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Abstract 
Hög lärarkompetens inom formativa arbetssätt gynnar elevers lärande i matematiska 

problemlösningsuppgifter. Ett formativt arbetssätt synliggör elevers kunskapsutveckling. 

Dessutom ställer dagens teknik höga krav på elevers matematikkunskaper. Syftet med studien 

är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan använda de fem nyckelstrategierna för 

planering och genomförande av problemlösningsuppgifter i matematik. Frågeställningarna är: 

På vilka sätt kan lärare utforma lektionsplanering för formativt lärande? Vilka formativa 

återkopplingsstrategier är användbara för lärare? Efter insamling, analys och 

sammanställning av vetenskapliga studier visar resultatet att undervisning som genomförs 

utifrån fem nyckelstrategier bidrar till elevers lärande. Resultatet visar även att bland annat 

kamratbedömning, självbedömning samt ett kollaborativt arbete är gynnsamma arbetssätt. 

Uppdelning av problemlösningsuppgifter visar att lärare får syn på elevers kunskaper. Det är 

däremot mer utmanande för elever att själva välja metoder, vilket inte möjliggörs vid 

uppdelning av problemlösningsuppgifter. Lärare behöver samla in information om elevers 

kunskaper för att kunna ge återkoppling och anpassa kommande undervisning. Ett 

systematiskt tillvägagångssätt är avgörande för elevers lärande. Kamrat- och självbedömning 

bidrar till ökat lärande eftersom återkoppling mellan elever är för dem enklare att förstå. Av 

den anledningen är det viktigt att lärare anpassar återkoppling till elevers nivå. Det är också 

viktigt att elever får kunskap om hur återkopplingen kan användas. Ett formativt arbetssätt är 

tidskrävande till en början och både elever och lärare behöver kunskap om hur det används. 

Ett förslag till vidare forskning är om digital teknik kan vara ett tidssparande hjälpmedel vid 

ett formativt arbetssätt. 
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Förord 

På grund av epistemologiska förändringar i dagens kunskapssamhälle har vi valt att fokusera 

på ett formativt arbetssätt i skolan. Skolan har en stor betydelse för den kunskap som varje 

individ besitter, samtidigt som dagens samhälle ställer stora krav på matematiska kunskaper. 

Valet av fokusområde grundar sig i erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning. Den 

grundar sig också i det formativa arbetssättets explosion som uppmärksammats under 

lärarutbildningen. Utifrån erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att 

elever ofta vill få feedback av lärare innan elever vågar fullfölja sina beräkningsmetoder. På 

grund av vår nyfikenhet för hur lärares profession kan skapa ett formativt arbete i 

klassrummet har fokusområdet i denna studie framkommit. Arbetet med litteraturöversikten 

har präglats av ett gott samarbete och arbetsinsatsen har varit jämnt fördelat genom hela 

processen. 

Den person vi främst vill tacka är Susann Nilsson som funnits där för oss när allt känts 

hopplöst. Vi vill också ge varandra ett stort tack för peppande ord som vi inte velat vara utan. 

Ett stort tack till vår handledningsgrupp som underlättat och svarat på frågor under arbetets 

gång. Avslutningsvis ett tack till examinatorn, medbedömare och främst till våra handledare. 

 

Carolina Hansson & Ellinor Nilsson 
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1 Inledning  
Betygsystemet har förändrats en hel del genom åren i Sverige. Enligt Skolverket (2018) 

gällde fram till 60-talet en betygsskala som hette det absoluta betygsystemet och innefattade 

ordning och uppförande. Systemet gav lärare fri tolkning eftersom nästan inga kunskapskrav 

fanns. År 1962 byttes betygssystem till det relativa som är känd för att lärare 

procentfördelade betygen i sin klass. Det var en femgradig skala där endast en viss andel 

elever kunde få ett visst betyg. Betygssystemet fortsatte gälla fram till att den nuvarande 

läroplanen ersatte den tidigare. Under 2000-talet ändrades skalan till mål- och 

kunskapsrelaterade systemet. Gruppbedömning försvann och individualisering växte fram i 

skolan. Fram till 2011 användes IG, G, VG och MVG som idag har ändrats till A, B, C, D, E, 

F där F är underkänt och A är högsta betyg (Skolverket, 2018). Läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 lyfter fram hur lärare ska arbeta för att gynna elevers 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2017b). För att elever ska nå kunskapsmålen krävs det att 

lärare ger stöd på vägen dit. Med det sagt grundar sig litteraturöversikten i ett formativt 

arbetssätt, det vill säga hur lärare kan arbeta samt vilka strategier som är gynnsamma för 

elevers lärande. Idag, precis som för många år sedan, läggs det stort fokus på elevers betyg 

och resultat i skolan. Som färdigutbildade lärare önskar vi besitta kunskapen att planera 

undervisning som gynnar elevers lärande och betyg, som oundvikligt fortfarande tar en stor 

plats i dagens skola. 

 

1.1 Litteraturöversiktens upplägg 
I litteraturöversikten kommer först de centrala begreppen presenteras som är viktiga för 

läsaren att förstå. Efter de centrala begreppen kommer tidigare forskning presenteras utifrån 

ramen av arbetet. Ramverket består av matematik och problemlösningsuppgifter utifrån ett 

formativt arbetssätt. Varje stycke i den tidigare forskningen avslutas med ett argument som 

sammanfattar styckets innebörd och knyter an med vårt problemområde. Därefter presenteras 

arbetets problemområde där argument jämförs och sammanfattas. Först därefter presenteras 

arbetets frågeställningar. I metodavsnittet redogörs hur källorna valts ut och hur de alstrades 

fram och följs sedan av en metoddiskussion. I resultatavsnittet redovisas de utvalda källornas 

resultat med koppling till våra frågeställningar. Därpå följer resultatdiskussionen där likheter 

och skillnader från resultatet och tidigare forskning introduceras. Avslutningsvis redogörs 

slutsatser och förslag till vidare forskning. Varje huvudrubrik inleds med en kort 

sammanfattning där en presentation av det specifika innehållet förklaras mer specifikt.  
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2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras inledningsvis litteraturöversiktens centrala begrepp, därefter följer 

tidigare forskning som grundats utifrån våra tidigare kunskaper. Fokus i tidigare forskning 

ligger på de fem nyckelstrategierna för ett formativt arbetssätt, med koppling till matematik 

och problemlösningsuppgifter. 

2.1 Centrala begrepp 
I det här avsnittet förklaras begrepp som är återkommande i litteraturöversikten. Förklaring 

av begreppen bidrar med tydlighet eftersom de kan ha olika innebörd i olika sammanhang. 

De centrala begrepp som behandlas är formativt arbetssätt, fem nyckelstrategier, matematiska 

problemlösningsuppgifter, metoder och strategier, feedback och återkoppling, kollaborativt 

arbete samt kamratbedömning och självbedömning. Anledningen till att några av begreppen 

förekommer under samma rubrik beror på att det tydligare ska framgå likheter och skillnader 

sinsemellan.  

2.1.1 Formativt arbetssätt 

Litteraturöversiktens definition av ett formativt arbetssätt beskrivs till stor del på samma sätt 

som Hattie och Timperley (2007) beskriver feedback. De menar att feedback ges av lärare i 

form av information utifrån elevers uppfattning och insats. Mestadels ges informationen efter 

en instruktion för vidare arbete. Vår definition av begreppet är däremot att information alltid 

ges efter instruktion. För att sammankoppla det formativa arbetssättet med de fem 

nyckelstrategierna. Vi definierar även ett formativt arbetssätt likt Jönssons (2013) definition. 

Han menar att de val lärare gör vid planering och genomförande av undervisning sker med 

inriktning på elevers kunskapsutveckling. Ett formativt arbetssätt är i litteraturöversikten det 

arbetet lärare gör innan, under och efter lektionstid med syfte att stötta elever i deras lärande.  

2.1.2 Fem nyckelstrategier 

Ett exempel på ett formativt arbetssätt är de fem nyckelstrategierna som i litteraturöversikten 

definieras likt Wiliam (2013). Enligt Wiliam behöver lärare ta reda på elevers aktuella 

kunskaper, vilka kunskapskrav elever härnäst ska nå upp till samt hur elever ska nå dit. Den 

första nyckelstrategin handlar om att förklara lärandemål för elever så att de förstås. Den 

andra nyckelstrategin behandlar aktiviteter i klassrummet och hur de anordnas för att elevers 

kunskaper ska synliggöras. Den tredje nyckelstrategin behandlar den återkoppling lärare ger 

för att hjälpa elever vidare i kunskapsutvecklingen. Den fjärde nyckelstrategin handlar om att 

elever som resurser för varandra. Den femte och sista nyckelstrategin handlar om att elever 

ska vara medvetna om och äga sitt eget lärande (se figur 1).  
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2.1.3 Matematiska metoder och strategier 

I litteraturöversikten används både begreppet metod och strategi, därför ges en förklaring av 

begreppens innebörd. McIntosh (2008) skriver att metoder i hög grad används i det 

vardagliga livet och skolan måste av den anledningen lära ut metoder till elever. En metod är 

en räkneoperation som exempelvis liggande stolen, uppställning och tallinje. Elever använder 

metoder för att lösa problemlösningsuppgifter. 

