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Sammanfattning  
Denna litteraturstudie beskriver begreppet muntlig bedömningspraktik och förklarar de möjliga positiva och negativa 
konsekvenser som kan uppstå vid genomförande av en muntlig bedömningspraktik i matematikklassrummet. Syftet med 
litteraturöversikten är att ge en inblick i hur lärare kan utöka sin bedömningsarsenal för att öka kvaliteten på 
bedömningen. Litteraturstudien analyserar både de möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid implementeringen. 
  
Möjligheterna som presenteras är bedömningsformens positiva inverkan på elevers resultat, förenkling av summativ  
bedömning, effekter av ökad lärarnärvaro och förmåga att ge bra formativ bedömning. Detta vägs mot utmaningar  
som handlar om utmaningar för elever, rättssäkerhet och resursåtgång. Detta vägs även mot de specifika muntliga 
bedömningsaktiviteter som kan användas.   
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1.  Inledning 

Inom matematik ses den muntliga kommunikationen ofta som en alternativ kommunikation i 
jämförelse mot den skriftliga som beskrivs som traditionell (Bremler & Melén, 2005). Trots 
detta lyfts den muntliga kommunikationen som en central del i matematikämnets syfte, 
förmågor och kunskapssyn. Muntliga examinationer finns med sedan införande av Gy11 som 
ett obligatoriskt delprov i de nationella proven för matematik och kallas delprov A 
(Skolverket, 2014). Delprov A testar, likt de skriftliga delproven, en del av det centrala 
innehållet i relation till de förmågor, beskrivet i ämnesplanen för matematik, som mäter olika 
kvalitativa nivåer (Winnberg, Kristiansson, Pettersson & Thörn, 2018). Kjellström (2001) 
beskriver i Muntlig kommunikation i ett nationellt prov att elever presterar bättre i det 
muntliga delprovet än i de skriftliga. Detta är även något som en sammanställning över 2018 
års resultat indikerar på då lösningsproportionen är högre i delprov A än vad 
lösningsproportionen generellt är i de andra delprov (Winnberg et al., 2018). Detta resultat 
behöver nödvändigtvis inte betyda att elever presterar bättre när de bedöms muntligt, utan kan 
även bero på andra faktorer som spelar roll vid bedömningen, exempelvis kan uppgiften vara 
mindre komplex vid det muntliga delprovet än vid de skriftliga. Men då muntliga 
bedömningar kan användas med hög kvalité och testa samtliga förmågor i relation till det 
centrala innehållet tror vi att det finns goda anledningar att använda dessa. Av denna 
anledning kommer studien undersöka om denna uppfattning stämmer.  

Trots dessa positiva indikationer för muntliga bedömningar är vår erfarenhet, från vår egna 
skolgång samt observationer på vår verksamhetsförlagda utbildning, att många lärare har stor 
variation i sin undervisning men ofta mindre variation på sina examinationsformer. Dessa 
erfarenheter säger att det är ovanligt att bedöma via muntliga examinationer. Detta tror vi 
beror på att lärare antingen ser muntliga examinationer som ofördelaktiga eller svåra att 
implementera i praktiken. Av denna anledning syftar denna litteraturstudie till att analysera 
för- och nackdelar med muntliga bedömningar samt redogöra för hur lärare kan använda sig 
av dessa på ett framgångsrikt sätt. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden beskriver några av de begrepp som används i litteraturstudien. Inledningsvis görs 
en redogörelse av vad bedömning är samt varför och hur bedömning genomförs. Denna 
redogörelse har sin utgångspunkt i hur Skolverket (2011a) presenterar bedömning i sin text 
Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. För att svara på hur 
bedömning genomförs förklaras utförandet av bedömning genom införandet och definierandet 
av två begrepp: bedömningspraktik och bedömningsaktivitet. 

 

2.1 Vad är bedömning? 
De allra flesta har någon uppfattning om vad bedömning är, när den förekommer, vad den kan 
användas till och hur man kan gå tillväga för att bedöma. Samtidigt är bedömning ett vitt och 
svårinramat begrepp där olika uppfattningar kan leda till begreppsförvirring. Skolverket 
(2011a) beskriver bedömning som att samla och sedan tolka elevers arbetsprestationer. 
Bedömning används synonymt med examination i denna litteraturstudie. Arbetsprestationer 
kan i detta sammanhang ses som en reaktion eller ett svar på en uppgift. Den tolkade 
informationen kan sedan användas på olika sätt beroende på vad syftet med bedömningen är. 
Skolverkets (2011a) beskrivning kan jämföras med McMillans (2018) definition av det 
engelska ordet assessment, vilken innebär processen att samla in, utvärdera och använda 
information. Till skillnad från Skolverkets definition finns i McMillans definition alltså även 
användning med som ett steg i bedömningsprocessen. 

Utifrån bedömningsbeskrivningen förklarar Skolverket (2011a) bedömningens två funktioner: 
summativ och formativ. Summativ bedömning är då den tolkade informationen om elevers 
arbetsprestationer ses som ett lägesmått. Formativ bedömning är då den tolkade informationen 
bidrar till elevens kunskapsutveckling genom att belysa svagheter och styrkor. McMillan 
(2018) beskriver även att formativ bedömning kan användas för att läraren ska kunna anpassa 
sin undervisning utifrån hur eleven presterat. 

När en bedömning genomförs kan denna bedömning utformas på olika sätt och även variera i 
kvalitet. För att resonera kring kvalitet i bedömning förklarar Skolverket (2011a) tre begrepp 
som används för att mäta kvalitet i bedömning. De tre begreppen är validitet, reliabilitet och 
allsidighet. 

Validitet förklarar hur pass väl bedömningen bedömer det den ska bedöma samt om 
tolkningen av bedömningen är trovärdig. Om en bedömning har hög validitet bedömer den de 
förmågor som styrdokumenten beskriver. Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig och 
generaliserbar en bedömning är. En bedömning med hög reliabilitet får liknande resultat 
oavsett hur många gånger den upprepas, faktorer som kan leda till minskad reliabilitet är t.ex. 
trötthet, stress eller ovana. Med allsidighet menas att en bedömning, specifikt summativ 
bedömning, ska vara varierande för att stärka reliabiliteten. Hög allsidighet innebär alltså att 
kunskapskraven testas flera gånger och med flera metoder (Skolverket, 2011a).  

I resterande delen av litteraturstudien kommer begreppet gynnsam muntlig bedömning att 
användas, vilket avser en muntlig bedömningspraktik (se avsnitt 2.3) som har hög kvalitet. 
Detta innebär alltså att bedömningen har hög validitet, reliabilitet och allsidighet. 
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2.2 Varför används bedömning? 
Bedömningens syfte är att använda den tolkade informationen om elevens arbetsprestation. 
Skolverket (2011a) beskriver fem användningsområden för den tolkade informationen. Det 
kan användas för att: 

• Kartlägga kunskaper. 
o En bedömning kan användas för att kartlägga en elevs kunskaper. Detta kan 

användas när läraren vill få en bild av elevernas kunskaper i det aktuella 
området just då, vilket kan ligga till grund för planeringen av undervisningen. 
Kartläggning kan även användas som grund för beslut om individuella insatser.  

• Värdera kunskaper 
o Eleverna bedöms i relation till kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav i syfte 

att se hur långt eleverna kommit i sin läroprocess. En bedömning ligger till 
grund för ämnesspecifika skriftliga omdömen som ligger till grund för elevers 
individuella utvecklingsplaner eller för betygsättning. 

• Återkoppla för lärande 
o Bedömningen följs upp av lärare och elev så att bedömningen används för det 

fortsatta lärandet. Informationen används inte bara för att se hur långt eleven 
har nått utan också till för att vägleda eleven vidare i sin kunskapsprocess. 
Bedömningen fungerar då formativt. 

• Synliggöra praktiska kunskaper 
o Bedömningen kan synliggöra praktiska kunskaper med hjälp av 

vardagsliknande situationer. 
• Utvärdera undervisning 

o Bedömningen kan användas för att utvärdera undervisning. Både lärare och 
elev får genom bedömningen information om vad som fungerar bra eller 
mindre bra i undervisningen.  

 

2.3  Hur används bedömning? 
För att beskriva hur bedömning används inför författarna begreppen bedömningspraktik och 
bedömningsaktivitet. Bedömningspraktik innefattar allt som har att göra med utförandet av 
bedömning. Bedömningspraktiken kan förklaras genom att dela upp begreppet i tre delar: 
inför bedömning, utförande av bedömning och efter bedömning (se figur 1 nedan). 
Figur 1, delarna i en bedömningspraktik 

 

Inför en bedömning bör en lärare planera sin bedömning så att den håller så hög kvalitet som 
möjligt. Detta gör läraren genom att planera en bedömning med hög validitet, reliabilitet och 
allsidighet. Denna planering leder till ett utförande av bedömning, vilket benämns som 

BEDÖMNINGSPRAKTIK 

 
INFÖR BEDÖMNING

Bedömningsaktiviteten
planeras.

UTFÖRANDE AV 
BEDÖMNING 

(BEDÖMNINGSAKTIVITET)
Bedömningsaktiviteten

implementeras.

EFTER 
BEDÖMNING
Resultatet tolkas

och används.
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bedömningsaktivitet i denna litteraturstudie. Syftet med bedömningsaktiviteten är insamling 
av information kring elevprestation. En bedömningsaktivitet är t.ex. ett prov. Efter bedömning 
följer tolkandet av den insamlade informationen samt användning av denna. Beroende på vad 
syftet med bedömningen används den på olika sätt, vilket beskrevs ovan i del 2.2. 

Bedömningspraktik kan ha olika former, bl.a. skriftlig bedömningspraktik eller muntlig 
bedömningspraktik. Med skriftlig/muntlig bedömningspraktik menas att 
bedömningsaktiviteten är skriftlig/muntlig d.v.s. att elevers prestationer kommuniceras 
skriftligt/muntligt. Fokus för denna konsumtionsuppsats är muntliga bedömningsaktiviteter. 

