 

kan man bland annat få tillgång till böcker, vetenskapliga artiklar och andra tidskrifter.  

Vi har även använt oss av databasen Libris. Denna databas är en nationell katalog där man också 

kan finna böcker, tidskrifter och rapporter från alla universitet och högskolebibliotek i Sverige. 

Det är en databas som man kan använda när man söker efter ett specifikt ämne.  
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4.2 Urval och avgränsningar 

För att begränsa antalet träffar har vi tänkt på tidsaspekten, när artiklarna är skrivna, och har då 

valt artiklar från åren 2000-2016. Denna avgränsning har vi gjort för att få forskning som inte är 

allt för gammal och fortfarande aktuell för de frågor vi vill besvara. En annan aspekt som vi har 

tagit hänsyn till är om artiklarna och avhandlingarna varit referentgranskade, vilket innebär att de 

är noggrant granskade av andra forskare, innan de publicerats i den vetenskapliga tidskriften.  

Vi har endast valt artiklar i ERIC, som är granskade, för att få så korrekta och tillförlitliga artiklar 

som möjligt till vårt arbete. Språket som artiklarna är skrivna på är en annan avgränsning som vi 

var tvungna att göra. Endast publikationer på engelska och svenska har använts eftersom det är de 

språken vi behärskar. Vi har valt att använda oss av primärkällor då detta ger oss hög validitet 

eftersom sekundärkällor kan ha omarbetat innehållet i artikeln.  

Vid vår sökning i de olika databaserna använde vi oss av de booleska operatorerna ”AND”, ”OR” 

och ”NOT” som Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver. Detta bidrar till att sökningen antingen 

kan utvidgas eller begränsas beroende på hur man kombinerar de booleska operatorerna med 

varandra och med fritext. I vårt fall hjälpte detta oss att begränsa urvalet något då sökningen i 

början genererade i väldigt många resultat. Vi använde oss även av sökmetoden trunkering för att 

få störst möjlighet till flera användbara artiklar. Eriksson Barajas et al. (2013, s.81) beskriver 

trunkering som att “ersätta början eller slutet av ett ord med en asterisk”. Vi använde från början 

ordet mathematic som sökord men insåg att om vi istället använde sökordet math* med en asterisk 

kunde vi utöka sökresultatet då ordet kan böjas på olika sätt.  

De sökord vi bestämde oss för var math*, formative assessment, formative evaluation, primary 

school, primary education, assessment for learning. Dessa ord var de som vi ansåg var mest 

relevanta till våra frågeställningar och syfte. I databasen ERIC användes både de booleska 

operatorerna och trunkering som hjälpmedel vid sökningen för att därigenom begränsa urvalet av 

publikationer och även precisera vårt sökresultat. Vi valde att använda oss av avancerad sökning i 

databaserna för att kunna använda tidigare nämnda hjälpmedel. 

Sökorden math* AND (”formative assessment” OR ”formative evaluation”) AND ”primary 

school” kombinerades och fick då fram 250 resultat. Vi valde då att avgränsa sökningen ytterligare 

genom att välja artiklar som var referentgranskade och som skrivits mellan 2000-2016. Detta 

gjorde vi för att få fram relevant forskning som granskats innan publicering. Genom denna 

avgränsning minskade sökresultatet till 120 artiklar och vi började då granska rubrikerna. Av de 

120 artiklarna hittade vi 30 där rubrikerna passade in på våra frågeställningar. Många av artiklarna 
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uteslöts då de inte var relevanta för vårt arbete då de behandlade formativ bedömning i högre 

åldrar eller i andra ämnen än det vi valt att granska. Vi läste sedan de 30 artiklarnas abstract för att 

få information om forskningens tillämplighet i vårt problemområde och kom fram till 12 artiklar 

som vi har granskat för att ge relevans och tillförlitlighet till vårt arbete. Efter granskning av de 

kvarvarande artiklarna fann vi till slut fyra som var användbara.  

I databasen ERIC gjordes även ytterligare en sökning för att finna fler användbara artiklar. 

Sökorden var då ”assessment for learning” AND ”primary schools” och resultatet blev 17 artiklar 

när man hade markerat referentgranskade artiklar och årtal från 2000-2016. Rubrikerna och 

abstract lästes sedan och av dessa artiklar var det en som var användbar för vårt arbete och den 

valdes då ut. 

Vi gjorde även en databassökning i Libris och sökorden var “formativ bedömning” OR “formative 

assessment”. Vi fick då 174 stycken träffar på svenska och engelska. I den utökade sökningen 

valde vi att avgränsa till endast engelska texter och fick då fram 125 träffar. Sedan avgränsade vi 

till e-resurs, för att vi sökte artiklar och avhandlingar, inte böcker. Det resulterade i 71 träffar. Vi 

avgränsade sedan till avhandlingar och fick då tre träffar totalt. Utav de tre träffarna valde vi ut två 

stycken som vi ansåg vara relevanta för vårt examensarbete. 

4.3 Metoddiskussion  

Det har varit utmanande att hitta artiklar och avhandlingar som varit användbara i vårt arbete, då 

få har fokuserat på elever i grundskolans tidigare år.  Formativ bedömning finns det relativt 

mycket material om i de databaser vi sökt i men det finns mindre om formativ bedömning kopplat 

till matematikämnet inom grundskolan. Därför valde vi att ha med artiklar som behandlade 

formativ bedömning i alla ämnen, inklusive matematik, för att kunna granska fler publikationer.  

Vi valde att göra en elektronisk databassökning istället för en manuell sökning av artiklar av den 

enkla anledningen att elektronisk databassökning är mer lätthanterlig då vi kan få fram artiklar på 

ett ögonblick. Dessa artiklar som är valda kan vi, genom avancerad sökning, välja att de ska vara 

referentgranskade och avgränsade i andra aspekter till att passa in på vårt arbete. En manuell 

sökning ger oss inte lika mycket information i hur stor validitet och reliabilitet artiklarna har. 

