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I följande kunskapsöversikt sammanställs och kartläggs forskningsområdet för 

formativ bedömning i matematik. Formativ bedömning syftar till att utveckla elevernas 

kunskaper genom att kontinuerligt i lärandeprocessen återkoppla till eleven och inte 

summera och gradera dennes kunskaper i slutet av ett moment. Formativ bedömning 

är ett välkänt fenomen som har haft stor spridning i både svenska skolor så som 

världen över.  

 

Studierna lyfter positiva och negativa aspekter av arbetet med formativ bedömning i 

allmänhet och med formativ bedömning i matematik i synnerhet. Studierna som 

presenteras i följande översikt diskuteras och kartläggs utifrån olika aspekter. Fokus 

ligger på de nyckelstrategier som lyfts i och med formativ bedömning, alltså, 

tydliggöra mål och kunskapskrav, synliggöra lärandet, återkoppling, aktivera elever 

som lärresurser för varandra och aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. 

Efter att fältet formativ bedömning i matematik har kartlagts följer en fördjupad analys 

i arbetet med just återkoppling och självreglerat lärande. 

 

Slutsatser som kan dras i och med kunskapsöversikten är bland annat att att arbetet 

med formativ bedömning är tidskrävande och att det är en undervisningsform som 

behöver etableras i verksamma praktiker innan det kan nå sin fulla potential.  
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INLEDNING  
Den svenska skolan har i uppdrag att se till att elever erhåller kunskaper som är nödvändiga 
för vårt samhälle idag. Dessa kunskaper finns bland annat i de skolämnen som undervisas i 
skolan. Eleverna erhåller betyg som visar om och i vilken grad de uppnått de nationella 
kunskapskraven (Lgr 11, 2011). Denna bedömning kallas summativ bedömning och ska inte 
blandas samman med den formativa bedömningen som istället är ett sätt att undervisa 
(Peterson & Siadat 2009). Inom formativ bedömning ser man lärandet som en pågående 
process som hela tiden kan utvecklas (Lundahl 2014). Formativ bedömning karaktäriseras av 
att eleverna känner till vad målet med undervisningen är och att de kontinuerligt får 
återkoppling på var de befinner sig i förhållande till det uppsatta målet samt hur de kan göra 
för att minska gapet däremellan. Tidigare analyser (Hattie 2009; Black & Wiliam 1998) har 
dragit slutsatsen att formativ bedömning är ett av de främsta tillvägagångssätten för att höja 
elevers prestationer i undervisningen, oavsett ålder och ämne.  
 
Det finns ett flertal olika strategier för formativ bedömning, några av dessa är 
självbedömning, kamratbedömning, feedback på olika sätt samt självreglerat lärande 
(Vetenskapsrådet 2015). Alla dessa strategier bildar en helhet kring formativ bedömning. 
Feedback är en mycket viktig del av den formativa bedömningen och är till för att föra 
lärandet framåt. Kort sett innebär feedback en snabb och tydlig återkoppling som ska ske 
löpande under undervisningen då grundprincipen innebär att återkopplingen ska ske medan 
lärandet pågår för att gynna det. Återkopplingen bör inte ske i samband med ett specifikt 
betyg eller poäng på en uppgift eller prov, då det ofta leder till att kommentarens värde 
sjunker och elever tenderar att fokusera på poäng/betyg (Lundahl 2014). Feedback är ett sätt 
att stärka elevernas förmåga till självreglering (Butler och Winne 1995). Det självreglerande 
lärandet innebär att eleverna själva har fokus på att lära och har en möjlighet att arbeta mot 
uttalade mål som finns. Eleverna ska kunna tänka metakognitivt kring sitt eget lärande, vara 
självständiga och ha självdisciplin (Butler & Winne 1995; Winne 1996).  
 
Kamratbedömning innebär att eleverna får titta på varandras uppgifter och vara med och 
komma med konstruktiv kritik. Detta är ett bra sätt att göra eleverna mer medvetna om 
bedömning samt synliggöra fler tillvägagångssätt för hur en uppgift kan genomföras.  
Självbedömningen hjälper eleverna på vägen att bli metakognitiva kring sitt lärande och styr 
dem i riktningen mot självreglerat lärande (Hattie & Timperley 2007). Strategierna bygger på 
varandra i den mån att självbedömning och kamratbedömning leder till ett självreglerat 
lärande som stöttas upp och utvecklas genom feedback (Wiliam 2010).  
 