 

2.4. Muntliga bedömningsaktiviteter 
Med muntliga bedömningsaktiviteter avses de bedömningsaktiviteter där eleven svarar på 
uppgiften via tal. Dessa aktiviteter kan delas upp i grupper beroende på vem eleven 
interagerar med. Interaktionen kan vara mellan en elev och andra elever och/eller lärare, och 
den delas in i de tre undergrupperna förhör/intervju, presentation/redovisning och 
grupparbete. Dessa undergrupper är även desamma som används av Skolverket (2014) i sitt 
bedömningsstöd för matematik. 

 

2.4.1   Förhör/intervju 
Interaktion sker mellan enbart elev och lärare, se figur 2. Läraren ställer frågor som eleven ska 
besvara.  
Figur 2, beskrivning av förhör/intervju (Skolverket, 2014, Bedömningsstöd i matematik) 

 

 

2.4.2   Presentation/redovisning 
Interaktion sker mellan elev, andra elever och lärare, se figur 3, genom att eleven presenterar 
bedömningsuppgiften för helklass eller i mindre grupper. 
Figur 3, beskrivning av presentation/redovisning (Skolverket, 2014, Bedömningsstöd i matematik) 

 

 

2.4.3   Grupparbete 
Interaktion sker mellan elev och andra elever, där läraren observerar eller leder samtalet, se 
figur 4. Genom att samarbeta försöker eleverna lösa uppgiften. 
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Figur 4, beskrivning av grupparbete (Skolverket, 2014, Bedömningsstöd i matematik) 

 

 

 

2.5   Styrdokument 
Skolverket (2011b) beskriver i läroplanen på gymnasieskolan, GY11, att gymnasieskolan ska 
bidra till alla elevers allsidiga utveckling samt att vid bedömning ska läraren allsidigt 
utvärdera varje elevs kunskaper. Då det finns behov av allsidig bedömning finns alltså ett 
behov av varierad bedömningsmetodik. Muntliga examinationer är i och med GY11 en del av 
de nationella proven i Matematik 1a. Bedömningsstödet för matematik (Skolverket, 2014) 
beskriver även att man tydligt kan se i ämnets syfte, förmågor och kunskapskrav att muntliga 
presentationer är en viktig aspekt. Muntliga examinationer kan mäta elevers matematiska 
kunskap och bör enligt styrdokumenten vara en central del i lärarens bedömningsarsenal.  

Vidare nämner Skolverket i ämnesplanen för matematik på gymnasiet 
kommunikationsförmåga som en av de sju förmågor som eleverna ska få förutsättning att 
utveckla. Skolverket beskriver kommunikationsförmåga som förmågan att ”kommunicera 
matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling” (Skolverket, 2011c, s.1). 
Bedömningen av denna förmåga konkretiseras i de specifika kurserna där Skolverket skriver 
att eleverna ska kunna uttrycka sig med (viss) säkerhet i tal skrift och handling samt att 
eleverna ska kunna använda sig av matematiska symboler och andra representationer. För 
betygen C/A behöver eleven även uttrycka sig med viss/god anpassning till syfte och situation 
(Skolverket, 2011c). För att examinera den muntliga delen av kommunikationsförmåga krävs 
en muntlig bedömning.  

Joughin (1998) skriver att det är viktigt att göra en grundläggande distinktion mellan två 
kvalitéer som kan bedömas genom muntlig bedömning:  

- Elevens förmågor inom det muntliga mediet, d.v.s., muntlig 
kommunikationsförmåga. (se ovan). 

- Elevens kunskaper inom det matematiska innehållet som 
kommuniceras muntligen. 

Det är viktigt att påpeka att denna litteraturstudie har fokus på båda dessa möjliga 
bedömningar, alltså inte endast muntlig kommunikationsförmåga utan även kunskaper om det 
som kommuniceras muntligt. 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns 
vid genomförande av muntlig bedömningspraktik på gymnasieskolans matematikkurser, 
särskilt att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som påverkar de olika 
bedömningsaktiviteterna. Målsättningen är att kunna redogöra för hur olika muntliga 
bedömningsaktiviteter skulle kunna användas i matematikklassrummet. 

Detta leder till två frågeställningar: 

1. Vad finns det för möjligheter och utmaningar vid genomförande av muntlig 
bedömningspraktik i matematik på gymnasiet? 

2. Vilka för- och nackdelar har de olika muntliga bedömningsaktiviteterna? 
3. Vilka faktorer leder till ett gynnsamt utförande av muntlig bedömningspraktik av 

lärare? 



7 
 

 

4.  Metod 
Detta avsnitt förklarar hur vi gått tillväga för att finna, analysera och värdera relevant litteratur 
för att besvara frågeställningarna. Vi har tagit hjälp av Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap Erikson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) och det 
tillvägagångssätt som beskrivs i deras bok för att utföra en systematisk litteraturöversikt. 

 

4.1 Systematisk litteraturöversikt 
En systematisk litteraturstudie innebär att en tydligt definierad fråga besvaras med hjälp av 
litteratur som systematiskt sökts och sedan analyserats och värderats (Erikson Barajas et al., 
2013). Att systematiskt söka litteratur innebär att ta del av alla relevanta artiklar som fås av de 
sökord som identifierats utifrån frågeställningarna, och samt även som passar de 
urvalskriterier och avgränsningar som gjorts i utformningen med studien. Sökprocessen startar 
inledningsvis med att litteratur hittas med hjälp av de valda sökorden. Efter detta sker en 
urvalsprocess där ett urval görs av de funna artiklarna beroende på hur pass väl de kan svara 
på de ställda frågeställningarna. Slutligen sker en analysprocess där den valda litteraturen 
bearbetas och analyseras för att kunna ge svar på de ställda frågeställningarna. 

 

4.2 Sökprocess 
I sökprocessen kommer sökningens tillvägagångssätt att förklaras. Inledningsvis kommer den 
inledande sökningens metod som skedde genom användning av sökmotor att förklaras. I 
denna del kommer sökord och avgränsningar att förklaras. 

Slutligen kommer den andra sökmetoden att förklaras, nämligen snöbollssökningen. 

 

4.2.1 Sökning via sökmotor 
Sökmotorn som använts för att finna litteratur är Unisearch som är Linköpings Universitets 
sökmotor och som söker över 100 databaser. Vid sökning kan olika operatorer användas för 
att öka sannolikheten att den gjorda sökningen ska vara så relevant som möjligt. Operatorer 
som använts i de sökningar som gjorts presenteras i tabell 1 nedan. 
Tabell 1, beskrivning av de operatorer som används vid i sökprocessen (Eriksson Barajas et al. 2013) 

Operator Effekt 
* Trunkerar sökordet. Detta innebär att asterisken, (*), ersätter början eller 

slutet av ordet. 
AND A AND B finner litteratur som både återfinns med hjälp av sökord A och B. 
OR A OR B finner litteratur som antingen finns i A eller B 
NOT NOT A utesluter all litteratur som återfinns med hjälp av sökord A 
TI TI A utesluter all litteratur där A inte finns i titeln 

 

Vid den första sökningen som gjordes användes sökord relaterade till nyckelord i 
frågeställningarna. De sökord som användes återfinns i tabell 2 tillsammans med en 
motivering till varför sökordet valdes. 
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Tabell 2, motivering till de sökord som används i sökning 1 

Sökord Motivering 
Oral exam* or oral assessment För att urvalet artiklar som hittas via sökningen ska 

behandla muntliga bedömningar.  
AND School För att finna sökresutat från skolkontext. 
NOT (Dental or Health) För att utesluta sökresultat som handlar om tandskötsel. 

 

Den andra sökningen skiljde sig enbart från den första sökningen i det avseende att operatorn 
TI kombinerades med det första sökordet, för att finna den litteraturen som mer explicit 
behandlar muntliga bedömningar. Anledningen till att denna mer specifika sökningen gjordes 
kommer att återkommas till under avsnitt 6.1.2. De artiklar som hittades i sökning 2 är alltså 
en delmängd av artiklarna som hittades i sökning 1. Vilka artiklar som hittades i vilken 
sökning finns i artikelsammanfattningen i Appendix 1. 

Även en tredje sökningen gjordes med sökord på svenska för att finna litteratur författad på 
svenska. De sökord som användes var helt analog med de sökord som användes i den 1:a 
sökningen och återfinns med motivering i tabell 3 nedan. 
Tabell 3, motivering till de sökord som används i sökning 2 

Sökord Motivering 
Muntlig bedöm* För att urvalet artiklar som hittas via sökningen ska behandla 

muntliga bedömningar.  
AND matematik För att finna sökresultat ur matematikkontext 

 

De avgränsningar som gjorts är att litteraturen som väljs är peer-review artiklar på engelska 
till ämnet matematik samt tillgängliga via Linköpings universitetsbibliotek. Ytterligare 
avgränsning är att den litteraturen som setts över är publicerad senare än 1998 (som mest 20 
år gammal) för att vara mer aktuell. Ingen avgränsning gällande forskningsobjektens ålder 
gjordes i sökprocessen trots att litteraturstudien syftar till elevåldrarna inom det svenska 
gymnasiesystemet. Ytterligare en sökning har gjorts med liknande sökord på svenska för att 
finna svenska artiklar som behandlar uppsatsens ämne. Dock har inte samma avgränsningar 
gjorts vid denna sökning då det faktum att sökningens träffar är skrivna i en svensk kontext 
gör att dessa är mer relevanta till vårt syfte som handlar om svenska skolan. Samtliga gjorda 
sökningar presenteras i tabell 4. 
Tabell 4, sökord, avgränsningar och träffar på sökning 1,2 och 3. Sökning gjord 2018-11-15 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Använda 
träffar 

(Oral exam* or oral 
assessment) AND 
School NOT (Dental or 
Health) 

Tillgänglig via LiUB; Akademiska 
peer review-tidskrifter; Publicerad: 
19980101-20181231; Language: 
English; Disciplin: Matematik 

76 4 

TI oral AND (exam* or 
assessment) AND 
School NOT (Dental or 
health) 

Tillgänglig via LiUB; Akademiska 
peer review-tidskrifter; Language: 
EnglishDisciplin: Matematik 

12 4 
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Muntlig AND 
matematik AND 
bedöm* 

- 93 1 

4.2.2 Snöbollssökning 
Ytterligare litteratur har funnits via en s.k. snöbollssökning. Detta innebär att referenslistan på 
den litteratur som identifierats i sökningarna i databaserna har använts som utgångspunkt för 
att manuellt hitta ytterligare litteratur till litteraturstudien (Eriksson Barajas et al., 2013). I 
litteraturstudien har fem artiklar funnits på detta vis och motivet till att dessa valts är då de 
utgör en stor del i bakgrunden till två av de valda artiklarna. Denna bakgrund svarade väl på 
frågeställningarna så en manuell sökning gjordes m.h.a. Unisearch eller Google Scholar för 
att finna de artiklar som utgjorde denna grund. I tabell 5 presenteras dessa artiklar samt i 
vilken artikel den presenterats i. 