Dessutom skulle manuella sökningar vara för tidskrävande för oss med den givna tid vi erhållit till 

detta arbete. Vi valde att söka i ERIC före andra databaser just för att den databasen är inriktad på 

utbildningsresurser vilket Eriksson Barajas et al. (2013) nämner. Libris är ytterligare en databas 

som vi sökt material i eftersom det är en nationell databas med chans att finna relevanta 
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avhandlingar. Avhandlingar användes i arbetet för att bredda våra avgränsningar och därigenom få 

fler resultat utan att förändra våra sökord.  

Eftersom vi läser till grundskolelärare med inriktning F-3 så har vi försökt att avgränsa våra 

publikationer att behandla de åldrarna. Vi märkte dock svårigheter att finna tillräckligt många 

artiklar och avhandlingar som fokuserar med dessa åldersspecifikationer och valde därför att utöka 

sökningen till att behandla låg – och mellanstadiet. Vi är medvetna om att vissa av publikationerna 

därför inte behandlar de årskurser vi kommer att undervisa i men vi anser ändå att det är viktigt att 

ha med dessa då de behandlar vårt syfte och frågeställningar. Det är betydelsefullt att ta del av 

forskning som berör äldre elever för att få djupare förståelse för hur eleverna utvecklas och hur 

formativ bedömning kan påverka elever.   

 

4.4 Kvalitetsaspekter 

I vår litteraturstudie har vi tagit hänsyn till de kvalitetskrav som finns för en relevant forskning. 

Hartman (2003) skriver bland annat om validitet och reliabilitet som krav för att göra en studie 

tillförlitlig. Vi har granskat metodavsnitten i artiklarna för att se hur väl de överensstämmer med 

resultatet för att kontrollera om de mäter det de avser att mäta. Vi har även granskat 

forskningsresultatets relevans i relation till våra problemområden vilket är ett krav för validitet 

(Hartman, 2003).  

Eriksson Barajas et al. (2013) nämner att reliabilitet är en metod för att se resultatets tillförlitlighet 

i jämförelse med andra liknande resultat samt ett kvalitetskrav för att undvika slumpfel som 

påverkar artikeln. Vi har sett över hur reliabiliteten är i studierna vi har granskat. Artiklarna har 

fått en hög reliabilitet då de varit referentgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter till 

skillnad från artiklar som inte har dessa kvalitativa kriterier. Dessa kriterier har gjort artiklarna 

mer pålitliga och reliabilitetsaspekten har även diskuterats i artiklarna. 

Hartman (2003) nämner även att det är viktigt att granska materialets vad-aspekt och hur väl-

aspekt som handlar om vad undersökningen syftar till att ta reda på och hur väl undersökningen 

mäter det författaren vill mäta. Detta har vi granskat i våra artiklar. 

I följande avsnitt har vi konstruerat en tabell över de granskade artiklarna och avhandlingar vi har 

funnit. Publikationerna är ordnade i bokstavsordning efter författarnamn och är tydligt 

strukturerade med artikelnamn, författare, årtal, metod, databas, sökord samt land för att underlätta 

för läsaren.  
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4.5 Tabell - översikt över granskade publikationer. 

Namn Författare 

(årtal) 
Metod Databas Sökord Land 

Exploring Primary School 

Teachers´ Conceptions of 

“Assessment for learning” 

 

Artikel 

Rosdinah Abdul 

Rashid & 

Jainatul Halida 

Jaidin 

2014 

Intervjuer ERIC Math* “formative 

assessment” OR 

“formative 

evaluation” AND 

“primary school” 

Brunei 

Professional development 

in formative assessment: 

Effects on techer 

classroom practice and 

student achievement. 

 

Avhandling 

Catarina 

Andersson  

2015 

Observationer, 

intervjuer, 

enkäter och 

tester 

Libris 

 

“Formativ 

bedömning” OR 

“formative 

assessment” 

Sverige 

Exploring formative 

assessment in primary 

school classrooms: 

Developing a framework 

of actions and strategies 

 

Artikel 

Panayiotis 

Antoniou & 

Mary James 

2013 

Intervjuer och 

observationer 

ERIC Math* “formative 

assessment” OR 

“formative 

evaluation” AND 

“primary school” 

Cypern  

Revolution, evolution or a 

Trojan horse? Piloting 

assessment for learning in 

some Scottish primary 

schools 

 

Artikel 

Alison Kirton, 

Susan Hallam, 

Jack Peffers, 

Pamela 

Robertson & 

Gordon Stobart 

2005 

Intervjuer och 

observationer 

ERIC “Assessment for 

learning” AND 

“primary schools” 

Skottland 

Formative assessment for 

all: a whole-school 

approach to pedagogic 

change 

 

Artikel 

Mark Priestley 

& Daniela Sime  

2005 

Observationer, 

samtal och 

intervjuer 

ERIC Math* “formative 

assessment” OR 

“formative 

evaluation” AND 

“primary school” 

Skottland 

Formative assessment: 

Teacher knowledge and 

skills to make it happen 

 

Licentiatavhandling 

Charlotta 

Vinglse 

2014 

Observationer, 

insamlat 

material och  

samtal 

Libris Formative 

assessment 

Sverige 

Exploring tensions in 

developing assessment for 

learning 

 

Artikel 

Mary Webb & 

Jane Jones 

2009 

Intervjuer och 

observationer 

ERIC Math* “formative 

assessment” OR 

“formative 

evaluation” AND 

“primary school” 

England 
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5. Resultat 

I resultatet kommer vi, utifrån den forskning vi granskat, att behandla våra två frågeställningar och 

fokusera på hur användandet av formativ bedömning eller strategier för denna bedömning i olika 

grundskolor kan påverka lärare, elever och undervisning. Vidare kommer både lärares och elevers 

roll inom formativ bedömning att belysas. Våra två frågeställningar hör ihop och därför har vissa 

artiklar behandlat båda frågorna i sina studier. För att få en tydlig struktur i resultatet har vi valt att 

göra denna uppdelning.  