Till skillnad mot metoder är strategier något som lärare kan använda i sin klassrumspraktik. 

Häggblom (2013) använder sig av begreppet läraraktiviteter istället för strategier men 

innebörden är densamma. En strategi är ett arbetssätt som lärare använder för att hjälpa sina 

elever att exempelvis lära sig olika metoder för att vidare kunna lösa en 

problemlösningsuppgift. Strategier är något lärare kan förbereda innan, under tiden och efter 

undervisning beroende på vilken avsikt lärare har för elevers kunskapsutveckling. McIntoshs 

(2008) definition av metoder och Häggbloms (2013) definition av strategier stämmer överens 

med litteraturöversiktens definition av begreppen.  

2.1.4 Matematiska problemlösningsuppgifter 

Matematiska problemlösningsuppgifter definieras i litteraturöversikten likt Pettersson et al. 

(2011) som menar att en problemlösningsuppgift är en uppgift där lösningsmetoden inte 

tydligt framgår. En problemlösningsuppgift kan presenteras på olika sätt, exempelvis genom 

text eller bild. För elever i tidiga skolåren innebär en problemlösningsuppgift en uppgift där 

elever inte tidigare mött lösningsmetoden. I senare skolåren behärskar elever ofta 

lösningsmetoden men de får då själva komma fram till vilken eller vilka metoder som är bäst 

lämpade för den aktuella uppgiften. 

2.1.5 Feedback och återkoppling  

Feedback och återkoppling används som synonymer genom hela litteraturöversikten eftersom 

begreppen är av samma betydelse. Användandet av båda begreppen ökar textens läsbarhet. 

Litteraturöversiktens definition av begreppen är densamma som Boalers (2011) definition. 

Enligt Boaler innebär begreppen att lärare hjälper elever att bli medvetna om vad de ska lära 

sig. Lärare använder sig då av en återkopplingsstrategi. 

2.1.6 Kollaborativt arbete 

Ordet kollaborativ kommer från kollaboration som betyder samarbete (Malmström, Györki & 

Sjögren, 2006). Litteraturöversiktens definition av ett kollaborativt arbete är densamma som 

Wiliam (2013) som menar att elever vid ett kollaborativt arbete samarbetar i mindre grupper 

eller i par med en gemensam uppgift.  
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2.1.7 Kamratbedömning och självbedömning 

Kamratbedömning och självbedömning är strategi för lärare att använda som möjliggör att 

elever får syn på sina egna kunskaper. Boaler (2011) skriver att kamrat- och självbedömning 

ger lärare möjlighet att synliggöra elevers kunskaper för både lärare och elever. Jönsson 

(2013) beskriver kamratbedömningens innebörd genom att en elev ger respons på en annan 

elevs arbete. Självbedömning innebär att en elev själv reflekterar över sin arbetsinsats och 

sina kunskaper utifrån en uppgift. Definitionen av kamrat- och självbedömning i 

litteraturöversikten överensstämmer med både Boalers och Jönssons definition.  

2.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning baseras på behovet av matematiska förmågor i samhället. Lärare har enligt 

Skolverket (2017b) i uppgift att utveckla elevers förmåga att lösa problemlösningsuppgifter i 

vardagliga situationer och sammanhang. Efter varje stycke presenteras ett argument som 

stöds av tidigare forskning. 

2.2.1 Behovet av matematiska problemlösningsuppgifter 

Problemlösningsuppgifter i matematik är en del av vårt samhälle. Överallt finns det 

matematik i många olika former som människor möter dagligen, t ex i all teknik (Solem, 

Alseth & Nordberg, 2011). Samhället blir hela tiden mer matematiskt krävande (Bergius & 

Emanuelsson, 2008). Samhället kräver dessutom i allt större grad att människor har förmågan 

att tänka och resonera logiskt samt ha förmågan att kunna lösa problem (Boaler, 2011; Smith 

& Stein, 2014). Till följd av samhällets tekniska utveckling blir matematiska kunskaper allt 

mer betydelsefulla och matematik blir ett allt viktigare ämne. 

Elevers tidigare kunskaper är avgörande för deras vidare kunskapsutveckling och 

kunskaperna behövs för att de ska kunna ta sig an och lösa problem (Solem et al., 2011). Att 

vara matematiskt litterat innebär att en person har den matematiska kompetens som krävs i ett 

kommande yrkesliv och som samhällsmedborgare. Genom inspiration och motivation från 

lärare samt hög kvalitet på matematikundervisning ökar elevers möjlighet att bli matematiskt 

litterata (Smith & Stein, 2014). Pettersson et al. (2011) lyfter fram termen ”mathematical 

literacy” vilket innebär detsamma som att vara matematisk litterat. ”Mathematical literacy” är 

den term som Programme for International Student Assessment (PISA) grundar sin 

undersökning på. Författarna definierar ”mathematical literacy” genom hur elevers kunskaper 

är i relation med det kommande yrkes- och samhällslivet (Pettersson et al., 2011). Solem et 

al. skriver att elever redan i tidig ålder behöver bli motiverade och få inspiration till fortsatt 

kunskapsutveckling inom matematik. Lärares matematiska kompetens är viktig för skolan så 
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att elever utvecklar sina matematiska kunskaper (Solem et al., 2011). Hög kvalité av 

matematikundervisning bidrar till ett bättre lärande för elever (Smith & Stein, 2014). Behovet 

att börja med matematik, logiskt tänkande och problemlösningsuppgifter i tidig ålder är till 

hög grad viktigt bland unga elever för att lägga en bra grund inför kommande studier. 

2.2.2 Lärares uppdrag vid matematikundervisning 

Genom problemlösningsuppgifter lär sig elever att värdera olika tillvägagångssätt för att 

medvetet välja den mest effektiva metoden. Problemlösning är ett centralt innehåll i 

kursplanen i matematik genom hela grundskolan (Skolverket, 2017a). Petterssons et al. 

(2011) definition av problemlösningsuppgifter innebär att elever ges möjlighet att skapa 

matematik utifrån sina tidigare kunskaper i uppgifter där tillvägagångssättet inte tydligt 

framgår. Elever kommer i en problemlösningsuppgift själv fram till vilken eller vilka metoder 

som kan användas. Detta menar Perso (2011) är viktigt vid problemlösningsuppgifter i 

matematik. Dels utvecklas elevers förmåga att välja för uppgiften relevanta metoder och dels 

är det av betydelse för lärares återkoppling (Perso, 2011). Lärare ska kunna bedöma elevers 

förmåga att själva kunna välja matematiska metoder och inte enbart användandet av dem.  

Ett av de centrala innehållen i kursplanen i matematik är att elever ska lära sig ”strategier för 

matematisk problemlösning i enkla situationer” (Skolverket, 2017b, s. 58). Med detta menas 

att elever ska tillämpa olika tillvägagångssätt samt eventuellt använda sig av olika hjälpmedel 

för att lösa en problemlösningsuppgift. Problemlösningsuppgifter i årskurs 1–3 handlar om 

situationer som är bekanta för elever. I de högre årskurserna möter elever 

problemlösningsuppgifter som ligger utanför enkla vardagliga situationer (Skolverket, 

2017a). Lärare ska ge elever förutsättningar att få syn på tidigare kunskaper och på så vis 

kunna utveckla matematiska förmågor.  

Elever behöver bli medvetna om var de kunskapsmässigt befinner sig när en uppgift inleds 

och hur de ska göra för att ta sig till målet (Jönsson, 2013). För att de ska få möjlighet att 

utveckla sitt logiska tänkande och förmågan att lösa problem behöver matematik 

kommuniceras. Matematik behöver samtalas för att elever ska få en ökad förståelse för olika 

metoder och tillvägagångssätt (Boaler, 2011). Solem et al. (2011) skriver om värdet av att 

matematik kommuniceras istället för att en metod lärs in till en viss typ av uppgift. Boaler 

anser att lärare kan ge återkoppling som leder elever framåt om matematik kommuniceras så 

att elevers logiska tänkande synliggörs. I kursplanen (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2017b) 

framgår vikten av att matematik kommuniceras och att matematik ska kunna användas i olika 

situationer och sammanhang. Lärare ska ge elever förutsättningar att arbeta tillsammans så att 
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matematik diskuteras (Skolverket, 2017b; Skolverket, 2017a). Lärare kan genom att 

synliggöra och utgå från elevers olika kunskapsnivåer möjliggöra ett formativt arbetssätt som 

i sin tur gynnar elevers lärande.  