 

 
Tabell 5, beskriver de artiklar som valts via snöbollssökning 

Författare Årtal Artikelnamn Finnes i Funnen via 
sökmotorn 

Joughin 1998 Dimensions of Oral Assessment Ioanne & 
Simpson 
(2012) 

Unisearch 

Joughin 2010 A Short Guide to Oral Assessment Ioanne & 
Simpson 
(2012) 

Unisearch 

Henderson, Lloyd 
& Scott 

2002 ‘In the real world we’re all put on 
the spot at some time or other, 
so you need to be prepared for it’: 
an exploratory study of an oral 
method of assessing knowledge of 
mental health law. 

Ioanne & 
Simpson 
(2012) 

Google 
Scholar 

Huxham, 
Campbell & 
Westwood 

2012 Oral versus written assessments: a 
test of student perform- 
ance and attitudes 

Ioanne & 
Simpson 
(2012) 

Google 
Scholar 

Zoller, U., Ben-
Chaim, D., 
Kamm, D. S.  

1997 Examination-type preferences of 
college science students and their 
faculty in Israel and USA: A 
comparative study 

Thompson 
(1999) 

Unisearch 

 

4.3 Urvalsprocess 
I de artiklar som återfanns i den första sökningen skumlästes sammanfattningarna. I de fall då 
en artikel bedömdes relevant för frågeställningarna valdes denna att ingå i urvalet. Stor del av 
all litteratur, som sökningen resulterade i, bedömdes inte kunna svara på de ställda frågorna 
tillräckligt explicit, varför dessa förkastades. Även artiklar som på olika sätt var skrivna i en 
kontext som bedömdes som för olik den kontext som fokuseras i frågeställningarna valdes 
bort. Valen att inte inkludera en funnen artikel i urvalet till litteraturstudien motiveras med 
någon av följande anledningar. 
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• Artikeln använder muntlig bedömning som forskningsmetod och inte som 
forskningsobjekt. Således syftade ej artikeln till muntlig bedömning i det avseende 
som presenteras i bakgrunden.  

• Artikeln behandlade tandskötsel trots avgränsningen 
• Artikeln var ej författad på svenska eller engelska 
• Dubbletter av redan valda artiklar 
• Artikeln bedömdes ej kunna svara på frågeställningen 

 
Den andra sökningen som gjordes, och som tvingade det första sökordet i söksträngen att ingå 
i artikelns titel, lästes mer noggrant då dessa artiklar potentiellt svarar mer specifikt på de 
ställda frågeställningarna. Högre andel av den litteratur som denna mer avgränsade sökning 
resulterade i valdes även att ingå i urvalet. 

Den svenska sökningen resulterade enbart i litteratur som inte hade genomgått peer-review, 
främst c-uppsatser, men även en rapport. C-uppsatserna valdes bort då de slutsatser som dras, 
och det resultat som presenteras i dessa, inte har en lika hög reliabilitet. Rapporten, skriven av 
forskare, valdes dock att ingå i urvalet. 

 

4.4 Analysprocess 
4.4.1 Analysverktyg 
För att kunna sammanställa, svara på de olika frågeställningarna och analysera alla de valda 
artiklarna utvecklades ett analysverktyg i form av en matris som fylldes i vid läsning av 
artiklarna; se nedan som tabell 6. 
Tabell 6, analysverktyg 

Namn på artikel 
 

 

Hur svarar artikeln på 
frågeställning 1 

Möjligheter 
•  

Utmaningar 
•   

Hur svarar artikeln på 
frågeställning 2 

Intervju/förhör 
•  

Presentation 
•  

Grupparbete 
•  

Hur svarar artikeln på 
frågeställning 3 

 

Källkritik 
 

 

Efter att denna matris fyllts i för samtliga artiklar var för sig sammanställdes en ny större 
matris med samtliga artiklar listade bredvid varandra som kolumner. I denna större matris 
analyserades de olika raderna var för sig för att identifiera hur de olika artiklarna hanterade 
och bevarade de olika frågeställningarna.  
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4.4.2 Analys av matris 
Vid analysen av raderna i analysverktyget sorterades argumenten och påståendena in i 
kategorier relevanta för frågeställning 1. Kategorierna skapades av författarna till denna 
uppsats i syfte att identifiera övergripande teman kring de utmaningar och möjligheter som 
diskuterades i artiklarna. För att underlätta analysen användes färgkodning av de olika 
argumenten, och för varje argument som inte kunde inordnas under en tidigare kategori 
skapades succesivt nya. De kategorier av utmaningar och möjligheter som identifieras är 
sammanfattade i tabell 7 nedan. 
Tabell 7, kategorier till möjligheter och utmaningar 

Möjligheter Utmaningar 
Påverkan på resultat Utmaningar för elever 
Positivt vid summativ bedömning Svårare att genomföra rättvis bedömning 
Lärarnärvaro Resursåtgång 
Formativ bedömning  
Övriga möjligheter  

För att analysera den litteratur som behandlade frågeställning 2 analyserades matrisens rader 
på motsvarande sätt. Då en uppdelning av de olika muntliga bedömningsaktiviteterna redan 
införts i analysverktyget framställdes inte några ytterligare kategorier. 

 

4.4.3 Sammanfattning av artiklar 
Efter att artiklarnas argument gällande frågeställning 1 och 2 sorterats in i kategorier skapades 
korta sammanfattningar av de artiklar som inkluderats i litteraturstudien. Sammanfattningarna 
gjordes för att de ovan nämnda analyserna inte skulle resultera i förlorad kontext och 
specifika ramar, då en lista med argument annars kunnat resultera i eventuella feltolkningar 
när dessa plockats från sitt sammanhang. Dessa sammanfattningar finns i Appendix 1. De 
fyller även funktionen att man som läsare på ett snabbt sätt kan få en överblick över artiklarna 
samt vår tolkning av dess innehåll. 

 

4.5 Källvärdering 
När litteraturen analyserades togs även hänsyn till litteraturens tillförlitlighet. De faktorer som 
kunde tänkas påverka litteraturens tillförlitlighet med avseende på besvarandet av 
frågeställningen fördes in i analysverktyget, se tabell 6 ovan, och vid sammanställning av 
resultat togs hänsyn till dessa. Faktorerna var att undersökningens urvalsgrupp inte var i 
gymnasieålder, att urvalsgruppen var liten, att artikeln ej var skriven i en svensk kontext samt 
att det var svårt att dra några slutsatser från artiklarna. Diskussion kring källvärderingens 
tänkbara implikationer för resultatet finns i metoddiskussion avsnittet, 6.2.4. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas de svar på frågeställningarna som analysen av den utvalda litteraturen 
resulterat i. Först diskuteras de utmaningar och möjligheter som omnämnts i litteraturen i 
samband med muntliga bedömningspraktiker. Därefter kopplas utmaningar och möjligheter 
till de specifika typer av muntliga bedömningsaktiviteter som redogjordes för i avsnitt 1.2. 

Avslutningsvis presenteras en lista med ’goda råd’ för ett gynnsamt utförande av muntliga 
bedömningsaktiviteter enligt den litteratur som använts i litteraturstudien. 

 

5.1 Möjligheter 
Den forskning som redovisas presenterar resultat som beskriver olika möjligheter med en 
muntlig bedömningspraktik. Analysen, beskriven i uppsatsens metoddel, resulterade i följande 
kategorier av den muntliga bedömningspraktikens möjligheter: 

• Påverkan på resultat 
• Positivt vid summativ bedömning 
• Lärarnärvaro 
• Formativ bedömning 
• Övriga tankar kring möjligheter vid muntlig bedömning 

 
 

5.1.1 Påverkan på resultat 
Elever som har skrivsvårigheter kan genom muntliga examinationer visa den matematiska 
kunskap de har. Mushin, Gardner och Munro (2013) beskriver i Language matters in 
demonstrations of understanding in early years mathematics assessment att elever med 
språkliga svårigheter kan missförstå frågor på skriftliga prov och kan därmed inte visa den 
matematiska kunskap de har. Mushin et al. beskriver vidare att muntliga prov möjliggör att 
läraren i en större utsträckning kan omformulera och skräddarsy frågan så att eleven förstår 
vad som efterfrågas. 