 

5.1 Hur lärares kunskap och kompetens inom formativ bedömning kan påverka 

matematikundervisningen 
 
Panayiotis Antoniou och Mary James (2013) har genomfört en studie där de följt fyra lärare i 

tredje och fjärde klass i två grundskolor i Cypern. De ville genom observation och intervjuer 

synliggöra lärares arbete och förståelse för formativ bedömning. 

Studien visade på flera aspekter som påverkade hur väl formativ bedömning genomfördes som en 

del av lärares undervisning. Lärarna i undersökningen hade överlag en positiv inställning till 

formativ bedömning och användandet av det. De hade dock ingen tydlig bild av vad som utgjorde 

den typen av bedömning och vilken roll de själva skulle ha i undervisningen. Antoniou och James 

(2013) beskriver att lärarna visade bristande kunskap inom formativ bedömning då de hade 

svårigheter att förklara vilka delar i deras undervisning som kunde räknas som formativ 

bedömning och de kunde inte skilja på bedömningar med formativt eller summativt syfte.  

I den formativa bedömningen är det viktigt att lärare specificerar de mål och kriterier som 

eleverna förväntas uppfylla. Antoniou och James (2013) beskriver att lärarna inte alltid hade 

tydliga kriterier för eleverna eftersom det var tidskrävande att konstruera dessa. Vidare förklaras 

att lärarna i studien hade olika undervisningstekniker och att de införde den formativa 

bedömningen på olika sätt i undervisningen. Alla lärare förespråkade frågor som en del i 

undervisningen men studien visar att tre av de fyra lärarna använde slutna frågor, exempelvis att 

återberätta fakta, som inte bidrog till utveckling av elevernas tankar och idéer. Både muntlig och 

skriftlig feedback användes av lärarna i deras undervisning. Den var oftast i form av korta 

kommentarer och eleverna fick därför ingen specifik och tydlig beskrivning av deras förmågor och 

vad de behövde arbeta vidare med. Forskningsresultatet visar att lärare som inte har en tydlig 

förståelse eller kunskap för vad formativ bedömning handlar om kan använda det på sätt som inte 

bidrar till lärande.   
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En annan studie som visar att lärares kunskap och förståelse för formativ bedömning har en 

betydande påverkan på undervisningen redovisas av Rosdinah Abdul Rashid och Jainatul Halida 

Jaidin (2014). De har genomfört en studie där de har intervjuat 15 lärare från olika grundskolor i 

Brunei med syftet att undersöka hur lärare förstår och arbetar med formativ bedömning. Lärarna i 

studien har fått gå på workshops för att få bättre förståelse för vad bedömning för lärare innebär 

men det visade sig att det inte gav dem tillräckligt stöd.  

Rashid och Jaidin (2014) studie visar fyra olika kategorier för hur de intervjuade lärarna förstod 

bedömning för lärande. Dessa var: 

● Eleverna har en aktiv roll i lärandet 

● Mål med olika lektioner ska göras förståeliga för eleverna 

● Ett verktyg för att bedöma elevernas förståelse under lektionerna 

● Ett direktiv från myndigheter. 

Rashid och Jaidin (2014) beskriver att flera av lärarna såg bedömning för lärande som ett sätt att 

göra elever mer delaktiga och aktiva genom diskussion, presentationer och feedback. De ansåg 

även att de själva hade en viktig roll i att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga. Studien 

framhåller att lärarna ansåg att tydliga mål och kriterier för vad eleverna ska kunna var viktigt för 

att ge eleverna möjlighet att ta del av sitt eget lärande. Innan lärarna hade fått deltagit i workshops 

var det vissa av dem som inte delade med sig av målen till eleverna i sin egen undervisning även 

fast de förstod vikten av det.  

Vissa lärare i studien visade osäkerhet och förvirring gällande vad som räknas till formativ 

bedömning och vad som inte gör det. Majoriteten av lärarna visste inte om de använde formativ 

bedömning på rätt sätt. De önskade få mer vägledning i hur de kunde använda det på ett effektivt 

sätt, då de inte ansåg att de fått tillräcklig utbildning i området (Rashid & Jaidin, 2014). 

Rashid och Jaidin (2014) intervjuer med lärarna visade även att många använde bedömning för 

lärande eftersom det var en nationell policy som de var tvungna att följa, vilket kan påverka 

kvaliteten på deras undervisning. De förstod inte riktigt syftet med bedömningen och för att göra 

undervisningen mer gynnsam skulle de behövt mer vägledning. Rashid och Jaidin (2014) visar i 

denna studie en bild av lärare som känner sig osäkra över hur de ska använda formativ bedömning 

och där det finns ett stort behov av vägledning för att undervisningen ska bli framgångsrik.  

I en licentiatavhandling beskriver Charlotta Vingsle (2014) att det idag inte finns tillräckligt med 

kunskap för att hjälpa lärare, med hjälp av utbildning och stöd, att förbättra deras praktik i 

formativ bedömning. Hon har genomfört en studie, under två- och en halv månad, där hon genom 



 
 

16 
 

observation och insamlat material identifierade aktiviteter och kunskaper som lärare använder sig 

av i matematikklassrummet.  

I studien beskriver Vingsle (2014) en erfaren matematiklärares arbete med formativ bedömning i 

en årskurs fem. Läraren Eva hade tidigare deltagit i ett projekt för att utveckla formativ 

bedömning och hade därför kunskaper i det området. Några aktiviteter som hon använde sig av i 

undervisningen var dialog, frågor, väntetid vid frågor samt diskussion i helklass och parvis. Frågor 

där eleverna skulle förklara sina tankar och ta del av andras idéer var en stor del av 

undervisningen. Eva ansåg att dessa aktiviteter var viktiga i undervisningen för att kontrollera 

elevernas kunskaper och att göra dem till aktiva deltagare i de olika delarna av formativ 

bedömning.  

Vingsle (2014) menar att formativ bedömning är en svår och utmanande del i lärarens arbete. Det 

krävs stor kunskap och kännedom om olika strategier för att kunna använda det på sätt som leder 

till lärande. Lärare behöver mycket tid för planering och även få utbildning och stöd för att kunna 

införa formativ bedömning som en del av undervisningen. Studien visar att formativ bedömning 

som används på rätt sätt, med kompetenta lärare, kan bidra till elevers lärande.  