2.2.3 De fem nyckelstrategierna är ett formativt arbetssätt 

I ett formativt arbetssätt, som definieras likt Hattie och Timpeleys (2007) definition av 

feedback, är både instruktion och information ett fokus i litteraturöversikten. Leahy, Lyon, 

Thompson och Wiliam (2005) beskriver fem nyckelstrategier för ett formativt arbetssätt. 

Instruktionen behandlas i två av de fem nyckelstrategierna, de andra tre behandlar 

informationen (se figur 1). Den första nyckelstrategin behandlar hur lärare klargör och delger 

uppgifter samt hur lärare får elever att förstå lärandemål och kriterier för att de ska kunna 

utveckla sitt eget lärande. Den andra nyckelstrategin fokuserar på att lärare måste synliggöra 

elevers kunskaper för att kunna ge information. För att elever ska nå kunskapskraven krävs 

det att elever är medvetna om sina mål. Hattie och Timperly beskriver tre återkopplingsfrågor 

som med fördel kan användas för ökad kunskapsutveckling. De två första frågorna står i 

relation till varandra och syftar på att elever ska veta vart de kunskapsmässigt befinner sig 

och vilka nya kunskapsmål de är på väg mot. Den tredje frågan handlar om hur elever ska 

komma vidare i sin kunskapsutveckling. Lärare kan instruera elever genom att använda dessa 

frågor ”Where am I going? How am I going? and Where to next?” (Hattie & Timperly, 2007, 

s.102). Återkopplingsfrågorna knyter an med de två första nyckelstrategierna eftersom de 

behandlar hur lärare kan planera inför undervisning för att möjliggöra ett formativt arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren presenterar en kombination av Leahys et al. (2005) fem nyckelstrategier samt Hattie och 

Timperleys (2007) förklaring gällande ett formativt arbetssätt. 
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De tre återstående nyckelstrategierna som Leahy et al. (2005) behandlar handlar om hur 

lärare ger information till elever för att det ska ske en progression i elevers lärande. 

Pettersson et al. (2011) menar att återkoppling blir mer effektfull om den ges vid en specifik 

uppgiftslösning än om återkopplingen ges allmänt i matematik. De skriver dessutom att 

återkoppling ska innebära ett verktyg för elevers lärande. Boaler (2011) konstaterar att beröm 

kan stärka självförtroendet om berömmet är riktat mot elevers prestationer. Enligt Skolverket 

(2017b) har skolan som uppdrag att arbeta med elevers självförtroende så att elever vågar 

testa egna idéer, lösa problem samt vara nyfikna och kreativa. Alla elever ska i skolan få 

känna att de lyckas och att de kan. Lärare har i uppgift att stärka elever så att de känner tilltro 

till den egna förmågan och får lust att lära. För att kunna stärka elevers självförtroende menar 

Boaler att det krävs mer än beröm från lärare. Beröm ska riktas mot elevers arbetsinsats och 

tillvägagångssätt för att elevers självförtroende ska öka och för att ett lärande lättare ska ske 

(Boaler, 2011). Den tredje nyckelstrategi inriktar sig på lärares feedback som syftar till att 

elevers kunskapsutveckling går framåt (Leahy et al., 2005). Det finns flera olika sätt för 

lärare att använda ett formativt arbetssätt till varje enskild elev. Det är också av betydelse att 

elever är delaktiga i det formativa arbetssättet.  

Leahys et al. (2005) två sista nyckelstrategier handlar om hur lärare ska informera elever att 

äga sitt eget lärande samt vara resurser för varandra. Boaler (2011) menar att 

matematikämnet ofta förknippas med regler och metoder istället för ett ämne som kräver 

logiskt tänkande. Den upplevelsen ges till elever om de får genomgångar i matematiska 

metoder som följs av enskilt arbete. Enligt Solem et al. (2011) har studerat både nationella 

och internationella undersökningar samt resultat av ämnesprov och matematikundervisning. 

Undersökningarna visar att elever till stor del arbetar enskilt med matematik. Det i sin tur 

leder till att elever får sämre möjligheter att utveckla logiskt tänkande och förmågor att lösa 

problem i jämförelse med elever som arbetar kollaborativt (Solem et al., 2011). Elevers 

inblick i sitt eget lärande är en förutsättning för arbete med självbedömning och/eller 

kamratbedömning. 

2.2 Sammanfattning av studiens problemområde 
Ett argument för litteraturöversikten är att elever i allt större grad behöver ha goda kunskaper 

inom matematik på grund av samhällsutvecklingen samt förmågan att strategiskt lösa 

problem. Det här belyser Boaler (2011) som en viktig del för utvecklandet av vårt samhälle. I 

kursplanen i matematik är problemlösning ett centralt innehåll genom hela grundskolan 

(Skolverket, 2017b). Ytterligare ett argument för studien är således att elever redan i 
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förskoleklass behöver utveckla förmågan att tänka logiskt och lösa problem för att nå 

kommande kunskapskrav. Lärare behöver hjälpa elever att få syn på det egna lärandet och för 

att lärare ska kunna ta del av elevers kunskaper kan ett kollaborativt arbetssätt tillämpas.  

Enligt Leahy et al. (2005) bör lärare använda sig av fem nyckelstrategier vid ett formativt 

arbetssätt. För att besvara argumenten kan lärare använda sig av två av nyckelstrategierna 

som handlar om att klargöra kriterier och mål för elever samt synliggöra elevers kunskaper. 

De resterande tre nyckelstrategierna handlar sammanfattningsvis om att ge återkoppling, 

använda elever som resurser för varandra och att uppmuntra elever att äga sitt lärande (Leahy 

et al., 2005). Ett annat argument för litteraturöversikten är att om lärare ska kunna planera in 

en självbedömning eller kamratbedömning i undervisningen måste elever på något vis få syn 

på sitt eget lärande.  

Enligt Boaler (2011) ska återkoppling riktas mot elevers val av strategier och 

tillvägagångssätt. Återkoppling kan ges i form av frågor för att synliggöra elevers tankar 

(Hattie & Timperly, 2007). Även beröm kan fungera som en form av feedback om den riktas 

mot arbetsinsatsen. Elevers självkänsla påverkas av hur lärare ger feedback och vad lärare ger 

feedback på (Boaler, 2011). Genom användning av de fem nyckelstrategierna ges elever 

förståelse för kunskapsmål och kriterier. Nyckelstrategierna möjliggör även för lärare att få 

information om elevers kunskaper. När elever känner till kunskapsmål och kriterier samt när 

lärare har information om elevers kunskaper kan de tre återstående nyckelstrategierna, 

återkoppling, elever som resurser och självreflektion, möjliggöra gynna ett fortsatt lärande för 

elever. Av den anledningen är det av intresse att i litteraturöversikten undersöka hur de fem 

nyckelstrategierna kan användas av lärare i matematikundervisning.  

2.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vad forskning säger om hur lärare kan använda de fem 

nyckelstrategierna för planering och genomförande av problemlösningsuppgifter i matematik. 

Forskningsfrågorna är:  

- På vilka sätt kan lärare utforma lektionsplanering för formativt lärande? 

- Vilka formativa återkopplingsstrategier är användbara för lärare? 
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3 Metod  
I det här avsnittet beskrivs tillvägagångsättet för insamling av data från olika databaser. Även 

bearbetningen efter de valda söksträngarna beskrivs samt slutligen en analys av insamlat 

datamaterial som senare kommer att presenteras i resultatdelen. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion där det utvalda datamaterialet diskuteras och värderas i form av styrkor och 

svagheter.  

3.1 Systematiska sökningar 
Insamling av datamaterial till litteraturöversikten genomfördes genom sökningar i två 

databaser, Education Resources Information Center (ERIC) och SwePub. I databasen ERIC 

finns tidskriftsartiklar, avhandlingar med mera inom psykologi och pedagogik. Databasen var 

av den orsaken passande för litteraturöversikten eftersom fokus låg på utbildning. SwePub är 

en databas som innehåller publikationer som endast är skrivna från svenska lärosäten eller 

myndigheter. Sökningar i SwePub genererade ett större antal träffar på studier som 

genomförts på svenska skolor jämfört med sökningar i ERIC. Sökningarna genomfördes på 

svenska i SwePub och på engelska i ERIC. Valet av dessa två databaser gav därmed både 

internationellt och nationellt underlag till litteraturöversikten. Avgränsningar som 

genomfördes i ERIC var peer review och i SwePub refereegranskade. Enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) innebär avgränsningar att träffarna är granskade av 

forskare inom ämnet. Ytterligare avgränsningar genomfördes vid sökningarna i SwePub, en 

på doktorsavhandlingar och en på licentiatavhandlingar eftersom det gav olika antal träffar. 