Elever kan även ha det lättare för att prestera muntligt. Warren och deVries (2010) undersökte 
olika pedagogiska strategier på en grupp elever som beskrivs vara taldominanta, alltså elever 
som har det lätt för att kommunicera muntligt, och slår fast att muntlig bedömning är positiv 
för elevernas resultat då de både kan uttrycka sig själva och förstå frågan bättre. 

Nelson (2011) skriver att muntlig bedömning har positiv inverkan på resultatet hos de elever 
som enligt en tidigare ställd prognos (se information om prognosen i artikelsammanfattningen 
i Appendix 1) med stor sannolikhet skulle få svårigheter att klara sina matematikstudier. 
Odafes (2006) resultat visar att det ofta är för elever som presterar svagt på skriftliga 
examinationer som denna skillnad syns tydligast på. Enligt en undersökning av Boedigheimer, 
Ghrist, Peterson och Kallemyn (2014) har muntlig bedömning positiv inverkan på hela 
klassens resultat när det jämförs mot klassens resultat vid skriftlig bedömning. Odafe (2006) 
skriver att detta till viss del beror på att elever studerar hårdare och mer tålmodigt inför 
muntliga bedömningsaktiviteter då de på ett annat sätt kommer få stå till svars för vad de 
säger vid bedömningen.  
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5.1.2 Positivt vid summativ bedömning 
Joughin (2010) skriver att det är svårare för elever att plagiera sin arbetsprestation vid 
muntliga bedömningsaktiviteter. Vid en muntlig bedömningsaktivitet måste eleverna utgå från 
sin egen förståelse och sina egna ord och måste vid vissa aktivitetstyper klara av att svara på 
frågor om sin förståelse, vilket minskar sannolikheten att de kan plagiera. Ioanne och 
Simpsons (2012) resultat återspeglar denna minskade risk för plagiat då eleverna i deras 
studie uttrycker att det upplevs svårare att få ett högt betyg utan att kunna matematiken vid 
muntliga bedömningsaktiviteter i jämförelse med skriftliga bedömningsaktiviteter. Detta ses 
som positivt vid summativ bedömning då det ökar reliabiliteten av bedömningen och därmed 
ökar kvalitén.  

Detta påstående diskuteras även av Thompson (1999) som skriver att svårigheten med att 
fuska beror på att det är svårare att presentera något man inte vet muntligt jämfört med 
skriftligt. Odafe (2006) tillägger att det i muntliga bedömningssituationer är lätt att se om 
eleven memorerat svaret, vilket är i linje med Mushin et al. (2013) argument att det lättare att 
se om eleven förstått konceptet i fråga då det utöver att bedöma vad eleven svarat även går att 
observera på vilket sätt eleven svarat, genom bland annat uttryck och kroppsspråk. 

Utöver plagiataspekten beskriver Iaonne och Simpson (2012) möjligheten att testa fler 
dimensioner av matematisk kunskap då eleven bedöms muntligt. Iaonne och Simpson visar en 
bedömningsmatris där hur elever svarar visar till vilken nivå elevernas svar ligger på, hur väl 
de förstått begreppen samt hur väl de kan förklara dessa. Att muntlig bedömning är gynnsamt 
för att utförligt testa elevernas kunskaper är något som även beskrivs av Boedigheimer et al. 
(2014). Om den muntliga aktiviteten tillåter elever att diskutera koncept sinsemellan leder 
detta till att eleverna använder sig av en annan form av problemlösning. Denna form av 
problemlösning liknar en möjlig framtida arbetssituation och motiverar därav eleverna extra 
mycket (Odafe, 2006). 

 

5.1.3 Lärarnärvaro 
Vid de standardmetoder som anges i bakgrunden finns läraren närvarande vid samtliga 
muntliga bedömningsaktiviteter. Vid en bedömningssituation kan läraren ställa följdfrågor för 
att ta reda på vad, samt i vilken omfattning, eleven förstår det innehåll eller färdighet som 
bedöms. Följdfrågor hjälper till att synliggöra elevens kunskaper för bedömaren (Zimmerman, 
Fritzlar, Haapasalo & Rehlich, 2011).  

Lärarnärvaro vid bedömningen bidrar även till att läraren kan stötta eleven under 
lösningsgången och på detta sätt motverka att elever med kunskapsluckor inte kan lösa en 
uppgift, genom att delge eleven tips och ledande frågor (Iaonne & Simpson, 2012). Läraren 
har också möjlighet att omformulera frågan och anpassa den till elevens språkliga nivå. På 
detta vis motverkas till viss del att elevens språkliga nivå påverkar elevens möjlighet att 
uttrycka sin matematiska förmåga (Thompson, 1999). Läraren kan även förklara missförstånd 
när de dyker upp i bedömningssituationen, vilket hjälper eleverna att förstå frågan och lösa 
uppgiften på korrekt vis (Thompson, 1999). 

 

5.1.4 Positivt vid formativ bedömning 
Vid muntlig bedömning beskriver elever själva att det blir uppenbart för bedömaren vad de 
kan och inte kan samt även att identifiera de missförstånd som de har själva, vilket gynnar 
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elevernas fortsatta lärande (Nelson, 2011). Även Thompson (1999) beskriver lättheten för 
elever att lägga märka till sina egna matematiska svagheter och styrkor vid muntliga 
bedömningsaktiviteter. Vidare skriver Thompson att muntlig bedömning, intervju specifikt, 
hjälper läraren att förstå vidden av elevens matematiska kunskaper och därigenom identifiera 
missförstånd som sedan kan redas ut. Thompson (1999) beskriver även att möjligheten att 
identifiera elevers missförstånd kan fungera som ett bra verktyg för att utvärdera och utveckla 
lärarens egen undervisning.  Möjligheten till att på så sätt klargöra vad eleven vet gör att 
läraren kan anpassa sin undervisning och skräddarsy denna efter elevens styrkor och 
svagheter (Nelson, 2011). Boedigheimer et al. (2014) beskriver också denna möjlighet att 
identifiera generella misstag som leder till att den kursansvarige kan anpassa sin undervisning. 

Elever beskriver även att en variation i bedömningsaktiviteter bidrar till konkretiserande av 
deras lärande (Thompson, 1999). Lärarens närvaro bidrar även till att direkt återkoppling kan 
ges. Denna direkta återkoppling beskriver både lärare och elever som mer gynnsam än 
återkoppling i efterhand. Den muntligt kommunicerade återkopplingen bidrar till elevers 
fortsatta lärande (Thompson, 1999; Boedigheimer et al., 2014). 

 

5.1.5 Övriga aspekter på möjligheter med muntlig bedömning 
Utöver de specifika möjligheter som beskrivs ovan ger några av artiklarna även en del 
holistiska aspekter på muntlig bedömning. Iaonne och Simpson (2012) beskriver att elever är 
mer positiva till bedömningsaktiviteten efter en muntlig bedömning än efter andra slags 
bedömningsaktiviteter. Även Thompsons (1999) forskning förklarar att de elever som deltagit 
i forskningen hade en positiv syn på den muntliga bedömningsformen. I det resultat Odafe 
(2006) presenterar föredrar två av tre elever muntlig bedömning framför skriftlig. Vidare 
förklarar Iaonne och Simpson att man inte upptäckt några faktorer som bidrar till att muntlig 
bedömning som helhet är mer negativ än skriftliga bedömningsaktiviteter i den målgrupp som 
undersökts. Thompson (1999) beskriver vikten av att utveckla förmåga att kommunicera 
muntligt och genom att utföra muntliga bedömningsaktiviteter får elever möjlighet att träna på 
denna förmåga. Detta leder till att muntliga bedömningar fungerar som verktyg för att stärka 
elevers förmåga att kommunicera muntligt, och att använda muntliga bedömningar vid mindre 
examinerande moment beskrivs som gynnsamt (Iaonne & Simpson, 2012). Även Thompson 
(1999) beskriver att de muntliga bedömningarnas möjligheter i sin helhet väger betydligt 
tyngre än dess utmaningar. 

 

5.2. Utmaningar 
Den forskning som redovisas presenterar resultat som beskriver olika utmaningar med en 
muntlig bedömningspraktik. Analysen, beskriven i uppsatsens metoddel, resulterade i följande 
kategorier av den muntliga bedömningspraktikens utmaningar: 

• Utmaningar för eleven  
• Svårare att genomföra rättvis bedömning  
• Resursåtgång  

5.2.1 Utmaningar för elever 
Flera av de utmaningar som omnämns i artiklarna gällande muntliga bedömningspraktiker är 
centrerade kring elevens stress och oro, enskilda preferens samt diskriminering.   
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Ioanne och Simpson (2012) skriver att det finns en uppfattning att muntliga 
examinationsmetoder gör eleverna mer oroliga, alltså skapar ångest och stress i högre grad än 
andra bedömningsformer. Ioanne och Simpson (2012) skriver dock att det inte är självklart 
om det är de muntliga bedömningspraktikerna som tenderar att göra eleverna mer oroliga eller 
om eleverna är ovana att presentera muntligt och därmed blir mer oroliga. 

Även Henderson, Lloyd och Scott (2002) och Huxham och Campbell & Westwood (2012) 
fann att studenterna var mer oroliga inför den muntliga bedömningssituationen än inför andra 
bedömningssituationer. De noterade dock att efter bedömningssituationen hade studenterna en 
positivare åsikt kring muntlig bedömning än vad de tidigare haft, samt att de senare som 
yrkesverksamma kunde se att bedömningsformen haft betydelsefulla delar gällande 
exempelvis autenticitet och erfarenhet inför framtida anställningar. Ioanne och Simpson 
(2012) beskrev att många studenter skrev att muntlig bedömning kan orsaka stress. I en studie 
av Odafe (2006) där elever fick redovisa i grupper om tre rapporterade eleverna att de blev 
nervösa, oroliga och ledsna när de gjorde fel på ett problem eftersom de upplevde att de svek 
sina gruppmedlemmar. I en undersökning av Zoller Ben-Chaim och Kamm (1997), fick elever 
på ett amerikanskt college med naturvetenskaplig inriktning svara på en enkät om 
bedömningsformer. Bland nackdelarna med muntliga bedömningsformer var det vanligt 
förekommande att nämna stress, att de generellt var nervösa under sina intervjusituationer och 
möjligheten att veta uppgifterna i förväg inte alltid fungerade som strategi för att minska 
eventuell oro. Boedigheimer et al. (2014) föreslår att en strategi för att motverka denna stress 
är att tillägna lektionstid åt att låta elever öva på att presentera och svara på frågor. De föreslår 
även att man har minst två muntliga bedömningstillfällen så att eleverna vänjer sig vid 
formatet.  