Mark Priestley and Daniela Sime (2005) beskriver i sin studie att en grundskola i Skottland har 

infört strategier för formativ bedömning som en del i det nationella införandet av Assessment is for 

Learning initiativet. Detta initiativ var att alla skolor i Skottland skulle ha infört en bedömning 

med formativ bedömning i fokus vid år 2007 (Priestley & Sime, 2005). Genom observation, 

analys, samtal och intervjuer med lärare och elever undersöker de vilka effekter införandet av 

formativ bedömning hade. 

Bakgrunden till detta initiativ startades 2003 då man ville se över hur lärare bedömde elevers 

arbete. Rektorn, på den skola som Priestley och Sime har gjort en studie på, fick informera lärarna 

om programmet samt organisera evenemang så att lärarna kunde komma i kontakt med 

programmet. 

I programmet hade rektorn för skolan hela tiden stöttat lärarna i form av att ge råd till hur de skulle 

se över strategier i bedömningen (Priestley & Sime, 2005). Priestley och Sime (2005) nämner 

även att flera lärare på skolan också var aktiva i att engagera sig i programmet. Förutom rektorn 

och lärare har även elever och föräldrar varit delaktiga i utarbetningen av programmet på skolan. 

I denna studie visade det sig att alla lärare involverade i initiativet var positiva till att genomföra 

projektet (Priestley & Sime, 2005). Dock fanns det skillnader i vad som skulle uppnås genom 

läroplanen och vad som faktiskt genomfördes. Det kunde då till exempel bli att en aktivitet som 
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skulle skapa dialoger istället blev en monolog, men Priestley och Sime (2005) menar att deras data 

ändå visar på att det blev en ökad reflektion kring beslutsfattande och pedagogik i klassrummet. 

Det blev ett engagemang med fokus på bedömning för lärande.  

Priestley och Sime (2005) beskriver att deras insamlade data visar på att lärare anser att initiativet 

som pågått har varit värdefullt för dem. Skolan märkte hur viktigt det var att engagera lärarna på 

skolan att vara med i utvecklandet av formativ bedömning. Det har också visat sig att 

klassrummen har blivit mer flexibla och spontana. Lärarnas arbetsbelastning har lättats genom att 

betygsättningen har minskat på grund av initiativet.  

Catarina Andersson (2015) har gjort en avhandling som berör ett större område inom formativ 

bedömning. I sin avhandling genomförde hon en studie i fyra delar där hon gjort 

klassrumsobservationer, lärarintervjuer, lärarenkäter samt matematiktester för elever från 22 

slumpvis utvalda mellanstadielärare i Sverige. Syftet med hela studien var att undersöka lärarnas 

matematikundervisning med fokus på den formativa bedömningen, innan och efter en fortbildning 

som getts till lärarna och hur effekterna har blivit utav detta. Dessa fyra delar av studien bestod av: 

 

● Studie 1: Lärares aktiviteter inom formativ bedömning före fortbildningen. 

● Studie 2: utvecklandet av den formativa bedömningen i matematikklassrummet.  

● Studie 3: Lärares motivation att utveckla användningen av formativ bedömning.  

● Studie 4: Effekter på elever resultat i matematik efter fortbildningen. 

 

Målet med avhandlingen var att se om slumpmässigt valda lärare fick en chans att delta i ett 

fortbildningsprogram under många timmar och med hjälp av en expert kunde implementera 

formativ bedömning som skulle kunna öka elevers lärande inom matematik ämnet (Andersson, 

2015).  

I Studie 1 observerades 21 stycken grundskolelärare och 17 gymnasielärare. Anderssons (2015) 

resultat visade att lärarnas instruktioner visade någon form av formativ bedömning. Lärarna 

skapade aktiviteter med hjälp av Wiliams fem nyckelstrategier för att på olika sätt justera 

instruktioner efter att de samlat in data om elevernas lärande. Både grundskolelärarna och 

gymnasielärarna hade liknande aktiviteter men det fanns skillnader. Grundskolelärarna rättade 

elevernas böcker för att finna stöd för elevernas lärande medan gymnasielärarna mer använde sig 

utav prov (Andersson, 2015). 

Andersson (2015) beskriver att insamlingen av data som hon har gjort har visat att lärare använder 

sig av formativ bedömning men att det krävs utveckling för att kunna nå en hög-kvalitativ 



 
 

18 
 

formativ bedömning. Lärarna använde bedömningen på en gruppnivå men för att öka kvaliteten på 

bedömning behöver lärare modifiera den så att den fungerar för elevernas individuella behov 

(Andersson, 2015). 

 

Resultatet i den andra studien av Andersson (2015) visade på hur den formativa bedömningen 

hade ändrats efter att 22 stycken lärare hade fått professionell fortbildning inom området. Det 

visade sig att alla lärare som deltog i studien hade gjort förändringar i den formativa bedömningen 

som hade gjort att det öppnades upp möjligheter för stärka elevernas lärande, mer 

lärandesituationer mellan lärare-elever och elever-elever samt att bedömningarna blev mer 

tidseffektiva. 

Den tredje studien granskade hur det kom sig att lärarna ändrade sin formativa bedömning efter att 

ha medverkat i fortbildningsprogrammet (Andersson, 2015). Resultatet från denna studie visade 

på att lärarna var motiverade att, efter att ha genomfört programmet, ändra om deras aktiviteter 

inom den formativa bedömningen. Genom programmet hade lärarna fått höga förhoppningar och 

tilltro på att lyckas med att genomföra den nya bedömningen (Andersson, 2015). Några saker som 

karaktäriserade den nya bedömningsmetoden, som lärarna ansåg var av störst vikt, var enkla och 

tidseffektiva aktiviteter som gav positiva effekter på både elever och lärare omedelbart, olika 

teorier och förståelse för formativ bedömning samt kunnigt stöd (Andersson, 2015). 