Valet av avgränsningar i SwePub grundade sig i att hitta källor som svarar mot 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar (se tabell 1). 

3.1.1 Sökord  

Med utgångspunkt i studiens syfte valdes tre nyckelbegrepp, matematik, problemlösning och 

formativt arbetssätt. Matematik översattes till engelskans ”mathematic” och ändrades sedan 

till math*. Trunkeringen möjliggjorde att sökträffar gavs på ord med olika ändelser (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Sökningen med trunkeringen av math* gav bland annat sökträffarna 

”mathematics”, ”mathematical” och ”maths”. På liknande sätt översattes problemlösning till 

den engelska motsvarigheten ”problem-solving” och ändrades sedan till problem*. Sökningen 

gav då träffar på både engelska och svenska där begrepp som till exempel ”problem-solving”, 

problemlösning och problemuppgifter på så vis uppkom. Trunkering användes även på 

formativt arbetssätt för att få med ord med olika ändelser. Formativ* användes som sökord på 

både engelska och svenska och gav träffar som till exempel formativa, formativt och 

”formative”. Efter att ha genomfört ett antal sökningar och efter att ha läst tidskriftsartiklar 
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hittades synonyma sökord. På engelska användes ”assessment for learning” och på svenska 

”lärande bedömning” och ”bedömning för lärande”.  

 

 Tabell 1. I den systematiska sökningen användes två databaser med en viss söksträng till respektive 

databas. Avgränsningar lades till för att få relevanta träffar till litteraturöversiktens syfte. 

 

 

3.2 Urval 
Efter att söksträngar och avgränsningar framställts kunde ett första urval sammanställas. 

Sammanställningen genomfördes av det insamlade datamaterialet och åtta kriterier skapades. 

Kriterierna skapades genom att nyckelord togs ut från samtliga källor som sedan kunde 

sammanställas till kriterier. Ett andra urval genomfördes, urval 2, där några av kriterierna 

valdes bort. De källor som delades in i kriterierna digitalt samt statistik valdes bort eftersom 

de ansågs ha minst koppling till syftet och för att inte studien skulle bli för bred. Efter en mer 

noggrann bearbetning valdes ytterligare källor bort som inte var relevanta för 

litteraturöversikten eftersom även de inte svarade mot syfte och frågeställningar. Nästa tabell 

visar antalet källor som lämpade sig till de olika kriterierna vid de två första urvalen. Samma 

källa kan förekomma flera gånger i tabellen då flera kriterier uppfylldes i några av källorna 

(se tabell 2). Det slutgiltiga urvalet redovisas i en artikelöversikt (se bilaga A). 

 

 

 

Databas                                   Söksträng      Avgränsningar Antal 

källor           

Urval 1 

ERIC 

 

“formative*” OR ”assessment for learning” AND 

“math*” AND “problem*” 

 

Peer reviewed 122 st 12 st 

SwePub “formativ*” OR ”bedömning för lärande” OR “lärande 

bedömning” AND “matematik” AND “problem*” 

Referee granskat & 

Svenska 

74 st 3 st 

SwePub “formativ*” OR ”bedömning för lärande” OR “lärande 

bedömning” AND “matematik” AND “problem*”  

Doktorsavhandling & 

Svenska 

 

48 st 1 st 

 

SwePub “formativ*” OR ”bedömning för lärande” OR “lärande 

bedömning” AND “matematik” AND “problem*” 

Licentiatavhandling & 

Svenska 

14 st 1 st 
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Tabell 2. Tabellen visar antalet utvalda källor till de olika kriterierna. Samma källa kan förekomma fler 

än en gång i tabellen om flera kriterier uppfylldes av källan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Manuella sökning 
Ytterligare tre källor hittades via manuella sökningar. Manuella sökningar är sökningar som 

görs utifrån exempelvis tips på forskare eller via publikationers referenslistor som berör 

ämnet (Eriksson Barajas et al. 2013).  

Den manuella sökningen gav en artikel och två avhandlingar varav en av dem var en 

licentiatavhandling. Licentiatavhandlingen (Vingsle, 2014) hittades genom en avhandling 

(Vingsle, 2017) som framkom genom en av söksträngarna i den systematiska sökningen. Alla 

delar av avhandlingen var dock inte av intresse för litteraturöversikten och fokus lades på 

licentiatavhandlingen som var en av delarna. Via referenslistan i Boströms (2017) avhandling 

identifierades ytterligare en artikel (Andersson & Palm, 2017) som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Söksträngen som användes på SwePub med 

avgränsning på doktorsavhandling användes igen utan att avgränsa till svenska (se tabell 1). 

Då uppmärksammades ytterligare en avhandling (Balan, 2012) som svarade mot syfte och 

frågeställningar. Avhandlingen är en svensk studie publicerad på engelska.  

3.3.1 Presentation av datamaterial 

Efter noggrann granskning med anknytning till litteraturöversiktens syfte och frågeställningar 

valdes källor ut, dessa källor skapade sedan artikelöversikten. De utvalda källorna bestod av 

tolv källor varav åtta artiklar och fyra avhandlingar. Samtliga innehöll studier inom formativt 

arbete i matematik. Avhandlingarna och två av artiklarna var från Sverige. Resterande 

artiklarna kom från USA, Indonesien och Indien. Fem av källorna har endast använt sig av 

kvalitativa metodansatser, det vill säga intervjuer och observationer för att samla in empirin. 

Resterande sju källor har även använt sig av elevmaterial och/eller enkäter och därmed 

Kriterier      Urval 1                        Urval 2 

Självbedömning 4 st 4 st 

Lärare till elev 11 st 3 st 

Kamratbedömning 6 st 4 st 

Summativ bedömning 2 st 0 st 

Lärare till lärare 2 st 2 st 

Digitalt 6 st 0 st 

Statistik 4 st 0 st 

Tid & rum (innan återkoppling ges) 12 st 8 st 
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använt sig av både en kvalitativ och kvantitativ metodansats. Undersökningarna som var 

gjorda i de olika källorna är genomförda inom både grundskola, gymnasieskola och högskola. 

Tre av källorna studerade elever, två av källorna studerade lärare och resterande sju källor 

studerade både elever och lärare (se bilaga A). 

3.3.2 Analys  
Metoden som använts för att analysera insamlat datamaterial är genom en manifest 

innehållsanalys. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver innehållsanalys genom att insamlat 

datamaterial bearbetas på ett systematiskt sätt för att urskilja mönster och teman. En manifest 

innehållsanalys innebär att texter bearbetas objektivt och kvantitativt vilket användes när 

teman skapades. 

Utvalda artiklar och avhandlingar lästes först var för sig utan ett specifikt fokus, detta för att 

få en helhet av vardera källan. Artiklar och avhandlingar lästes ytterligare en gång, då med 

fokus på resultatdelen i relation till litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Resultatet 

skrevs ut för att få en överblick av datamaterialet. Siffermarkeringar skrevs på de delar som 

ansågs relevant för syfte och frågeställningar. Sex teman skapades utifrån de gjorda 

siffermarkeringarna, varje siffra motsvarade ett tema. Varje tema hade koppling till någon av 

de två frågeställningarna (se tabell 3). Utskrifterna klipptes sedan i olika delar för att resultat 

tillhörande samma tema skulle samordnas i olika högar. Varje hög innehöll då resultat från 

olika källor men inom samma tema.  

Varje utvalt resultat markerades med en bokstav för att skapa struktur. Källorna granskades 

ytterligare och placerades i lämplig ordning med hjälp av bokstäverna. Bokstäverna 

möjliggjorde att samma resultat kunde förekomma flera gånger inom ett tema på ett 

systematiskt sätt. Systemet möjliggjorde även att samma resultat kunde placeras i mer än ett 

tema. Teman som skapades låg till grund för kommande rubriker i det kommande resultatet.  

Tabell 2. Sex teman utformades. Tre teman svarar på den ena frågeställningen och tre teman svarar på 

den andra.   

Frågeställningar Tema 

På vilka sätt kan lärare utforma lektionsplanering för 

formativt lärande? 

Fem nyckelstrategier 

Kunskapsmål  

Synliggöra elevers kunskaper 

Vilka formativa återkopplingsstrategier är användbara 

för lärare? 