Nervositetens påverkan på elevens prestationsförmåga kan få konsekvenser på bedömningens 
validitet. Joughin (1998) skriver att validiteten i en muntlig examinationsmetod kan vara svår 
att förutse. Faktumet att elevens prestation bedöms kan göra det svårare för elever att tänka 
och kommunicera direkt, ett krav som inte finns på samma sätt vid en skriftlig examination.  

Elevernas svårigheter att prestera i de muntliga bedömningsaktiviteterna kan vara 
diskriminerande, dvs. att någon missgynnas. Boedigheimer et al. (2014) skriver att en 
bedömningssituation kan passa vissa elever sämre utifrån vilka förmågor aktiviteten ger 
eleverna möjlighet att visa. Detta kan exempelvis gälla de elever som inte kan formulera sig 
snabbt i en pressad situation eller de som får en kognitiv låsning (översatt från engelskans 
“the student freezes”). Uppgiften blir diskriminerande eftersom det då finns en risk för att de 
inte kan visa sina förmågor som den annars skulle kunna ha visat. Boedigheimer et al. tar 
även upp att en muntlig bedömningssituation kan behöva anpassas för att fungera för elever 
med speciella behov. I Odafes (2006) studie skrev författaren att en del studenter medgav att 
de inte kunde förklara saker för andra och fann på grund av detta att bedömningsformen var 
svårare än att bara skriva ned sina svar på ett papper.  

  
Zoller, Ben-Chaim och Kamm (1997), skriver att i en undersökning av 
bedömningspreferenserna hos amerikanska college-studenter med naturvetenskaplig 
inriktning, var muntliga bedömningssituationer inför en publik lägst rankade. Däremot var 
muntliga bedömningsexaminationer utan publik närmre skriftliga bedömningssituationer i 
ranking. 
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5.2.2 Svårare att genomföra rättvis bedömning 
Ioanne and Simpson (2012) skriver att det finns problem med att göra den muntliga 
bedömningen rättvis. Eftersom de flesta prestationsbedömningar (t.ex. musikframträdande, 
köra bil eller muntliga språkprov) inte kan bli anonyma finns det en risk för bias. Författarna 
påpekar dock att det är svårt att få bort biaser från alla typer av bedömningsformer.   

Joughin (1998) skriver att en muntlig bedömningsaktivitet som implementeras med flertalet 
bedömare kan resultera i låg reliabilitet, eftersom flera bedömare kan ha olika syn på en elevs 
kunskaper. Vidare skriver författaren att de beslut om examinationens implementering kan ha 
en påverkan på reliabiliteten i en muntlig bedömningssituation. Han skriver att studier antyder 
att reliabiliteten i bedömningen hotas om mängden interaktion leder till att aktiviteten blir en 
dialog mellan lärare och elev snarare än en presentation framförd av eleven. Detta beror på att 
denna interaktionsform blir oförutsägbar eftersom ingen av parterna vet exakt vilka frågor 
som kommer ställas eller vad svaren kan bli, vilket kan leda till en inkonsekvens i valet av 
frågor mellan olika elever. Reliabiliteten kan även hotas när examinationen är endast muntlig 
och inte en kombination mellan muntlig och skriftlig. Att läraren är dåligt förberedd har också 
en påverkan på reliabiliteten. Dessa problem kan dock motverkas: minska mängden dialog till 
fördel för presentation, ha flertalet väl förberedda bedömare närvarande samt använd muntlig 
examination som komplement till andra format (Joughin, 1998).  

Ioanne och Simpson (2012) skriver att ett av nyckelbekymren med muntlig bedömning 
gällande rättssäkerhet är övervakningen och modererandet. Den muntliga 
bedömningsaktiviteten behöver inte innehålla en permanent bokföring vilket leder till att 
kontroll och omrättning kan bli omöjlig. Författarna tar upp att en videoinspelning skulle 
möjliggöra alternativa sätt att övervaka och moderera bedömning. 
 
 
5.2.3 Resursåtgång 
Tidsåtgången för de muntliga bedömningstillfällena kan vara ett problem. Tidsåtgången beror 
på dess planerade implementering utifrån val gällande totalt antal elever, antal elever per 
tillfälle, tidslängd per tillfälle samt antalet bedömare. Thompson (1999) skrev att om dessa är 
planerade som intervjutillfällen med en elev åt gången tar de mycket tid att utföra och 
bedöma. Thompson skriver dock att den tid som läggs ned i detta fall är jämförbar med andra 
mer vanligt förekommande bedömningsformer som även dessa tar upp mycket tid. Exempel 
på detta är rättning av svar på essäfrågor. Även Odafe (2006) skriver att det i hans studie tog 
mycket tid att implementera aktiviteten. Boedigheimer et al. (2015) skrev att en utmaning 
med muntliga bedömningstillfällen är att schemalagda lektioner kan behövas ställas in för att 
kompensera eleverna för den tiden det tar att utföra bedömningsaktiviteten. Tidsresurser tas 
även ur bedömarens ordinarie schema för att möjliggöra schemalagda bedömningstillfällen på 
tider utöver ordinarie undervisningstid.  

Eftersom muntlig bedömning kräver mycket fokus är bedömarens energi en annan sorts 
resursåtgång. En konsekvens av energiåtgången är att det kan tänkas ha effekter på 
bedömarens omdöme, alternativt bedömarens möjlighet att prestera på sina andra 
arbetsuppgifter. Boedigheimer et al. (2014) föreslår att man ska planera in pauser mellan 
bedömningspassen för att underlätta för bedömaren. 
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5.3. För- och nackdelar med bedömningsaktiviteter 
Bedömningspraktikens möjligheter och utmaningar kan skilja sig åt beroende vilken 
bedömningsaktivitet som valts. Därför sammanställs hur de olika muntliga 
bedömningsaktiviteterna, som presenterats i 2.4, påverkas av de olika möjligheterna och 
utmaningarna. 

 

5.3.1. Intervju/förhör 
Fördelar: Vid intervju och förhör befinner sig läraren ensam med eleven. Lärarens närvaro 
leder till att de möjligheter med lärarnärvaro, som beskrivs i 5.1.3, kan användas. Specifikt de 
möjligheter som kretsar kring att läraren förklarar frågan tydligare samt att läraren har 
möjlighet till följdfrågor syns tydligt (Ioanne & Simpsons, 2012; Thompson, 2012). Vidare 
skriver Zimmerman et al. (2011) att intervjuformatet, vars aspekter i detta fall simuleras via 
datorn, är särskilt gynnsamt vid problemlösning då den autentiska miljön bidrar till att elever 
kan visa begreppskunskap snarare än procedurkunskap.   

Nackdelar: En ordentlig intervju med samtliga elever är tidskrävande (Ioanne & Simpsons, 
2012). Antingen måste denna form av bedömning ske utanför klassrumstid eller under 
klassrumstid. Detta leder till att läraren måste arbeta utanför undervisningstid i stor 
utsträckning samt kunna organisera detta med elever, dock leder detta till att läraren får mer 
undervisningstid (Thompson, 1999). Om intervjun sker under undervisningstid kan läraren 
låta eleverna arbeta med någonting annat under presentationstiden (Mushin et al., 2013). 
Ytterligare en utmaning med intervjuformatet är att elever beskriver bedömningsformen 
negativt på grund av nervositet då bedömningen sker öga mot öga med läraren.   

 

5.3.2 Presentation 
Fördelar: Vid presentation presenterar eleven sitt resultat både för läraren och sina 
klasskamrater. Som tidigare nämnts bidrar ökad dialog mellan eleven och läraren och/eller 
andra elever med minskad reliabilitet då ökad dialog medför en inkonsekvens i vilka frågor 
som ställs (Joughin, 1998). Om presentationen sker som en envägskommunikation från eleven 
till lärare och andra elever bidrar denna med hög reliabilitet då mängden dialog minskas. 

Nackdelar: Zoller et al. (1997) att muntliga bedömningsaktiviteter framför en publik är lägre 
rankad av elever.  

 

5.3.3 Gruppdiskussion 
Fördelar: I en gruppdiskussion arbetar elever tillsammans, detta leder till en möjlighet att 
samarbeta vilket i sin tur leder till att eleverna får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
(Odafe, 2006). En gruppdiskussion bidrar även till att elever inte känner samma grad av 
nervositet som vid andra muntliga bedömningsaktiviteter då atmosfären är lugnare (Nelson, 
2011). Studenter kan även hjälpas åt samt förklara missförstånd för varandra (Nelson, 2011).  

Nackdelar: Dessvärre har bara exempel av bedömning med gruppdiskussioner påträffats i 
litteraturen i samband med formativ bedömning på gruppnivå, inte då varje elevs kunskap ska 
bedömas. Björklund Boistrup, Broomé, Jonsson, Lagerlund och Olovsson (2013) beskriver att 
om man vill använda gruppdiskussion i samband med slutbedömning krävs högt fokus från 
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lärare. I detta fall kan man som lärare låta resten av klassen arbeta med något annat medan 
gruppen bedöms. 