Det var två faktorer som lärarna ansåg kunde vara i vägen för att lyckas med den formativa 

bedömningen och detta var specifika krav på hur man ska gruppera eleverna eller hur man ska 

handskas med olika åldrar eller elever med speciella behov. Den andra faktorn var tid, att det inte 

skulle finnas tid till att planera och utvärdera lektionerna eller att arbetsbelastningen skulle bli för 

stor (Andersson, 2015). 

Den fjärde och sista studien behandlar huruvida elevers lärande i matematik hade förbättrats efter 

att fortbildningen hade genomförts och kommer därför att tas upp i nästa frågeställning nedan. 

 

5.2 Den formativa bedömningens påverkan på elevers lärande i matematik 
 
Som vi nämnde ovan behandlade studie 4, av Andersson (2015), om elevers resultat i matematik 

hade ökat efter utbildningen i formativ bedömning för lärare. Andersson hade ett förtest i augusti 

år 2011 samt ett eftertest i maj 2012. Båda testerna gjordes av en kontrollgrupp samt 

interventionsgruppen för att se skillnaderna i resultatet mellan grupperna i för- och eftertestet. 

Andersson (2015) använde sig av en kovariansanalys för att utvärdera hur effekten av 
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utbildningsprogrammet för lärarna hade påverkat elevernas resultat i matematik. Resultatet av 

analysen visade att det var en märkbar skillnad mellan poängen för de två grupperna. Till skillnad 

från kontrollgruppen hade interventionsgruppen, där lärarna hade medverkat i 

utbildningsprogrammet, ökat deras matematikprestationer med stor märkbarhet under det året 

mellan för- och eftertestet. Andersson (2015) tar även upp att det gjordes flera kovariansanalyser 

för att undersöka om fortbildningen hade någon specifik effekt på gruppernas kunskaper inom 

problemlösning. Det visade sig att interventionsgruppen även på detta eftertest fick högre poäng 

än kontrollgruppen (Andersson, 2015).  

I studien som gjordes av Priestley och Sime (2005) visades olika aspekter av lärares undervisning 

som ändrades vid införandet av formativ bedömning. Det framkom också att initiativet även hade 

påverkat eleverna. 

Priestley och Sime (2005) betonar att deras forskning visar på att projektet har ökat reflektionen 

bland lärare om vikten av dialog i lärandet. Ett annat resultat som skedde genom införandet av 

initiativet var att undervisningen hade ändrats till exempel att det blev mera grupparbeten och 

samarbeten mellan eleverna och att detta bidrog till att eleverna vart mer deltagande i lektionerna. 

Lärare på skolan anser att elevernas motivation att lära sig har ökat samt att de har uppmuntrats till 

mer självständigt lärande sedan de började (Priestley & Sime, 2005).  

Alison Kirton, Susan Hallam, Jack Peffers, Pamela Robertson och Gordon Stobart (2005) 

analyserar i deras studie ett projekt som infördes i ett antal grundskolor i Skottland där lärare 

skulle ges möjlighet att utveckla strategier för formativ bedömning för att förbättra lärande och 

undervisning. De undersöker genom intervjuer och observation hur väl projektet lyckats och hur 

införandet av strategierna påverkat undervisningen. Projektet lanserades i april 2002 och 

avslutades i Maj 2003. 

Forskningen visar att införandet ledde till framförallt positiva effekter för elevernas lärande men 

att negativa konsekvenser även förekom. De olika skolorna som var med i projektet 

implementerade strategierna på olika sätt men gemensamt var att det visades förändringar i 

klassrumsundervisningen. Eleverna blev mer delaktiga och tog större del av sin egen läroprocess 

än tidigare med hjälp av den formativa bedömningen. 

Kirton et al. (2005) beskriver att några strategier som lärarna använde sig av var: öppna frågor, 

längre väntetid vid frågor, klara och tydliga mål, grupparbete, diskussion, muntlig och skriftlig 

feedback samt individuell undervisning för att stärka eleverna. Dessa strategier visade sig ge 

resultat då hela klassen blev mer involverad i undervisningen och motivationen ökade därmed. 
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Studien visar att både lågpresterande och högpresterande elever gynnas av den formativa 

bedömningen. Längre väntetid vid frågor, grupparbete och mycket diskussion var till gagn för de 

svagare eleverna som behövde längre tid att tänka och få stöd från andra elever. De 

högpresterande eleverna började även värdesätta andra elevers bidrag till klassrummet och de 

uppskattade feedback från kamraterna. Vissa av dessa elever visade dock på frustration och 

tristess i den nya undervisningen där tempot var lägre. 

Projektet bidrog i stort till att göra elever medvetna om sina lärandebehov, ta större ansvar över 

sitt lärande och bli mer motiverade att lära. Formativ bedömning blev en lyckad del i 

undervisningen för att utveckla elevernas lärande men en svårighet som upptäcktes var att fortsätta 

att utveckla undervisningen med formativ bedömning efter projektets slut (Kirton et al. 2005). 

Ytterligare en studie som behandlar den formativa bedömningens påverkan för elever har 

genomförts av Mary Webb och Jane Jones (2009). De har utfört en studie där 6 grundskolelärare 

varit med i ett projekt med mål att utveckla och införa formativ bedömning och strategier i sina 

klassrum för att utveckla elevers lärande. Detta observerades genom strukturerade intervjuer och 

klassrumsobservation för att se vilka förändringar som skedde i undervisningen, effekter för elever 

och lärare samt svårigheter som upplevts under projektets gång.   

I Webb och Jones (2009) studie kategoriserades tre nivåer av undervisning med formativ 

bedömning. I studien har de endast fokuserat på de två högsta nivåerna där formativ bedömning 

blivit en del av undervisningen och där lärare och elever accepterade de nya strategierna som 

införts. I den lägre nivån användes bara formativ bedömning i vissa moment och hade inte blivit 

en heltäckande del av undervisningen. 