Oavsett i vilket ämne formativ bedömning används är grundprincipen densamma. Syftet med 
studien är att skapa en översikt kring kunskapen om formativ bedömning inom ämnet 
matematik med huvudfokus på följande; 
 
Frågeställningar 

o Finns det samband mellan formativ bedömningen och elevers prestationer i 
matematik? 

o Vilka strategier inom formativ bedömning är centrala i forskningen? 
 
Utgångspunkten för översikten är att ge en överblick över forskningsområdet formativ 
bedömning i matematik samt att svara på frågeställningarna ovan. 
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Arbetsfördelning 
Under arbetet med kunskapsöversikten har vi arbetat mycket nära varandra och samarbetat på 
alla punkter. Pilotsökningen gjorde vi var för sig och den egentliga sökningen tillsammans. Vi 
båda läste samtliga texter och diskuterade och jämförde hur vi tolkat dem. Under arbetets 
gång har en av oss läst det vi velat ha med i arbetet och formulerat om det, medan den andra 
har lyssnat och formulerat om en andra gång och skrivit ner. I vår text använder vi feedback 
och återkoppling som synonymer till varandra. 

METOD  
För att uppnå syftet att systematiskt samla och sammanställa kunskap inom formativ 
bedömning i matematik arbetade vi för en systematisk litteratursökning. För att en översikt 
ska räknas som en systematisk litteraturstudie ska ett flertal kriterier vara uppfyllda enligt The 
Campbell Collaboration (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). För det första 
måste alla delar av sökningen vara noggrant beskrivna, däribland metoder för sökning, urval, 
sökstrategi samt kodning. Vidare ska alla tillvägagångssätt dokumenteras i löpande text 
och/eller tabellform och de ska vara lätt att följa och förstå vid läsning. 

Litteratursökning 
För att kunna genomföra systematiska litteraturstudier krävs det att det finns ett tillräckligt 
antal studier av god kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Därför gjorde 
vi inledningsvis flera pilotsökningar, alltså lätta och ostrukturerade sökningar, i databaserna 
Eric Proquest, Primo och Google Scholar för att skapa oss en uppfattning om hur mycket 
vetenskapligt underlag som fanns. Efter en fritextsökning framkom det att det verkade finnas 
gott om material att grunda översikten på.  
 
Vid den egentliga sökningen användes Eric Proquest och Google Scholar som baser. Valet 
baserades på att dessa två visar mycket utbildningsvetenskaplig forskning, vilket var det vi 
eftersökte (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). De sökord som användes var 
formative assessment, mathematics, math, Sweden och intermediate grade (tabell 1). Vi valde 
även att kombinera dessa ord med hjälp av en boolesk sökterm i Eric Proquest, närmare 
bestämt AND. 
 
Begränsningar sattes för att specificera vår sökning. Vi avgränsade våra sökningar med 
”Scholarly journal” och ”Peer Reviewed” för att få vetenskapliga resultat och ”English 
language” då viktiga nyanser av sammanhanget kan förloras vid översättningar.   
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
 

ERIC PROQUEST 2017-11-19 Begränsningar: Scholarly Journals/Peer reviewed, English 
 

Sök nr      Söktermer                      Antal                Antal                 Antal                 Antal                     Antal 
      träffar            lästa titlar        lästa abstacts       granskade              valda 

 
1               formative assessment         2525  11  -  -  - 
 
2               mathematics                     47 476  -  -  -  - 
  
3                #1 AND #2                      271                     348                       41                        22                          7 

 
Tabell 1 Forts. Översikt av litteratursökning 

 
Google Scholar 2017-11-19 Begränsningar: Scholarly Journals/Peer reviewed, English 

 
Sök nr      Söktermer                      Antal                Antal                 Antal                 Antal                     Antal 

      träffar            lästa titlar        lästa abstacts       granskade              valda 
 

1               formative assessment       660 000   -  -  -  - 
 
2               mathematics                   4 300 000 -  -  -  - 
  
3               #1 + #2                              147 000              -  -  -  -                              
 
4              #1 + math                           106 000              12                         4              1*                          1 
  
5              #4 + Sweden                       18 400                6  6  -  - 
 
6              #5 + intermediate grade       3480                9  3  -  - 
 
7              assessment for learning        1731                 46                        14                         2                           1 
                + mathematics 

 
 
*I sökningen ”#1 + math” läste vi fyra abstracts och valde att inkludera en av dem i 
kunskapsöversikten. Vi valde att inte granska några fler artiklar ur den sökningen då vi hade 
tillräckligt med material för att gå vidare.   