 

5.4 Faktorer som gör muntlig bedömningspraktik gynnsam 
För att beskriva vilka faktorer som leder till en gynnsam muntlig bedömningspraktik 
presenterar Boedigheimer et al. (2014) , s.106-107, en lista med faktorer för en lyckad 
muntlig bedömning. Boedigheimers lista är bäst tillämpar på bedömningsaktiviteten intervju, 
och består av 13 punkter som presenteras nedan. 

  
1. Läraren kan skriva ut en kopia av studentens manus för att anteckna under 

presentationens gång så att spontana tankar kan dokumenteras. 
2. Läraren kan börja examinationen med allmänna frågor om något som inte hör till 

stoffet för att minska elevens nervositet.  
3. Om det finns fler än en fråga att välja från bör läraren välja fråga slumpartat. 
4. Läraren kan ge eleven möjlighet att skriva ner under bedömningens gång. Detta 

hjälper till vid feedback. 
5. Läraren bör be eleven förklara viktiga steg i sin uträkning. En elev som kan förklara 

dessa korrekt och utan svårighet bör få ett högre betyg än någon som inte kan förklara 
sina uträkningar eller besvara eventuella efterföljande frågor från läraren angående 
uträkningen.  

6. Läraren bör vara medveten om elevens missförstånd så följdfrågor kan anpassas efter 
dessa.  

7. Eleven bör tillåtas återkomma till en fråga.  
8. Läraren bör ställa frågor som stimulerar elevens djupare resonemang. 
9. Läraren bör ställa ledande frågor som syftar till att eleven kommer fram till att elevens 

tidigare resonemang är felaktiga. 
10. Om en elev är oförberedd bör en lärare fråga så pass ledande frågor att eleven kommer 

fram till svaret. Detta kan ses som ett lärotillfälle.  
11. Om en elev inte lyckas formulera sig och blir helt tyst på grund av detta kan en lärare 

boka om tiden med eleven eller ställa frågor som hjälper eleven formulera sig.  
12. Läraren bör ge eleven återkoppling direkt efter bedömningen.  
13. Eleven bör i efterhand reflektera kring sin presentation.  

 
Gällande dokumentation (1) beskriver Ioanne och Simpson (2012) att man med 
inspelningsverktyg kan dokumentera framförandet på ett gynnsamt vis. Utöver de fördelar 
som detta får med tanke på dokumentation och reliabilitet är det även positivt för formativ 
bedömning då elever kan se och/eller höra sitt eget framförande. 
Frågor för stimulering av djupare resonemang (8) kan liknas till de frågor som Zimmerman et 
al. (2011) använder för att testa begreppskunskap framför procedurkunskap. Dessa frågor 
innehåller mindre enkla beräkningar och fokuserar mer på relationer mellan metoder. 
 
5.5 Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka möjliga användningsområden för muntliga 
examinationsmetoder i matematikundervisningen. Syftet bröts sedan ned i två 
frågeställningar, utifrån vilka en sökning gjordes i litteraturen för att besvara dessa frågor. 
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5.5.1 Utmaningar, möjligheter 
Det resultat som presenterats visar på både möjligheter, utmaningar, för- och nackdelar med 
implementering av muntlig bedömningspraktik.  

Den genomgångna litteraturen visar att det är skillnad mellan hur elever presterar muntligt 
och skriftligt, och att elever i många fall presterar bättre muntligt än skriftligt. Forskningen 
har undersökt elever som har det svårt skriftligt och elever som inte har någon uttalad 
svårighet och utfallet verkar vara detsamma. Anledningen till detta är antingen att elever 
studerar hårdare och därmed lär sig bättre inför muntliga bedömningar eller att elevens 
prestation blir bättre på grund av att de kan uttrycka sig bättre eller att läraren finns med som 
stöd (Boedigheimer et al., 2014; Mushin et al., 2013; Odafe, 2006; Warren & deVries, 2010). 
Examinationsformen i sig har enligt resultatet visat sig kunna bidra med hög reliabilitet då 
läraren kunnat motverka att olika svårigheter bidrar till att eleven uppvisat sämre matematisk 
kunskap än vad de egentligen besitter (Boedigheimer et al., 2014; Ioanne & Simpsons, 2012; 
Joughin, 1998; Mushin et al., 2013; Odafe, 2006). Att eleverna presterar på en högre nivå kan 
även bero på att läraren genom muntlig bedömningspraktik får ett bra verktyg för formativ 
bedömning på grund av möjligheten till direkt återkoppling samt att läraren på ett gynnsamt 
vis kan förklara missförstånd. (Boedigheimer et al., 2014; Ioanne & Simpsons, 2012; Nelson, 
2011; Thompson, 1999; Zimmerman et al., 2011). Utöver detta uppfattas muntliga 
examinationer som positiva hos elever efter att de utförts och beskrivs som ett bra 
komplement till skriftlig bedömningspraktik (Ioanne & Simpsons, 2012; Odafe, 2006; 
Thompson, 1999). 

Däremot kommer dessa fördelar tyvärr även med nackdelar som kan försvåra 
implementeringen. De som har identifierats i litteraturen handlar om risken av att muntliga 
bedömningspraktiker orsaka mer stress och nervositet än andra typer av bedömningsformer. 
Denna prestationsångest riskerar att bidra med att reliabiliteten av  bedömningen minskar. 
Vidare riskerar den praktiska implementeringen att konsumera större resurser av tid och 
lärrens energi (Boedigheimer et al., 2014; Odafe, 2006; Thompson, 1999)). Bedömningen 
påverkas även ur ett rättviseperspektiv på grund av att det inte på ett lätt sätt går att 
anonymisera den eller dem som ska bedömas, vilket innebär att det finns en risk för att 
bedömningen blir orättvis (Ioanne & Simpson, 2012; Joughin, 1998). 

 

5.5.2 För- och nackdelar med olika bedömningsaktiviteter 
Olika slags bedömningsaktiviteter har visat sig mer gynnsamma än andra vid specifika 
situationer. Intervju kan användas för att få en högre grad lärarnärvaro men riskerar att ta 
stora mängder resurser (Ioanne & Simpsons, (2012); Mushin et al. 2013; Thompson, 2012; 
Zimmerman et al., 2011). Presentation kan ha hög reliabilitet om mängden dialog är låg 
(Joughin, 1998) dock är det den lägst rankade bedömningsaktiviteten av elever (Zoller et al., 
1997). Gruppdiskussioner bidrar till att elever ökar förmågan att samarbeta och utforska 
matematik i en lugn atmosfär men är inte ett lika effektivt verktyg för att utföra en summativ 
bedömning (Nelson 2011; Odafe, 2006).  

De undersökta artiklarna föreslår att muntliga bedömningar är ett verktyg som lärare kan 
använda för att skapa variation i sin bedömningspraktik. Om muntlig bedömning inte används 
riskeras alltså att allsidigheten och därmed även reliabiliteten på bedömningspraktiken som 
helhet att minskar. Om muntlig bedömningspraktik implementeras på rätt sätt och av rätt 
anledning finns stora anledningar att tro att det leder till en mer kvalitativ bedömning.
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Studien som genomförts är på inget sätt heltäckande med avseende på de frågeställningar som 
ställts, utan ska fungera som en första inblick i vad forskning från olika kontexter svarar på de 
olika frågorna. Nedan följer en diskussion om hur arbetet skett under studien utifrån olika 
faktorer som potentiellt påverkat resultatet. Dessa faktorer är de metoder och tillvägagångssätt 
som förklarats tidigare i metoddelen: sökningsprocess, urvalsprocess, analysprocess och 
värdering av litteratur. 

 

6.1.1 Sökprocess  
Vid sökning av litteratur användes sökmotorn UniSearch för att ge en så heltäckande sökning 
som möjligt. I och med att sökningen skedde över så pass många sökmotorer som UniSearch 
erbjuder gav valet av sökmotor en stor bredd av litteratur. De sökord som användes var väl 
utvalda för att få med så många relevanta artiklar som möjligt. Det som dock bidrar till att 
sökprocessen inte var helt heltäckande var bland annat de avgränsningar och begränsningar 
som gjordes.  

Den specifika avgränsningen kring språk gjordes på grund av praktiska skäl men kan mycket 
väl ha bidragit till att en del valida artiklar valdes bort då en minoritet av artiklarna som dök 
upp på sökningen var på annat språk än svenska eller engelska. Litteraturstudiens avgränsning 
till ämnet matematik är även en bidragande faktor till att många artiklar valts bort. Muntlig 
bedömningspraktik kan finnas i andra ämnen och dess möjligheter och utmaningar kan vara 
ämnesöverskridande. Dock gjordes denna avgränsning då litteraturstudien har ett 
matematikdidaktiskt syfte och därmed finns det goda skäl att enbart ta med litteratur som 
fokuserar på ämnet matematik. Även praktiska skäl styrde denna specificering av litteratur då 
litteratur utan ämnesbegränsning skulle innehållit ett mindre hanterbart antal sökträffar samt 
riskerat att blivit för spretig. 

De artiklar som valts via snöbollssökning har bidragit till att artiklar med hög tillförlitlighet 
mot de ställda frågeställningarna togs med i urvalet trots att de inte funnits via de sökord som 
använts. 

 

6.1.2 Urvalsprocess 
Vid urvalsprocessen har alla artiklar som identifierats vid sökningarna lästs och ett beslut har 
tagits om de svarar på de frågeställningar som ställts i denna litteraturstudie. Anledningen till 
att artiklar valts bort är att de inte svarar på frågeställningen. Denna subjektiva bedömning av 
studiernas validitet har sedan gett ett urval. Subjektiviteten bidrar till viss del till en 
validitetsförlust men var tvungen då en stor del av studierna som hittades med hjälp av de 
sökord som användes inte berörde de frågeställningar som ställts i denna litteraturstudie. 