Webb och Jones (2009) beskriver att i de högre nivåerna ändrades undervisningen och 

arbetsfördelningen i klassrummen efter införandet av formativ bedömning och eleverna tog mer 

ansvar för sitt lärande och gav även stöd åt varandra. Tydliga mål och kriterier för arbetsmoment 

infördes vilket gjorde det enklare för eleverna att veta vad som förväntades av dem. Dialog och 

diskussion blev en viktig del i klassrummet för att synliggöra elevernas lärande och stötta dem i 

utvecklandet av sina tankar och idéer. Lärarnas frågor utvecklades även för att kunna bidra till att 

göra elevernas tankar mer utvecklade. Kamrat och självbedömning användes som en del i 

lärandeprocessen och hjälpte elever att tänka över sitt eget lärande och vara delaktiga i 

läroprocessen. Majoriteten av eleverna framhöll att kamratbedömning hjälpte dem att utveckla sitt 

eget lärande. Vissa elever ville dock arbeta självständigt och bli bedömda av lärare och hade 

därför svårare med de nya strategierna (Webb & Jones, 2009). 
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Webb och Jones (2009) framhåller även att införandet av formativ bedömning i undervisningen 

bidrog till flera utmaningar. I början av projektet krävdes mycket tid för att förstå och kunna 

implementera strategierna i undervisningen. Eleverna behövde mycket stöd från lärarna för att 

exempelvis kunna genomföra själv - och kamratbedömning som var nytt för dem. I början var 

även många elever rädda för att delge sina tankar och för att svara fel vilket var en utmaning som 

lärarna fick arbeta med för att skapa ett öppet klassrumsklimat. Forskningsresultatet från denna 

studie visar sammanfattningsvis att formativ bedömning skapade goda möjligheter för eleverna att 

utveckla sitt lärande men att det även krävdes mycket tid och arbete för att göra bedömningen till 

en del av undervisningen.  

 

5.3 Sammanfattning av resultatet 
 
De olika resultat som framkommit från forskningspublikationerna visar att lärare ofta har en 

positiv inställning till formativ bedömning och användandet av det i undervisningen. Det har 

framkommit flera återkommande aspekter som påverkar hur väl lärare kan genomföra den 

formativa bedömningen i klassrummet. De aspekter som har varit mest framträdande i studierna är 

tid, kunskap och förståelse samt utbildning och stöd. Det framkommer att tidsbrist är något som 

gör att flera lärare inte har tiden som krävs för formativa bedömningar. Många lärare saknar 

grundläggande kunskap och förståelse inom formativ bedömning för att kunna genomföra 

bedömningen på sätt som leder till lärande. För att lärares kunskaper ska utvecklas behöver de få 

utbildning och kontinuerligt stöd för att deras bedömningsförmåga ska förbättras.  

Studierna visar även en bild där elevernas lärande utvecklas positivt där formativ bedömning 

används på rätt sätt. Eleverna blir genom bedömningen mer delaktiga i undervisningen och tar 

därför mer ansvar över sitt eget lärande. Det framkommer även av studierna att det är en 

omställning både för lärare och elever att införa formativ bedömning i klassrummet. För att denna 

omställning ska ge en positiv effekt på elevers lärande är de tidigare nämnda aspekterna viktiga 

för lärare att ha i åtanke.  

6. Diskussion  

Vi hade som avsikt att granska hur lärares kunskaper inom formativ bedömning i ämnet 

matematik påverkar hur väl bedömningen genomförs och införlivas. Målet vi hade var också att 

undersöka huruvida formativ bedömning kunde påverka elevernas kunskaper och utveckling i 

matematik. Detta visade sig stämma överens med resultaten som fanns i de publikationer vi 
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granskade. Elevernas resultat förbättrades efter att skolorna hade fått utbildning eller startat upp 

projekt inom formativ bedömning.  

Vi vill tillägga att i de artiklar och avhandlingar vi har valt att använda har det framkommit olika 

sätt att samla in material och genomföra studierna på. Vissa studier har endast haft observation 

som insamlingsmetod medan andra haft tester eller intervjuer. Observationer och intervjuer lämnar 

ofta utrymme till tolkning för den som genomför studien medan tester inte lämnar något utrymme 

för egen tolkning utan är mera faktabaserat. Resultaten kan i vissa fall skiljas beroende på vilken 

metod som används men eftersom de publikationer vi använt har en hög kvalité utgår vi från att 

resultaten är relevanta och tillförlitliga. Detta kan dock vara med fördel för vår studie då resultaten 

har redovisats på flera sätt men med liknande resultat. 

Vi kommer nedan att diskutera de resultat som framkommit från de olika studierna vi granskat och 

även knyta ihop detta med bakgrundsdelen i vårt arbete. De tidigare nämnda aspekterna som 

beskrivits som betydelsefulla för en fungerande formativ bedömning kommer att lyftas och 

diskuteras. Vi kommer sedan att diskutera vilka effekter den formativa bedömningen har haft på 

eleverna efter studierna som återfinns i artiklarna och även jämföra detta med 

bakgrundslitteraturen.   

 

6.1 Vilka aspekter är viktiga att ta till sig som lärare i formativ bedömning? 

Nedan kommer tre aspekter inom formativ bedömning, som har framkommit från resultatet, att 

diskuteras. 

6.1.1 Tid  

Tid för formativ bedömning är något som behandlas i Antoniou och James (2013), Vingsle (2014) 

och Anderssons (2015) studier. De beskriver att tidsbrist i undervisningen påverkar lärarnas 

förmåga att genomföra formativ bedömning på effektivt sätt. Denna bedömning är en tidskrävande 

uppgift där det krävs noggrann planering och förberedelser för att lyckas. Detta stämmer överens 

med det Lindström et al. (2013) beskriver om att undervisningen måste genomgå en förändring 

som kan leda till extra arbetsbelastning och svårigheter till en början. En intressant fråga i 

sammanhanget är då om tid behöver tas från andra moment i undervisningen för att formativ 

bedömning ska gå att genomföra och hur effekten blir av det? En stor del av bedömningen handlar 

även om uppföljning och feedback till eleverna för att ge dem stöd i deras fortsatta utveckling. 