Urval av artiklar 
Urvalet av artiklar som använts i kartläggningen (se bilaga 1–10) utfördes stegvis och 
illustreras i figur 1. De artiklar som valdes att bearbetas i kunskapsöversikten skulle följa 
nedanstående kriterier: 
 

o Publikationen behandlade undervisningssättet formativ bedömning. 
o Publikationen behandlade åk 4 och uppåt. 
o Publikationen innehöll en studie som var empirisk alternativt var en översikt av 

empiriska studier och/eller en översikt av området formativ bedömning i matematik.  
 
I sökningen i Eric Proquest valdes sju artiklar ut och i Google Scholar valdes två artiklar ut. 
Ytterligare en tillkom vid aktivt sökande bland referenser i redan valda artiklar. Dessa mötte 
de kriterier som vi satt upp, och kan därmed ses i kartläggningen (bilaga 1–10). 
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Kartläggningens process 
I vår kartläggning har vi valt att fokusera på ett antal olika faktorer. Titel, författare, 
publikationsår och vilket land studien har genomförts i har vi med för att ge läsaren en 
överblick över artiklarna (se bilaga 1-10). Valet av ovanstående faktorer bottnar för det första 
i att vi ville tydliggöra det som först väcker ens uppmärksamhet, närmare bestämt titeln. För 
det andra har vi med författare för att synliggöra om namn återkommer i olika artiklar. 
Publikationsår och land valde vi för att se hur relevant studien var för nutiden samt för att 
kartlägga var det forskas om formativ bedömning.  
 
Vidare finns Keywords med för att kunna se vilka begrepp författarna anser vara centrala 
inom formativ bedömning. Deltagare (urval) valde vi att presentera för att se hur omfattande 
studien var, samt för att se om fokus ligger på pedagoger, elever eller båda. Detta anser vi 
vara en intressant aspekt då det är betydelsefullt om studien handlar om hur pedagoger bör 
eller ska förhålla sig till formativ bedömning kontra hur elever uppfattar samt påverkas av 
formativ bedömning. 
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Faktorerna metod och resultat/slutsats tycker vi är självklara för att skapa en tydlig översikt 
över de lästa artiklarna samt för att se om det fanns ett samband mellan formativ bedömning 
och elevers prestationer i matematik. Vi valde även att betona vilka strategier artiklarna lyfte 
inom formativ bedömning.  

Den fördjupade analysen 
Vi hade redan från början en idé att skriva analysen om något som verkade centralt inom 
formativ bedömning genom alla artiklar i kartläggningen. Just strategin feedback fanns med 
som en tydlig röd tråd genomgående i kartläggningen av artiklarna och därför valde vi det. Vi 
ville också sätta det i perspektiv mot en annan strategi och tog därför den som omnämndes 
näst mest, självreglerat lärande. När vi hade bestämt oss för område för fördjupningen började 
vi grundligt granska de fem artiklar som till största del behandlade feedback och självreglerat 
lärande för att hitta hur och på vilket sätt de två strategierna samspelar i artiklarna.  

KARTLÄGGNING - SAMMANSTÄLLNING  
Vår kartläggning består dels av matrisen med sammanställd information om artiklarna (se 
bilaga 1–10) och dels av tabeller som presenterar information som vi ansett vara betydelsefull 
för översikten.  

Tabeller  
I vår kartläggning har vi valt att sammanställa information i tabeller varvat med löpande text 
som förklarar hur de ska läsas av. I de tabeller som presenteras har vi utgått från Nilholm 
(2017) och Vetenskapsrådets (2015) rapport om kartläggning av forskning om formativ 
bedömning i matematik, främst vid urvalet av strategier för formativ bedömning.  
 