 

6.1.3 Analysprocess 
Analysprocessen som använts har fungerat som ett verktyg för att kunna jämföra resultaten 
från de olika identifierade artiklarna. Analysverktyget har hjälpt genom bryta ned för- och 
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nackdelar i mindre kategorier för att sedan kunna jämföra hur de olika artiklarna ser på varje 
specifik kategori. Detta har hjälpt att se hur olika forskningslitteratur ser på de olika 
kategorierna och på så vis fungerat som ett effektivt verktyg för analys. En nackdel med 
analysmetoden är att kategorierna inte är disjunkta. Detta leder till att vissa resultat 
presenteras flera gånger eller i vissa fall enbart finns med i den kategori där de har som högst 
validitet. 

 

6.1.4 Källvärdering 
De källor som värderats är av stor spridning vilket bidrar till en stor bredd i denna 
litteraturstudie. Med stor spridning menas att årtal, geografisk plats, urvalsgrupp och 
forskningsmetod skiljer sig mellan de valda artiklarna. Detta medför att det blir svårare att 
jämföra artiklarna då forskningsmetoder och urvalsgrupp skiljer sig. Dock har ett flertal av 
artiklarna kommit fram till liknande resultat vilket ökar validiteten på de slutsatser som 
dragits.  

Stor del av litteraturen som använts har varit från tidigt 2000-tal, vilket leder till att den 
teknologi som används i skolan idag till stor utsträckning inte varit tillgänglig. Detta leder i 
sin tur till att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om de implementeringar som vi återgett 
utifrån de identifierade artiklarna haft möjlighet att använda sig av en inspelningsfunktion.  

Litteraturstudien bygger även på en majoritet av studier utanför en svensk kontext där andra 
slags förmågor testas än de som nämns i ämnesplanen för matematik (Skolverket, 2011c). 
Stor del av den forskning som använts bygger även på resultat där slutsatser är svåra att dra. 
Denna svårighet kommer från att urvalsgruppen varit för liten eller att resultatet som 
presenteras inte är av tillräckligt hög validitet.  

Ytterligare har litteratururvalet inte tagit hänsyn till att litteratur rörande enbart elever i 
gymnasieålder skulle analyseras. Detta har gjort att litteratur om grupper av unga elever har 
jämförts med litteratur om grupper med äldre elever, vilket leder till att de möjligheter och 
utmaningar som presenteras inte nödvändigtvis har hög validitet för elever i gymnasieålder. 
De yngsta elever som förekommer i litteraturstudien är i lågstadieålder och deltog i Warren 
och deVries (2010) forskning. De äldsta eleverna som förekommer studerar på universitet 
(ingen ålder har angivits) och deltar i studien av Thompson (1999).  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie har begreppet muntlig bedömningspraktik analyserats med avseende 
på dess möjligheter och utmaningar, samt olika sorters bedömningsaktiviteter. Resultatet visar 
att implementering av muntlig bedömning är värdefull i skolans matematikundervisning.  

Argumenten för detta är inledningsvis att muntliga bedömningspraktiker gynnar elevens 
resultat i matematiken generellt, men speciellt för elever med någon slags svårighet med 
ämnet. Denna slutsats dras utifrån de identifierade artiklarnas kvantitativa inhämtade data. 
Eftersom alla de undersökta studierna, som mäter betyg kvantitativt, pekar åt att muntliga 
bedömningar korrelerar med högre betyg på bedömningen bör man med hög sannolikhet 
kunna dra denna slutsats. Dock bidrar de studier som utförts på mindre grupper och under en 
kortare period till minskad reliabilitet. Att resultatet är positivt kan även bero på 
bedömningens syfte och hur det rättats av lärare.  
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Det är svårt att ge orsaken till att elever presterar bättre på de muntliga 
bedömningsaktiviteterna. Anledningar till det ökade resultatet kan exempelvis vara att den 
muntliga bedömningsformen lättare sätt kan visa sina färdigheter. Men det kan även bero på 
att det ställs lägre krav vid dessa bedömningsformer. Möjligen kan aktivitetens uppgifter vara 
lättare, eller så ställer lärare lägre krav vid rättning. 

De argument som förs fram kring lärarnärvaro i bedömningssituationen visar att det kan 
finnas en vinst av att använda sig av muntliga bedömningar vid både formativa och 
summativa bedömningar. Dock kommer ökad lärarnärvaro till en kostnad av lärarens tid och 
energi, även om resultatet visar att detta argument kan besvaras med att den ökade 
resurskostnaden kan jämföras med andra examinationsformer som tros vara mindre 
energikrävande. Trots denna, eventuellt, ökade resurskostnad pekar resultatet, där 
helhetsintrycket av den forskningen som diskuterats och analyserats, på att lärarnärvaro vid 
bedömningssituation är positiv. Denna lärarnärvaro kommer hand i hand med en möjlighet att 
ge mer effektiv formativ bedömning både i form av att läraren kan finna missförstånd samt ge 
direkt återkoppling. Detta påstående jämförs inte mot någon annan bedömningsform och 
andra bedömningsformer kan eventuellt också vara effektiva vid formativa bedömningar. 

Slutligen har en sammanställning gjorts kring de olika bedömningsaktiviteterna. De olika 
bedömningsaktiviteterna presenteras med både för och nackdelar och har olika plats i 
undervisningen. På grund av att de olika aktiviteterna lämpar sig bäst vid olika tillfällen är det 
av stor vikt att implementera rätt slags bedömningsaktivitet vid rätt tillfälle. 

 

6.3 Slutsats och implikationer 
En implikation av litteraturstudien är att lärare bör utforma sin bedömningspraktik på ett sätt 
som bidrar till att bedömningen får hög validitet, reliabilitet och allsidighet. För att göra detta 
kan muntlig bedömningspraktik vara ett värdefullt verktyg för att variera sin 
bedömningspraktik och på detta vis öka kvaliteten på bedömningen. 

Vid implementeringen av muntlig bedömningspraktik är det av stor vikt att läraren är 
medveten om de olika möjligheterna och utmaningarna samt när de olika muntliga 
bedömningsaktiviteterna är som mest optimala att tillämpa. Genom att använda muntliga 
bedömningar i summativa syften bör den muntliga bedömningen ha positiv effekt på elevers 
resultat då elever arbetar hårdare inför dessa bedömningar samt presterar bättre på 
bedömningsaktiviteten. Om den muntliga bedömningen bidrar till hög lärarnärvaro blir 
bedömningen mer effektiv både som lärotillfälle och bedömningsform.  

För att minska nackdelen gällande elevers nervositet är det viktigt att elever blir vana med att 
genomföra muntliga bedömningar. För att minska på utmaningar kring den tid och lärarenergi 
som ofta kommer med implementering av muntlig bedömning är det viktigt att planera sin 
bedömningspraktik så att utförandet sker så optimalt som möjligt. 

Med detta litteraturstudiens resultat i åtanke finns det goda skäl för matematiklärare att 
använda sig av muntliga bedömningsaktiviteter, åtminstone som komplement till andra 
bedömningsformer.  
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6.4. Förslag på vidare forskning 
Ionne och Simpson (2012) föreslår att en videoupptagning kan användas för att lösa 
problemet med att muntliga bedömningar inte kan dokumenteras och övervakas på samma 
sätt som skriftliga. I Zimmerman et al. (2011) redogörs för en idé om ett program där elever 
får lösa problemuppgifter i en simulering av en muntlig aktivitet. Några av de problem vi 
redovisat och som uppstår vid en muntlig bedömningspraktik - såsom nervositet, biaser och 
påverkan av lärarens närvaro - kan eventuellt avlägsnas i en IKT-implementering av den 
muntliga bedömningen. Med det sagt så föder antagligen en sådan implementering nya 
problem och möjligen försvinner även några av de fördelar som finns med muntliga 
bedömning. Vidare forskning på området hade varit intressant att se; exempelvis 
redovisningar på skrivplatta, videoanvändning eller simuleringar som föreslås i artikeln av 
Zimmerman et al. (2011). 

I den forskning om muntliga examinationsmetoder som vi tagit del av finns inte en uppsjö av 
redogörelser av varierande muntliga bedömningspraktiker. Alla de artiklar vi hittat är i någon 
form återgivna eller citerade i denna text. Joughin (1998) delar med sig av ett ramverk för att 
bryta ned komponenterna i den muntliga aktiviteten. Inom var och en av komponenterna i 
ramverket kan läraren göra olika val. Ett forskningsförslag på området är att undersöka vilka 
riktlinjer verksamma lärare bör följa för genomförandet av muntliga bedömningsaktiviteter. 

Avslutningsvis förekommer inte särskilt mycket svensk forskning på området. Ett vidare 
forskningsförslag är därför att analysera svenska lärares beskrivningar av sina muntliga 
bedömningspraktiker och de slutsatser de drar utifrån en kontext med svenska läroplaner. 
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Bilagor 
Appendix 1: Sammanfattning av de valda artiklarna 
 
Artikel 1  
Författare   Boedigheimer   
Titel   Individual Oral Exams  

in Matheamtics Courses: 10 Years of  
Experience at the Air     
Force Academy   

Publiceringsår   2014   
Forskningsmetod   Redogörelse för samlade erfarenheter.   
Urval   Studenter på United States Air Force 

Academy, högre matematikkurser.   
Hittades via sökning 2 

Redogörelse för de muntliga examination- och bedömningsmetoder som använts av 
fakultetsmedlemmarna på United States Air Force Academy i högre matematikkurser. 
Artikeln beskriver fakultetsmedlemmarnas slutsatser efter tio års användning av muntlig 
bedömning kring frågorna: var, hur och varför. De beskriver bland annat hur deras muntliga 
bedömningspraktik ser ut samt utmaningar de haft och lösningar på dessa.   