Feedback och återkoppling  

Kamratbedömning  

Självbedömning 
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3.4 Metoddiskussion 
En styrka för litteraturöversikten är att de källor som användes bestod av både kvalitativa och 

kvantitativa metodansatser. Detta bidrog till att studiens resultat innehöll lärare och elevers 

tolkningar, det vill säga kvalitativt resultat, men även kvantitativt mätbart resultat. Det 

formativa arbetssättet anses vara utbrett över hela världen och tycks utifrån insamlat 

datamaterial inte utmärka sig mer eller mindre i olika världsdelar. Eftersom studiens fokus 

låg på användandet av de fem nyckelstrategierna inom ett formativt arbetssätt som gynnar 

elevers förmågor att lösa matematiska problemlösningsuppgifter var landet som forskningen 

genomfördes i inte relevant. Sökningarna har inte begränsats till ett speciellt årtal eller 

specifika årskurser. Dels för att det inte är relevant för studiens syfte eller frågeställningar 

och dels för att ett formativt arbetssätt anses vara lika betydelsefullt från förskoleklass till 

högskola. 

Redigering av sökord medförde att trunkeringar lades till på formativ, problem och ”math” 

för att sökningen skulle generera fler sökträffar. Trunkeringen av sökordet problem ledde till 

att sökningen gav mindre relevanta träffar eftersom de istället handlade om generella problem 

i matematik. Trunkeringen var tänkt att ge sökträffar som problemlösning och ”problem-

solving”, sökningen resulterade istället i att urvalet till studien blev mer tidskrävande. Å ena 

sidan ses detta som en svaghet eftersom värdefull tid gick förlorad. Å andra sidan resulterade 

det till sökträffar som inte hittats vid sökning på endast problemlösning. Svagheten 

resulterade trots allt i en styrka eftersom litteraturöversikten blev mer innehållsrik.  

En del av de källor som användes till studien undersökte enbart elever. Dessa källor har 

använts trots att studiens fokus är på lärare. Enligt Skolverket (2017b) ska undervisningen 

anpassas efter elevers behov för att gynna deras fortsatta kunskapsutveckling. Med det som 

grund anses källorna, trots studiens fokus, bidra till studien eftersom de ger underlag för hur 

lärare kan planera undervisning för att gynna elevers lärande.  

Generell kritik mot samtliga artiklar som användes i litteraturöversikten var att det inte tydligt 

framgick om de följt de etiska principerna. Vid undersökningar och studier finns det fyra 

etiska principer som ska följas. Ett av dem är samtyckeskravet som innebär att de som 

medverkar i en undersökning själva får avgöra om de vill delta eller inte (Bryman, 2008). I 

samband med samtyckeskravet ska även hänsyn tas till artikel 12 i barnkonventionen och 

enligt artikeln har barn rätt att yttra sina åsikter (Unicef, 2018). Det är viktigt att redovisa att 

de etiska principerna följts när studierna är genomförda på barn. Samtliga avhandlingar som 

användes redovisade att de följt de etiska principerna. Att artiklarna inte redovisar om de följt 
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de etiska principerna kan ses som en svaghet då det anses viktigt. De etiska principerna 

påverkar inte litteraturöversiktens resultat och har därför ändå använts. 
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4 Resultat 
Resultatet grundar sig i sex olika teman. De olika teman är, de fem nyckelstrategierna, 

kunskapsmål, synliggöra elevers kunskaper, feedback och återkoppling, kamratbedömning 

samt självbedömning. Utifrån varje tema har ett argument skapats som en rubrik. De tre 

första rubrikerna behandlar den första frågeställningen: ”På vilka sätt kan lärare utforma 

lektionsplanering för formativt lärande?”. De tre nästkommande rubrikerna behandlar den 

andra frågeställningen: ”Vilka formativa återkopplingsstrategier är användbara för lärare?” 

(se tabell 4).  

Tabell 4. Presentation av de sex teman med tillhörande rubrik.  

 

4.1 De fem nyckelstrategierna gynnar elevers lärande 
Andersson och Palm (2017) har genomfört en studie där 45 lärare och 738 elever deltog. 

Studien genomfördes med hjälp av enkäter, intervjuer och insamlat elevmaterial. Studien 

syftade till att ta reda på vilken effekt lärares kompetens inom formativt arbetssätt har på 

elevers kunskapsutveckling i matematik. Resultatet visar att ett formativt arbete bidrar till 

elevers lärande i matematiska problemlösningsuppgifter jämfört med undervisning där ett 

formativt arbetssätt inte används. Enligt Balan (2012) har användningen av de fem 

nyckelstrategierna i matematikundervisning en positiv inverkan hos elever. Studien 

genomfördes i två gymnasieklasser under ett läsår genom enkätundersökningar, intervjuer av 

både elever och lärare, samt insamling av elevmaterial. Den ena klassen undervisades utan 

särskilda förändringar, den andra klassen undervisades efter de fem nyckelstrategierna för ett 

formativt arbete vid problemlösningsuppgifter i matematik. Resultatet visar att elever som 

undervisas utifrån de fem nyckelstrategierna har en positiv inställning till återkoppling och 

feedback. De uppfattar att förståelse för kunskapsmål och bedömningskriterier i matematik är 

viktigt. Ytterligare ett resultat i studien visar att elevers tilltro till sin egen förmåga i 

matematik och problemlösningsuppgifter förbättras genom ett formativt arbetssätt. 

Undervisning där ett formativt arbetssätt inte används har däremot en negativ påverkan på 

elevers tilltro och leder till sämre resultat i problemlösningsuppgifter. Även elevers självbild 

Tema Rubrik 

Fem nyckelstrategier De fem nyckelstrategierna gynnar elevers lärande 

Kunskapsmål Elevers måluppfyllelse påverkas av lärares planering 

Synliggöra elevers kunskaper Lärares planering synliggör elevers kunskaper 

Feedback och återkoppling  Feedback och återkoppling möjliggör ett formativt arbetssätt 

Kamratbedömning Kamratbedömning bidrar till lärande 

Självbedömning Elever som äger sin kunskap äger sitt lärande 
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påverkas negativt när ett formativt arbetssätt inte används. Däremot förbättrar inte den 

formativa undervisning elevers självbild i matematik. 

I likhet med ovanstående studier skriver Boström (2017) om de fem nyckelstrategierna i sin 

avhandling. Studie genomfördes på en svensk mellan- och högstadieskola. Det formativa 

arbetet i klassrummet undersöktes genom intervjuer med elever och lärare samt observationer 

av klassrumssituationer. Resultatet visar att de fem nyckelstrategierna användes i alla klasser, 

dock i liten utsträckning. Forskaren menar att lärare behöver mer kunskaper om de fem 

nyckelstrategierna för att de ska fungera optimalt. För att feedbacken ska gynna alla elever 

krävs det kunskaper om hur insamling av elevers kunskaper sker. Om insamling sker på ett 

systematiskt sätt får alla elever möjlighet att visa sina kunskaper. Genom observationerna i 

studien synliggjordes bland annat insamlingsstrategier där lärare endast fick ta del av de 

elever som uppfattade ämnet som svårt. Detta gav i sin tur en felaktig bild av alla elevers 

kunskapsnivåer, vilket vidare påverkar nivån på undervisningen. Vikten av att veta hur lärare 

och elever på bästa sätt arbetar formativt är någonting som Green (2014) betonar i sin 

avhandling. Studien genomfördes på en gymnasieskola med syfte att undersöka hur elevers 

lärande i matematik påverkas av lärares formativ återkoppling. Elever fick otydlig och 

otillräcklig information från lärare om hur de skulle använda återkopplingen. Som en 

konsekvens av det visar resultatet att återkoppling inte förbättrar lärande trots formativ 

återkoppling. 

4.2 Elevers måluppfyllelse påverkas av lärares planering 
Beesley, Clark, Dempsey och Tweed (2018) har i sin studie använt sig av en kvantitativ 

metodansats där de tagit del av elev-tester både före och efter ett projekt. De har också använt 

sig av enkäter och intervjuer med totalt 47 matematiklärare. Syftet var att diskutera lärares 

uppfattningar efter att ha använt formativa arbetssätt i klassrummet. Resultatet visar att när 

lärare planerar inför undervisning med syfte att hjälpa elever i deras kunskapsutveckling nås 

ett högre lärande. Ju tidigare planering påbörjas med detta syfte inför undervisning desto 

större möjligheter har elever att nå kunskapsmål och bedömningskriterier.   