Många lärare kände att de inte har den tiden som krävdes, på grund av krav att hinna med 
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obligatoriska moment. Flera av lärarna beskrev att de inte hade tid eller de rätta verktygen för 

uppföljningen då de var tvungna att fortsätta med nästa moment i undervisningen.  

Antoniou och James (2013), Vingsle (2014) och Andersson (2015) beskriver att många lärare ser 

formativ bedömning som en ökad arbetsbörda och använder därför inte det fullt ut i 

undervisningen. Ökad arbetsbörda är något som tidigare nämnts i bakgrunden där Lindström et al 

(2013) såg positiva effekter av långsiktigt arbete med formativ bedömning där arbetsbördan inte 

längre sågs som ett hinder. I enighet med Lindström et al framgår det även i artiklarna att med 

ökad kunskap och kontinuerligt stöd där rutiner och strategier skapas så behöver inte arbetsbördan 

öka utan istället ge möjlighet till mer gynnsamma lärandesituationer både för lärare och elever 

(Antoniou och James, 2013; Vingsle, 2014; & Andersson, 2015). 

Något att fundera över är vad som händer med de lärare som inte får det stödet. Kan det leda till 

att formativ bedömning väljs bort i undervisningen, på grund av tidsbrist, till förmån för andra 

moment? Vi tror att det är sannolikt att detta kan ske och därför anser vi att tiden är en 

betydelsefull aspekt som både lärare och skolor måste ha i åtanke.  

6.1.2 Kunskap och förståelse 

 
Vi kommer i denna del diskutera hur lärares olika kunskap och förståelse för formativ bedömning 

kan påverka hur utgången blir. Både i Antoniou och James (2013) och i Rashid och Jaidins (2014) 

undersökningar framgår det att lärarna inte hade någon tydlig bild av formativ bedömning. De 

hade inte kunskap om vilka delar som ingick eller om de använde bedömningen på rätt sätt. 

Lärarna hade heller inte några särskilda strategier för undervisningen och hade därför inte 

möjlighet att genomföra formativ bedömning på bästa sätt. Detta visar på negativa effekter när 

lärares kunskaper brister vilket även Slemmen (2013) påvisar i bakgrundsavsnittet. Där förklarar 

hon att lärare måste vara medvetna om och ha kunskap kring bedömningsmetoder för att eleverna 

ska utvecklas. Antoniou och James (2013) beskriver att lärarna, i deras studie, använde sig av 

feedback och frågor i undervisningen men att detta inte bidrog till utveckling. Frågorna från 

lärarna var ofta slutna där eleverna kunde svara ja eller nej och feedback fick eleverna endast i 

form av korta kommentarer som inte visade på deras styrkor och svagheter. En fråga som då 

uppkommer är vilka konsekvenser detta kan ge för elevers fortsatta utveckling. Vi ser detta som 

att lärare som inte har tillräcklig kunskap om hur man kan använda formativ bedömning i 

undervisningen riskerar att använda det på sätt som inte leder till utveckling.  

Vingsle (2014) beskriver däremot ett klassrum där läraren hade fått kunskap och förståelse för 

formativ bedömning och kunde därför bedriva undervisning som bidrog till elevernas lärande.   
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Några strategier som användes i bedömningen var frågor och diskussion i klassrummet för att göra 

eleverna delaktiga, som är en viktig del inom formativ bedömning. Vingsle (2014) fortsätter 

betona att formativ bedömning är en utmanande del för läraren och tack vare att läraren i studien 

hade tidigare erfarenheter av bedömningen så kunde denna lärare bedriva undervisningen på ett 

sätt så att det gynnade elevernas utveckling.  

Av ovanstående stycken framkommer det att kunskap spelar en viktig roll för hur den formativa 

bedömningen genomförs och för hur lyckad den blir. Vad behövs då för att lärare ska få kunskaper 

för att kunna bedriva formativ bedömning?  

6.1.3 Utbildning och stöd 

Jönsson (2013) beskriver att det finns flera betydelsefulla delar inom formativ bedömning som 

lärare behöver ta till sig för att lyckas, exempelvis sätta upp mål och kunskapskrav. Detta kan bli 

en svårighet för lärare som arbetar på skolor som inte tillhandahåller utbildning och eller stöd. 

Lärarna i flera av artiklarna menade att det saknades stöd för att kunna bedriva undervisning där 

den formativa bedömningen hade en central roll. Lärare behöver få mer kunskap och råd hur de 

kan använda bedömningen för att kunna bidra till utveckling i undervisningen, (Antoniou & 

James, 2013; Rashid & Jaidin, 2014; Vingsle, 2014 & Andersson, 2015).  

Antoniou och James (2013) och Rashid och Jaidin (2014) ger en bild av lärare som är osäkra och 

inte har någon tydlig bild av vad som utgör formativ bedömning och vilken roll de ska inta i 

undervisningen. De hade inte tillräckliga kunskaper och visste därför inte om de använde 

bedömningen på rätt sätt. Lärarna kände inte att de fått tillräckligt med stöd och de visade 

önskemål om att få mer vägledning.  

Vingsle (2014) och Andersson (2015) ger däremot en annan bild i deras studier där lärarna fått 

kunskap och fortbildning i användandet av formativ bedömning. Den kunskapen bidrog till att de 

kunde använda olika strategier i undervisningen för att stötta elevernas lärande. Lärarna blev 

säkrare i sin lärarroll. Detta visar att lärare måste få kontinuerligt stöd för att ha möjlighet att 

använda formativ bedömning på rätt sätt.  

Alla artiklar beskriver att lärare har en positiv inställning till formativ bedömning men de behöver 

rätt kunskap och vägledning för att det ska leda till utveckling av bedömningen. Vi ser att alla 

författarna anser att lärare behöver få stöd i bedömningen för att den ska genomföras på rätt sätt. 