Artikel 2  
Författare  Björklund Boistrup   
Titel  Muntlig kommunikation inom algebra – hur 

bedömer vi det?: Aktionsforskning om 
bedömning i matematik i Norrköping HT 
2013  

Publiceringsår  2014  
Forskningsmetod  Ljud- och videonsinspellning, skriftligt 

material via lärares reflektionsböcker, 
elevarbeten och minnesanteckningar från 
seminarier.   

Urval  Elever i årskurs 4, 5, och 9 i svensk 
grundskola.  

Hittades via sökning 3 
Redogörelse för ett av flera genomförda forskningsprojekt om elevers muntliga 
kommunikation inom området algebra. Lärare och forskare träffades under en termin för att 
utforska frågeställningarna: när, hur och vad som kan bedömas gällande muntlig 
kommunikation inom algebra.  
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Artikel 3  
Författare   Ioanne och Simpsons   
Titel   Oral assessment in mathematics: 

implementation and outcomes   
Publiceringsår   2012   
Forskningsmetod   Elevernas bedömningsresultat samt skriftliga 

elevkommentarer.   
Urval   Studenter i en matematikkurs. Durham 

University, England.    
Hittades via sökning 2 

Redogörelse för planerandet och implementerandet av en muntlig bedömningssituation i en 
matematikkurs (first-year pure mathematics module) i England. Författarna ville undersöka 
hur man implementerar en muntliga bedömningsaktivitet för första gången samt vad 
resultaten blir gällande elevernas prestationer samt deras inställning och syn på upplevelsen 
av en muntlig bedömningsaktivitet. Bedömningssituationerna var ett tio minuter långt 
elevlärare möte där eleven fick redogöra för lösningen på två frågor av fyra på förhand 
utgivna.   

Artikel 4  
Författare   Joughin, G.  
Titel   Dimensions of Oral Assessment   
Publiceringsår   1998   
Forskningsmetod   Litteraturöversikt   
Urval   Litteratur gällande muntlig bedömningspraktik 

inom högre utbildning   
Hittades via sökning Snöbollssökning 

Litteraturstudie över de urskiljande dragen och attributen i muntlig  
bedömning. Joughin urskiljer 6 stycken bedömningspraktiksdimensioner: 1) primär typ av 
innehåll 2) interaktion 3) autencitet 4) struktur 5) examinatorer och 6) muntlighet. Var och en 
av dessa har en rad av möjliga prakitker. Utöver att redogöra för dessa dimensioner och dess 
underliggande praktik val skriver Joughin även kort om utmaningar gällande vissa av dessa 
praktiker.   

Artikel 5  
Författare   Joughin, G.   
Titel   A Short Guide to Oral Assessment    
Publiceringsår   2010   
Forskningsmetod   Litteraturöversikt   
Urval   Litteratur gällande muntlig 

bedömningspraktik   
Hittades via sökning Snöbollssökning 

En, som titeln antyder, kort guide i muntlig bedömning. Joughin gör en kort redogörelse för 
vad bedömning är, varför det ska användas, vad som gör muntlig bedömning speciellt och hur 
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man bör planera en muntlig bedömningssituation. Vidare diskuterar han validitet, reliabilitet, 
rättvisa, bedömning och elevförberedelse.    

 Artikel 6  

Författare   Henderson, J., Lloyd, P., Scott, H.  
Titel   ‘In the real world we’re all put on the spot at 

some time or other,  
so you need to be prepared for it’: an 
exploratory study of an oral method of 
assessing knowledge of mental health 
law.  

Publiceringsår   2002  
Forskningsmetod   Enkät  
Urval    Yrkesverksamma före-detta studenter inom 

socialarbete.  
Hittades via sökning Snöbollssökning 

Författarna undersöker före-detta socialarbetesstudenters syn på muntlig bedömnignspraktik 
genom en enkät. Utöver detta redogör författarna för bedömningspraktikens kontext utifrån 
rubrikerna utbildning, bedömning och praktik.   

Artikel 7  
Författare   Huxham, M., Campbell, F., Westwood, J.  
Titel   Oral versus written assessments: a test of 

student performance and attitudes  

Publiceringsår   2012  
Forskningsmetod   Inspelning av gruppdiskussion som 

transkriberades. Poäng på examination.  
Urval   Biologistudenter, Edingburgh.  
Hittades via sökning Snöbollssökning 
Undersökning av studenters attityder och resultat i en muntlig samt skriftlig 
bedömningsaktivitet inom biologiämnet jämfördes. Elevgrupper placerades slumpvis ut i 
grupper för muntlig respektive skriftlig bedömning varefter deras resultat och attityder efter 
bedömningsaktiviteteterna utvärderades och jämfördes.  
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Artikel 8  
Författare   Mushin, I., Gardner, R., Munro, M. J.,     
Titel   Language matters indemonstrations of 

understanding in early years of mathematics 
assessment   

Publiceringsår   2013   
Forskningsmetod   Konversationsanalys, videoupptagning.   
Urval   Elever på en Australiensisk grundskola, 

årskurs 1.   
Hittades via sökning 1 

Studie om språkets roll inom matematikbedömning och de inhemska elevernas språkliga 
utmaningar.      

Artikel 9  
Författare   Nelson, M. A.   
Titel   Oral Assessments: Improving Retention, 

Grades, and Understanding    
Publiceringsår   2011   
Forskningsmetod   Bedömningsresultat samt redogörelse för egna 

erfarenheter   
Urval   Studenter på University of Colorado   
Hittades via sökning 2 
En redogörelse för implementeringen samt resultaten av en frivillig muntlig  
bedömningssituation. Bakgrunden till studien är att samtliga elever i Analys 1 kursen för göra 
ett kursinledande test. Testet har enligt författarna visat sig ha god prognos för att visa vilket 
betyg som eleverna kommer att få på kursen. De elever som bedömdes vara i riskzonen för att 
misslyckas med kursen erbjöds diskussionstillfällen inför varje kursprov vilket resulterade i 
bättre resultat för de som valde att gå på bedömningstillfällena.    

Artikel 10  
Författare   Thompson, D. R.   
Titel   Using Performance Assessment to Engage  

Preservice Teachers in Mathematical  
Discourse    

Publiceringsår   1999   
Forskningsmetod   Intervju av elever och en lärare.   
Urval   Lärarstudenter för grundskolan (Florida).   
Hittades via sökning 1 
Redogörelse för implementeringen av muntlig bedömning i ämnesdidaktik på en 
lärarutbildning i Florida. Presentation av bedömningssituationens format (intervju), problem 
och reflektioner.       
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Artikel 11  
Författare   Victor, U, Odafe   
Titel   Oral examination in college mathematics: an 

alternative assessment technique   
Publiceringsår   2007   
Forskningsmetod   Frågeformulär med kortsvarsfrågor. Ifyllda av 

eleverna.   
Urval   21 studenter på collegenivå, USA.   
Hittades via sökning 2 
Odafe implementerar en muntlig examinationsaktivitetet  i en klass på collegenivå och 
redogör för denna i artikeln. Odafe samlar även in data om examinationen genom 
frågeformulär och utvärderar dessa. Ger slutligen tips för användning av muntliga 
examinationsmetoder.    

Artikel 12  
Författare   Warren och deVries    
Titel   Engagement With Mathematics In Early 

Years   
Publiceringsår   2010   
Forskningsmetod   Iakttagelse av grupp   
Urval   Australiensiska inhemska elever i lågstadiet 
Hittades via sökning 1 
Under 2008 arbetade författarna på flertalet australiensiska skolor med att testa idéer för att 
stärka unga inhemska elever. Författarna redogör för bakomliggande forskning samt deras 
egna implementerade aktiviteter inom tre områden: kommunikation inom matematik, 
representation inom matematik och talförståelse. Artikeln redogör några pedagogiska 
strategier som hjälpte lärarna att stärka elevernas förståelse för matematik inom respektive 
område.    

    

Artikel 13  
Författare   Zimmerman    
Titel   Possible gain of IT in problem oriented 

learning environe   
Publiceringsår       
Forskningsmetod   Litteraturöversikt samt redogörelse för 

användandet av IKT i matematikaktiviteter.    
Urval     
Hittades via sökning 1 
Studie från Tyskland. Inledningsvis redogör författarna för de 8 fundamentala aktiviteterna för 
genererandet av ny matematikkunskap: räknande, konstruerande, tillämpande, 
argumenterande, hittande, lekande och ordnande. Aktiviteterna används sen som ett ramverk 
när de tittar på moderna läroteorier. I del två redogör författarna för användandet av IT för att 
lära ut och lära matematik i mellanstadiet och högstadiet (”middle grades”, ”upper grades”). 
Avslutningsvis beskrivs idén om ett datorverktyg för att mäta matematiska 
problemlösningsförmågor som simulerar aspekter från muntlig bedömning. Datorprogrammet 
simulerar de olika aspekter som enligt författarna är gynnsamma med muntliga bedömningar. 
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Dessa aspekter är exempelvis att formulera om frågan, ge ledtrådar till eleven under 
lösningsgången, specificera önskad lösningsmetod och ge liknande problem som eleven kan 
analysera.  

  

Artikel 14  
Författare   Zoller, U., Ben-Chaim, D., Kamm, D. S.  
Titel   Examination-Type Preferences of College 

Science Studients and Their Faculty in Israel 
and USA: A Comparative Study  

Publiceringsår   1997  
Forskningsmetod   Enkät  
Urval   Teknikstudenter på college i Israel och USA.  
Hittades via sökning Snöbollssökning 
Undersökning av teknikstudenters bedömningspraktikpreferenser i Israel och USA. Enkäter 
skickades ut där studenterna fick markera hur mycket de gillade 9 olika föreslagna aktiviteter 
på en skala 1-4. Studenterna gavs även möjligheten att förklara anledningarna till sitt svar. 
Därefter analyserades enkätresultaten utifrån efter det totala svaret, jämförelse mellan 
länderna samt efter studenternas kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