I Novita, Zulkardi och Hartonos (2012) artikel jämfördes lärares problemlösningsuppgifter 

som gavs i klassrummet med problemlösningsuppgifter som PISA utformat. PISA:s 

problemlösningsuppgifter är utformade så att elever själva väljer metod. Fyra skolor deltog i 

studien där elever intervjuades, observerades och elevmaterial samlades in. Studiens resultat 

visar att elever blir mer utmanade av uppgifter som är konstruerade så att de själva får välja 

metod i jämförelse med uppgifter där valet av metod är förbestämt. I kontrast till Novita et al. 
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skriver Accardo och Kuder (2017) att när lärare förbereder problemlösningsuppgifter som är 

uppdelade i mindre delar möjliggör det för lärare att få syn på vilka kunskapsmål elever 

uppnår. Uppdelningen av problemlösningsuppgifter tydliggör för elever vilka metoder som 

ska användas. Det blir på så vis tydligare för lärare vilka metoder elever har svårt för. I 

artikeln presenteras formativa arbetssätt som utformats i samband med utbildning av lärare 

inom problemlösningsuppgifter. Studien undersöker elevmaterial efter användandet av de 

formativa bedömningsmetoderna i jämförelse med elevmaterial innan utbildningen. Studiens 

resultat framkom även genom observation. Vidare belyser Green (2014) att återkoppling på 

valda delar av en uppgift påverkar elever positivt eftersom det oftast inte är alla steg i 

uträkningen som elever har svårt för.  

4.3 Lärares planering synliggör elevers kunskaper 
Ett formativt arbetssätt som beskrivs i Accardo och Kuders (2017) studie är ett schema där 

elevers prestationer noteras av lärare. Schemat ger lärare en överblick av elevers förståelse 

för olika metoder. Elever kan utifrån schemat delas in i grupper där det i varje grupp finns 

elever med liknande svårigheter och styrkor. Elever kan genom det formativa arbetssättet 

utmanas på sin nivå. I likhet med Accardo och Kuder skriver Burns, Pierson och Reddy 

(2014) i sin studie om fördelen med att elever arbetar kollaborativt. Studien genomfördes på 

ett flertal skolor där sammanlagt 87 lärare och 459 elever deltog. Lärare intervjuades och 

elever deltog i diskussionsgrupper samt blev observerade. Konsekvenserna av kollaborativt 

arbete jämförs i studien med traditionell undervisning. Resultatet visar å ena sidan att ett 

kollaborativt arbete underlättar för elever att visa sina kunskaper. Det i sin tur bidrar till att 

lärare får mer information om elevers kunskaper. Studien visar dessutom att lärares roll vid 

kollaborativt arbete är mer tillåtande. Detta framkallar mod hos elever att fråga lärare om 

hjälp. Å andra sidan visar studien att användandet av kollaborativt arbete gör att lärare ändrar 

om både bland material och i det fysiska klassrummet. Kollaborativt arbete blir av den 

anledningen tidskrävande. Elever uttryckte trots detta att det var värt förändringarna.  

Vingsle (2014) har i sin avhandling undersökt vilka strategier en lärare i matematik använde 

vid formativt arbete. I studien användes en kvalitativ metodansats. Resultatet visar att 

klassrumsdiskussioner är en strategi som tar fram elevers tankar. Vidare lyfter Burns et al. 

(2014) fram att kollaborativt arbete möjliggör för elever att visa sina kunskaper, men även att 

det underlättar för lärare att locka fram elevers kunskaper. När lärare lyssnar på samtal i det 

kollaborativa arbetet får de ta del av elevers kunskaper, något som inte är möjligt i samma 

utsträckning vid undervisning i helklass. De positiva aspekterna av kollaborativt arbete stöds 

av Novita et al. (2012) som även beskriver vikten av att elevers tankeprocess lyfts fram. 
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Däremot var detta inget som studiens resultat levde upp till. Elever i studien skrev inte ner 

alla steg i problemlösningsuppgifter eftersom de trodde att enbart svaret var viktigt. Detta 

visar även resultatet i Greens (2014) studie där elevers fokus var på det rätta svaret och inte 

på tillvägagångssättet. Beesleys et al. (2018) studie visar att elever efter införandet av ett 

formativt arbetssätt redovisar tillvägagångssättet i problemlösningsuppgifter i större 

utsträckning och lägger mindre fokus på svaret. Om fokus läggs på svaret hämmas elever 

eftersom de inte vill försöka lösa uppgiften om de tror att deras svar är fel. Synliggörandet av 

elevers tillvägagångssätt underlättar för lärare att samla in information om elevers kunskaper. 

Detta menar även Accardo och Kuder (2017) som påpekar att användandet av ett systematiskt 

schema skapar en överblick av elevers kunskaper vilket i sin tur underlättar återkoppling från 

lärare.  

4.4 Feedback och återkoppling möjliggör ett formativt arbetssätt 
Resultatet i Accardo och Kuders (2017) studie visar att användandet av schema som en 

insamlingsstrategi möjliggör för lärare att ge elever specifik feedback. Feedbacken grundar 

sig i schemat utifrån den uppdelade problemlösningsuppgiften. Resultatet visar även att 

insamlingsstrategin är till hjälp vid planering av genomgångar i helklass eftersom innehållet 

kan anpassas efter elevers tidigare prestationer. Elever i studien fick ta del av anonyma 

exempel på uppgiftslösningar för att själva lära sig att identifiera sina misstag. I likhet med 

Accardo och Kuder visar resultatet i Greens (2014) studie att elever uppskattar specifik 

feedback eftersom den ger elever möjlighet att reflektera över arbetet. Däremot visar samma 

studie att elever behöver stöd för att använda sig av återkoppling för att det ska gynna 

lärandet. 

Rodgers et al. (2015) har genomfört en studie som undersöker skillnaden mellan 

lärarbedömning och kamratbedömning. Studien genomfördes på 41 högskolestudenter genom 

intervjuer och undersökte hur tillvägagångssätt av feedback har påverkat deras lärande 

angående problemlösningsuppgifter. Resultatet visar att feedback från lärare förtydligar för 

elever om de förstår uppgiften och förbättrar därigenom elevers lärande. Elever uttryckte att 

de föredrog feedback riktad mot en specifik lösning istället för allmän feedback. Den 

specifika feedbacken var lättare att ta till sig. Detta stöds av Greens (2014) resultat som visar 

att elever upplevde allmän feedback som ointressant till skillnad från specifik feedback. 

Majoriteten av elever i studien blev mer motiverade när de genom konkret feedback fick veta 

vad de skulle göra. Många elever hade svårt att förstå återkopplingen till en början. Detta 

medförde i sin tur att elever hade svårt att använda återkopplingen. 
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Ytterligare ett sätt att ge elever feedback är genom användning av självreflektion som Martin, 

Polly och Kissel (2016) skriver om i sin artikel. Studien genomfördes under åtta veckor med 

hjälp av observation och insamlat elevmaterial. Syftet med studien var att genom 

användandet av självreflektion ge elever möjlighet att få syn på sin egen kunskap. 

Självreflektionen skedde i samband med en problemlösningsuppgift där elever reflekterade 

över sitt tillvägagångssätt. Resultatet visar att självreflektion möjliggör för elever att uttrycka 

sina svårigheter. Lärare får då dels en inblick i elevers tilltro till sin egen förmåga och dels 

information om elevers kunskaper. Därigenom kan lärare hjälpa elever att gå vidare till nästa 

kunskapsnivå. Studiens resultat visar även att självreflektion ger en meningsfull interaktion 

mellan elever och lärare. Däremot visar Geens (2014) studie att elever behöver hjälp med 

förståelse av återkoppling för att den ska bli användbar. Resultatet i studien visar att hälften 

av eleverna läste återkopplingen som lärare gav, men reflekterade inte över den.  

4.5 Kamratbedömning bidrar till lärande 
I Burns et al. (2014) studie användes kollaborativt arbete där lärare observerade elevers 

diskussioner. Eftersom elever självmant ifrågasatte varandra under arbetets gång införde 

lärare kamratbedömning. Det ledde till att elever i större utsträckning agerade som resurser åt 

varandra. Däremot såg elever i Rodgers et al. (2015) studie både för och nackdelar med 

kamratbedömning. Å ena sidan är en av nackdelarna att det ansågs tidskrävande. Å andra 

sidan menar elever att ju mer tid som lades ner på kamratbedömning desto bättre blev 

kvaliteten. Återkopplingen innehöll till en början mestadels positiva kommentarer. Efter hand 

blev återkopplingen mer konstruktiv vilket upplevdes mer givande och uppskattades av 

elever i studien. Detta stöds av Boström (2017) som i sin studie undersökte hur de fem 

nyckelstrategierna för formativt arbete användes. Resultatet visar att elever behöver stöd i hur 

kamratbedömning ska användas för att den ska bli mer givande. Vidare uttrycker Beesley et 

al. (2018) vikten av att elever får kunskaper om hur återkoppling ska ges för att 

kamratbedömningen ska förbättra elevers lärande.  

Lärare i Beesleys et al. (2018) studie utryckte oro över elevers sätt att ge kamratbedömning. 