Vi tror att alla de aspekter som vi har tagit upp måste samspela och ständigt vara i åtanke hos både 

lärare och skolor för att den formativa bedömningen ska ge positivt utfall.  
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6.2 Vad har den formativa bedömningen för effekter på elevers lärande? 
 
I resultatet visas det att formativ bedömning framförallt leder till positiva effekter för elevernas 

lärande men att vissa nackdelar även förekommer.  

Priestley och Simes (2005) forskning visade på att lärandetillfällena, vid införandet av formativ 

bedömning, kretsade mer kring grupparbeten som i sin tur gjorde att eleverna blev mer delaktiga 

under lektionerna. Projektet visade också på att motivationen bland eleverna ökade i takt med att 

de hade uppmuntrats till självständigt lärande. Detta överensstämmer med det Slemmen (2013) 

tidigare nämnt om vikten av att göra eleverna till en aktiv del av bedömning där eleverna känner 

delaktighet och får möjlighet till större ansvarstagande. 

Kirton et al. (2005) och Webb och Jones (2009) beskriver också att införandet av den formativa 

bedömningen gjorde eleverna mer delaktiga i undervisningen.  De blev mer involverade i olika 

delar av läroprocessen genom exempelvis diskussion och kamratbedömning och de tog mer ansvar 

för sitt eget lärande. Flera elever fick även ökad motivation då de fick tydlig feedback från lärarna 

om hur de kunde utvecklas. Negativa effekter av införandet var inte lika framträdande men det 

framgick att vissa elever upplevde undervisningen med formativ bedömning som frustrerande och 

lite långtråkig där vissa moment inte uppskattades. Dessa elever ville ha en snabb arbetstakt och 

de var inte vana med de nya förändringarna med exempelvis länge väntetid vid frågor. Mer 

samarbete i undervisningen var även ovant för de elever som hellre arbetade självständigt och ville 

bli bedömda av läraren och inte av klasskamrater vid kamratbedömning.  

Kirton et al. (2005) nämner att speciellt lågpresterande elever gynnades av den formativa 

bedömningen då de strategier som användes gav eleverna mer tid vid frågor, diskussioner och 

grupparbeten vilket gjorde att de svagare eleverna kunde prestera bättre. Även Lindström et al. 

(2013) menar att svagpresterande elever gynnas då de ges möjligheter att förstå sitt eget lärande. 

Att det endast är en artikel som nämner hur formativ bedömning gynnar lågpresterande elever 

tycker vi är konstigt då det klart visar på att effekterna ger mycket stöd för alla elever. Dock var 

det vissa elever som såg negativt på att tempot i undervisningen hade minskat som kunde skapa 

tristess och irritation hos vissa elever. 

Vi anser att lärare har en viktig roll att ge elever kunskaper som leder till lärande och att de måste 

tänka på att anpassa undervisningen eftersom elever är olika och lär sig på olika sätt som tidigare 

stycke visar på. Frågan är om läraren har möjlighet att göra dessa anpassningar så att alla elever 

ser formativ bedömning som något positivt. Vi tror att detta är genomförbart om lärare får stöd 
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från skolan samt avsatt tid för att göra formativ bedömningen till en naturlig del av 

undervisningen.  

7. Slutsats 

Utifrån vårt resultat framgår det att bilden av formativ bedömning är positiv men att det finns 

utmaningar gällande genomförandet. Det finns flera fördelar med formativ bedömning i 

undervisningen som utifrån vår granskning väger upp nackdelarna. Elevernas skolresultat 

förbättras och undervisningen leder till utvecklande av nödvändiga kunskaper.  

Det räcker dock inte med lärarnas positiva inställning utan en förutsättning för en lyckad 

undervisning är att lärare får fortlöpande utbildning och stöd för att kunna använda formativ 

bedömning på sätt som leder till lärande. Lärarna måste själva förstå syftet och se möjligheterna 

med formativ bedömning för att de ska lyckas att införa det i sina klassrum. För att göra detta 

möjligt anser vi att det är viktigt att lärare får stöd från skolorna i form av kontinuerliga kurser och 

fortbildning. De borde även få tid till att bearbeta nyfunnen kunskap för att sedan kunna införa 

genomtänkta förändringar i klassrummen.  

Eleverna bör även göras till en del av den formativa bedömningen genom att lärare skapar ett 

öppet klassrumsklimat där elever får ta del av de pedagogiska val som läraren gör och varför de 

görs. Exempelvis att införa kamratbedömning och självbedömning i undervisningen.  

Vårt arbete ger en samlad bild av formativ bedömning där lärarens och elevers roll förklaras. Detta 

arbete kan vara till hjälp för lärare genom att de kan få insikt i vilka delar den formativa 

bedömningen består av och vad som behövs om man ska arbeta med detta för att uppnå goda 

resultat i undervisningen. Det är även ett arbete vi själva kommer att ha nytta av i vår kommande 

yrkesroll då vi fått kunskap om formativ bedömning och hur man ska arbeta med det för en lyckad 

undervisning. 

7.1 Vidare forskning  

I detta arbete har formativ bedömning diskuterats i förhållande till lärares undervisning och 

påverkan på eleverna. Vi har tagit del av ett antal strategier genom arbetet som lärare kan använda 

sig av för att bedriva formativ bedömning.  

Något att forska vidare på skulle kunna vara lärares uppfattningar av formativ bedömning och hur 

det synliggörs i skolorna.  
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Självvärdering - Arbetsuppdelning 

I examensarbetet valde vi att träffas tre gånger i veckan för att sammanställa och diskutera olika 

aspekter i arbetet. De två resterande dagarna arbetade vi hemifrån. Vårt arbete arbetades fram i 

google drive för att underlätta skrivprocessen. I samtliga delar av examensarbetet arbetade vi 

parvis med viss uppdelning i bakgrund och resultat. Denna arbetsfördelning fungerade bra. 

Eftersom vi använt oss av google drive har vi alltid haft tillgång till hela arbetet och därigenom 

kunnat ändra olika delar. Vi har båda bidragit till att färdigställa arbetet och vi står bakom det vi 

har skrivit.  

 

 