Resultatet visar att skriftlig kamratbedömning ofta innehåller sårande kommentarer om 

återkoppling skrivs anonymt. Vid muntlig kamratbedömning ger inte elever några sårande 

kommentarer och återkopplingen blir mer lärorik för elever. Däremot visar resultatet i 

Rodgers et al. (2015) studie visar att kamratbedömning inte upplevdes som något positivt av 

elever. Trots det visar elevers lärande en större förbättring efter användandet av 

kamratbedömning till skillnad från när elever enbart får återkoppling från lärare. Detta stöds 

av Beesley et al. då elevers förklaringar är lättare för elever att förstå, till skillnad mot 
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förklaringar från lärare. Studiens resultat visar dessutom att elevers kunskaper synliggörs mer 

för lärare när kamratbedömning ges, än vad elever visar genom det egna arbetet. 

4.6 Elever som äger sin kunskap äger sitt lärande 
I Martins et al. (2016) studie används självbedömning genom att elever får reflektera över sitt 

arbete. Resultatet visar att reflektion är bra för lärare att använda för att få syn på elevers 

kunskaper och vad som upplevs svårt. Reflektion är även givande för elever eftersom de får 

en bättre förståelse för sina egna kunskaper, sina framsteg och sitt eget lärande. Andra sätt 

som visar att elever kan få syn på sitt eget lärande poängterar Beesley et al. (2018) genom 

resultatet i sin studie. Lärare i studien använde sig av bland annat självbedömningsmatriser 

och trafikljus-kort. Resultatet visar vidare att självbedömning ökar elevers självständiga 

arbete, vilket i sin tur bidrar till självständighet vid arbete med problemlösningsuppgifter.  

Resultatet i Vingsles (2014) studie visar att lärare använder självbedömningsfrågorna hur- 

och varför som gör att både lärare och elever får en inblick i lärandet och eventuella 

missuppfattningar. Andersson och Östlund (2017) ställer sig däremot kritiska till den här 

typen av självbedömningsfrågor. I deras artikel undersöks lärares professionella arbete samt 

deras reflektioner om återkoppling för lärande. Sammanlagt deltog 9 lärare och 35 elever i 

årskurs 1–9. Data samlades in genom videoobservationer. Kritiken mot 

självbedömningsfrågorna grundades i att det fanns andra frågor som kunde hjälpa elever 

bättre att få syn på sitt lärande. Hur- och varför frågor var för breda för elever i studien att 

besvara. De fick istället svara på frågor som möjliggjorde för dem att berätta vad de åstadkom 

under lektionen. Resultatet av Andersson och Östlunds studie visar att frågorna som istället 

används gör att elever ges möjlighet att uttrycka sina egna tankar med egna ord. Vidare visar 

resultatet att det hjälper elever att få syn på sina kunskaper i jämförelse med vad 

självbedömningsfrågorna resulterar i.  
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5 Diskussion 
I kommande resultatdiskussion inleds varje stycke med tidigare forskning eller resultat som 

uppkommit genom litteraturöversikten. Dessa jämförs i relation till varandra och slutsatser 

dras. Under den sista rubriken, slutsats och implikation, redovisas resultatet mot arbetets 

syfte, lärarprofession och vår framtida yrkespraktik i samband med att frågeställningar 

besvaras. Arbetet avrundas avslutningsvis med en kort översikt av kunskapsluckor och 

förslag på en fortsatt forskning inom matematikämnet.  

5.1 Resultatdiskussion  
I tidigare forskning betonar Leahy et al. (2005) betydelsen av att använda de fem 

nyckelstrategierna som ett formativt arbetssätt för att öka elevers lärande. Även resultatet i 

litteraturöversikten visar att användandet av de fem nyckelstrategierna utifrån ett formativt 

arbetssätt främjar elevers kunskapsutveckling. Resultatet visar även att lärare behöver 

utbildas för att användandet av de fem nyckelstrategierna ska kunna användas på ett sätt som 

gynnar elevers lärande. Enligt tidigare forskning påverkas elevers lärande positivt om 

undervisning håller hög kvalitet (Smith & Stein, 2014). En slutsats är därför att lärare 

behöver ha kunskaper om hur det formativa arbetet utifrån de fem nyckelstrategierna kan 

användas. Får elever information om hur de på bästa sätt kan använda exempelvis feedback 

och återkoppling som lärare ger kan deras kunskapsutveckling påverkas positivt. Hög 

lärarkompetens om arbete med de fem nyckelstrategierna gynnar elevers lärande och är 

därför viktigt.  

Uppgiftskonstruktion av matematiska problemlösningsuppgifter är en strategi som 

återkommer flertalet gånger i litteraturöversiktens resultat. I tidigare forskning menar Perso 

(2011) att en viktig del för kunskapsutveckling inom problemlösningsuppgifter i matematik 

är att elever själva får möjlighet att välja en för uppgiften användbar metod. Resultatet i 

litteraturöversikten visar dessutom att elever upplever mer utmaning om metoden inte 

framgår i en problemlösningsuppgift. Däremot uppkommer det även i resultatet att det är 

bättre att dela upp en problemlösningsuppgift i mindre delar. Återkoppling på elevers 

prestationer kan då lättare ges på den del som elever har svårt för. Ett centralt innehåll i 

kursplanen i matematik är att elever ska lära sig att tillämpa olika tillvägagångssätt samt välja 

den metod som för uppgiften är den mest effektiva (Skolverket, 2017a). Genom att 

problemlösningsuppgifter delas upp blir det tydligare för elever vilken metod som ska 

användas. Uppdelningen bidrar dessutom med en överblick av elevers kunskaper till lärare. 

Vid uppdelning av problemlösningsuppgifter är slutsatserna att elevers förmågor att tillämpa 

för uppgiften lämplig metod inte tränas. Uppdelningen bidrar dessutom inte med den 
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utmaning som problemlösningsuppgifter annars gör. Vilken typ av matematiska 

problemlösningsuppgifter lärare förbereder är med andra ord avgörande för hur stor utmaning 

elever får och därmed även deras lärande. Val av uppgift påverkar också hur mycket insikt 

lärare får i elevers kunskaper, vilket i sin tur kan påverka planering och anpassning av 

kommande undervisning. Dessa faktorer i kombination med varandra leder till att 

problemlösningsuppgifter som utmanar elever kan anses vara bättre för att gynna elevers 

lärande. Detta trots de fördelar som presenterats för lärare med att dela upp 

problemlösningsuppgifter.  

Resultatet visar att elever på grund av ett formativt arbetssätt i större utsträckning visar hur de 

går tillväga vid uträkning av en problemlösningsuppgift. Detta i jämförelse med när ett 

formativt arbetssätt inte används. Elevers styrkor och svagheter blir då synliga för lärare 

vilket underlättar vid återkoppling samt inför vidare planering. För att insamling av elevers 

kunskaper ska gynna alla elevers lärande krävs systematik. Genom insamling på ett 

systematiskt sätt ges information från fler elever. Det förekommer också i resultatet att ett 

schema är en bra strategi för insamling av elevers kunskaper. Enligt den tidigare forskningen 

menar Boaler (2011) att elevers kunskaper synliggörs om matematik kommuniceras samt att 

det är genom synliggörandet av elevers kunskaper som återkoppling bör ges. En slutsats är att 

insamling och dokumentation av elevers kunskaper är av betydelse för elevers fortsatta 

kunskapsutveckling. Planering av undervisningen kan möjliggöra för elever att visa sina 

kunskaper. Med hjälp av planering av undervisning samt insamling och dokumentation av 

elevers kunskaper kan återkoppling anpassas efter elevers behov. 

I resultatet framgår även att klassrumsdiskussioner är ett effektivt sätt för lärare att samla in 

information om elevers kunskaper. Vid ett kollaborativt arbete har elever lättare att visa sina 

kunskaper i mindre grupper genom diskussioner med klasskamrater jämfört med diskussioner 

i helklass. Elever vågar visa mer av sina kunskaper vilket i sin tur bidrar till att lärare får mer 

information. Enligt tidigare forskning behöver elever få en inblick i sitt eget lärande för att 

kunna gå vidare i kunskapsutvecklingen (Jönsson, 2013). En slutsats av ovanstående resultat 

och utdrag från tidigare forskning är att lärare behöver förbereda och planera inför 

insamlandet av elevers kunskaper. Utan ett systematiskt tillvägagångssätt riskerar den 

insamlade informationen att enbart representera en del elever. Återkopplingen kan då för 

resterande elever bli irrelevant eftersom ingen hänsyn tagits till deras behov. Lärares 

planering gällande att samla in information om elevers kunskaper samt hur det går till anses 

vara avgörande för hur stor påverkan det kommer få för elevers fortsatta lärande.   
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Resultat i litteraturöversikten visar att elevers självreflektion ger lärare möjlighet att ge 

relevant feedback. Med självreflektion som strategi ges lärare möjlighet att stärka elevers 

självförtroende. Självreflektion synliggör även elevers missuppfattningar och/eller andra 

hinder. Ytterligare en fördel med självreflektion som resultatet visar är att det leder till att 

elever blir mer självständiga i sitt arbete. Enligt tidigare forskning skriver Leahy et al. (2005) 

att en förutsättning för kamrat- och självbedömning ska vara genomförbart är att varje enskild 

elev har en inblick i sitt eget lärande. I resultatet uppkommer det även att kamratbedömning 

ger ett bättre lärande i jämförelse med återkoppling från lärare. Detta för att elever har lättare 

att förstå varandra. En slutsats kopplat till resultat och tidigare forskning är att lärare bör 

använda de två nyckelstrategier som handlar om kamrat- och självbedömning eftersom det 

gynnar elevers lärande. Ytterligare en slutsats är att lärare vid återkoppling mellan lärare och 

elever behöver ha i åtanke hur återkoppling presenteras. Det är viktigt eftersom elever måste 

förstå återkopplingen för att den ska bidra till vidare kunskapsutveckling.  

Enligt tidigare forskning skriver Hattie och Timperly (2007) om tre återkopplingsfrågor som 

ger elever större möjlighet till en ökad kunskapsutveckling. I resultatet framgår att 

användandet av hur- och varför frågor gör det möjligt för såväl lärare som elever att få syn på 

kunskaper och missuppfattningar. Däremot kan inte alla elever svara på sådana frågor och 

lärare måste av den anledningen använda andra strategier. Genom att elever istället 

återberättar sina valda problemlösningsmetoder får elever i större utsträckning en bredare 

insikt i sina kunskaper. En slutsats av de olika strategierna i relation till tidigare forskning är 

att val av strategi inte är av största betydelse. Den viktigaste faktorn är istället att vald strategi 

anpassas efter elevers behov och att den används med syfte att gynna elevers lärande. Vid 

både kamrat- och självbedömning krävs det därför att lärare använder den eller de strategier 

som passar varje elev på bästa sätt. Ytterligare en slutsats är att lärare genom valda strategier 

får möjlighet att ta del av elevers egna tankar och funderingar angående sina egna kunskaper. 

Det är viktigt för att återkopplingen ska vara givande och mottaglig för varje enskild elev 

eftersom återkopplingen grundar sig i deras eget sätt att se på sin kunskap.  

I tidigare forskning redogör Pettersson et al. (2011) att återkoppling som riktas mot en 

specifik uppgift påverkar elever mer jämfört med allmän återkoppling. Specifik återkoppling 

är mer mottaglig för elever och på så vis mer givande. Det framkommer även i resultatet att 

återkoppling riktat mot en specifik uppgift ger ökat lärande samt att elever anser det enklare 

att relatera till och förstå den specifika feedbacken än den generella. I tidigare forskning 

skriver Leahy et al. i nyckelstrategin som behandlar återkoppling för elevers fortsatta lärande 
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att delaktighet är av stor betydelse. Däremot framkommer det i resultatet att elever måste bli 

medvetna om hur de ska ta till sig och använda återkoppling som lärare ger för att deras 

kunskaper ska utvecklas. Utifrån tidigare forskning och resultat kan slutsatsen dras att lärare i 

synnerhet ska ge återkopplingen på ett specifikt matematikområde åt gången. Den typen av 

återkoppling är lättare för elever att lyssna på och därmed också lättare att förstå. Ytterligare 

en slutsats är att om elever ska kunna använda återkoppling som lärare ger måste lärare även 

ge elever instruktioner om hur återkopplingen ska användas. Ges inga instruktioner gynnas 

inte elevers lärande i samma utsträckning som när information ges. 

5.2 Slutsats och implikation 
Sammanfattningsvis har litteraturöversikten gett insikter till en ökad medvetenhet av hur ett 

formativt arbete kan användas i vår kommande yrkesroll som lärare. Vi har även fått 

kunskaper om att resultatet av frågeställningarna är beroende av varandra. Första 

frågeställningen behandlar planering och den andra frågeställningen behandlar strategier. För 

att strategierna ska kunna användas i undervisningen och gynna elevers lärande är planering 

inför användandet en avgörande faktor. Som svar på frågeställningen ”På vilka sätt kan lärare 

utforma lektionsplanering för formativt lärande?” har vi genom litteraturöversikten kommit 

fram till att lärares planering av undervisning är avgörande för elevers lärande. Planering av 

matematikundervisning utifrån de fem nyckelstrategierna gynnar elever positivt. Därigenom 

blir elever mer medvetna om kunskapsmål samt får förståelse och insikt för vad som ska 

läras. För att undervisning ska kunna planeras utifrån varje enskild elevs behov är det 

nödvändigt att lärare har inblick i elevers kunskaper. Även det kan nås genom planering, 

antingen genom exempelvis problemlösningsuppgiftens konstruktion, eller genom 

kollaborativt arbete. Får att ett kollaborativt arbeta ska kunna ske krävs förberedelse och 

justering av både det fysiska klassrummet samt material. Både justering av 

problemlösningsuppgifters konstruktion och ett kollaborativt arbete lockar fram och 

synliggör elevers kunskaper (se figur 2). 
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Figur 2. Figuren visar en sammanställning av litteraturöversiktens resultat på den första 

frågeställningen. 

Gällande den andra frågeställningen ”Vilka formativa återkopplingsstrategier är användbara 

för lärare?” har vi genom litteraturöversikten bland annat kommit fram till att feedback och 

återkoppling samt kamrat- och självbedömning är användbara strategier. Feedback och 

återkoppling i sig är nödvändig för elevers kunskapsutveckling. Återkopplingen som ges vid 

kamratbedömning bidrar till ett bättre lärande jämfört med återkoppling som ges av lärare. 

Återkoppling från lärare kan vara svårare för elever att förstå. Därför är det viktigt att som 

lärare ha i åtanke hur feedback och återkoppling presenteras för elever. Genom 

självbedömning bedömer elever den egna förmågan och blir därigenom ägare av det egna 

lärandet. Elever blir medvetna om var de kunskapsmässigt befinner sig och vart de är på väg. 

Med hjälp av återkoppling får de stöd för hur de tar sig vidare mot kunskapsmål. Även 

självreflektion är en användbar strategi eftersom elever ges möjlighet att uttrycka sina 

svårigheter. Dessa blir då synliga för lärare som i sin tur kan anpassa undervisningen för 

fortsatt kunskapsutveckling. Som tidigare nämnt är det viktigt att lärare har insikt över 

elevers kunskaper. Därför är även kollaborativt arbete en användbar strategi eftersom elevers 

kunskaper synliggörs (se figur 3).  

Slutligen har vi genom litteraturstudien kommit fram till att lärares förberedelser och 

planering inför undervisning är av stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. Vid 

förberedelser och planering väljs strategier, vilka i sin tur är avgörande för elevers fortsatta 

kunskapsutveckling. De fem nyckelstrategierna innefattar både planering samt val av 
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strategier för undervisning. Därför är en sista slutsats att de fem nyckelstrategierna kan 

användas om de används så att komplexiteten inte reduceras.  

  

Figur 3. Figuren visar en sammanställning av litteraturöversiktens resultat på den andra 

frågeställningen. 

Kunskapsluckor som anses vara intressanta för vidare forskning är dels hur lärare kan 

handleda elever i användandet av ett formativt arbetssätt. Dels om digitala hjälpmedel kan 

användas som en strategi och stöd för lärare i ett formativt arbete. Genom litteraturstudien 

framkom att elever behöver få information om hur återkopplingsstrategierna kan användas 

för att det ska gynna lärandet. Det som inte framgår är hur lärare kan arbeta för att underlätta 

användandet för elever. En nackdel med det formativa arbetssättet anses vara dess 

implementering i klassrummet. Detta eftersom lärare först behöver lära elever hur 

självbedömning, kamratbedömning och återkoppling från lärare kan användas. Det är först 

när elever har god kunskap i användandet av dessa återkopplingsstrategier som det kan gynna 

elevers lärande. Vid fortsatt forskning är det därför av intresse att undersöka hur elever kan 

lära sig att använda återkopplingsstrategierna. När det gäller digitala hjälpmedel ställer vi oss 

frågande till hur tidskrävande ett formativt arbetssätt är i förhållande till traditionell 

undervisning. Genom de bortvalda artiklarna till litteraturöversikten uppmärksammades 

studier med fokus på digitala hjälpmedel inom ett formativt arbete i matematik. Eftersom 

samhället hela tiden blir mer digitaliserat undrar vi om digitala hjälpmedel kan gynna lärares 

arbete och därigenom även elevers lärande i matematik. 
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