I de kommande tabellerna benämns artiklarna med följande nummer: 
 

1. The Effect of Formative Testing and Self-directed Learning on Mathematics Learning Outcomes 
(Sumantri & Satriani 2016) 

 
2. Comparing Two Versions of Professional Development for Teachers Using Formative Assessment in 

Networked Mathematics classrooms (Olson, Olson, Solvin & Brandon 2015) 
 

3. The Use of Learning Map Systems to Support the Formative Assessment in Mathematics (Broaddus & 
Kingston 2017) 

 
4. Combination of Formative Assessment Instruments in Elementary Algebra Classes: A Prescription for 

Success (Peterson & Siadat 2009) 
 

5. The effect of POWERSOURCE assessment on middle-school sudents’ math performence (Phelan, 
Choi, Niemi, Vendlinski, Baker & Herman 2009) 

 
6. Formative assessment and feedback: Making learning visible (Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen 

2012) 
 

7. The challenge of formative assessment in Mathematics Education: Children’s Minds, Teacher’s Minds 
(Ginsburg 2009) 

 
8. Differential Improvement in Student Understanding of Mathematical Principles Following Formative 

Assessment Intervention (Phelan, Choi, Vendlinski, Baker & Herman 2011) 
 

9. Assessment for learning in English and mathematics: a comparison (Hodgen & Marshall 2005) 
 

10. Elevers användande av formativ återkoppling i matematik (Green 2014) 
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Tabell 2 visar vilken typ av text varje artikel är. Detta har vi med för att tydliggöra olika 
sorters forskning och för att underlätta för läsaren hur denne kan förhålla sig till olika delar av 
kartläggningen. De empiriska studierna är en slags originalforskning som innefattar en 
genomförd studie där pågående innebär att studien inte är avslutad ännu. 
Positioneringsartiklarna är istället argumenterande utifrån en specifik position inom fältet. 
Avhandlingar är en textmässig slutprodukt av forskande, vilar oftast på empiri och räknas som 
vetenskapliga publikationer när de är godkända (Nilholm 2017). Det som är intressant med 
avhandlingar är att de är skrivna av icke etablerade forskare. 
 
Tabellen visar att en artikel är en positioneringsartikel, en är en avhandling som vilar på 
empiri och åtta artiklar är empiriska studier, varav en är pågående. 
 
Tabell 2. Typ av artikel 

 
Tabell 3 redogör för vilken eller vilka av strategierna som behandlas i de olika artiklarna om 
formativ bedömning. Valet av innehåll i denna tabell grundar sig i en av våra frågeställningar; 
Vilka strategier inom formativ bedömning är centrala i forskningen?  
 
Av tabellen framgår det att feedback är den mest omnämnda strategin i artiklarna då samtliga 
innehåller en eller flera typer av återkoppling, exempelvis skriftlig eller muntlig. Resterande 
strategier är relativt jämnt fördelade mellan artiklarna. En intressant del i tabellen nedan är hur 
de olika strategierna sammanvävs i vissa fall. Det kan vara svårt att isolera en strategi då de 
ofta bygger på och har en inverkan på varandra utan att egentligen nämnas vid namn. 
Kingston och Broaddus (2017) nämner till exempel aldrig självreglerat lärande vid ord, men 
påpekar att elevernas förståelse kring sitt lärande sker genom effektiv feedback. Därför blir 
uppdelningen kanske inte helt korrekt, men strategierna har identifierats som de som väger 
tyngst i de olika artiklarna. 
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Tabell 3. Strategi i fokus för formativ bedömning 

 
 
Tabell 4 redogör för huruvida fokus ligger på pedagogen, på eleverna eller på båda. Trots att 
formativ bedömning är något som berör både pedagoger och elever kunde vi i vissa fall utläsa 
var huvudfokus låg i artiklarna. Beroende på vilket fokus som finns blir resultatet och 
slutsatsen olika. Till exempel kan inte en slutsats av elevers prestationer åskådliggöras om 
fokus ligger på pedagoger och deras arbete. För att uppnå evidensbaserad forskning är det 
viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av området. Det är därför viktigt att titta på forskning 
som berör både pedagoger och elever, antingen isolerat eller tillsammans (Adamsson 2017).  
Det kan därför vara bra att få en överskådlig bild av hur fördelningen ser ut. 
 
Fyra av artiklarna fokuserar på både pedagoger och elever. Tre artiklar har elever som 
huvudfokus medan de resterande tre koncentrerar sig på pedagogens perspektiv. Detta visar 
sig genom vilka som deltagit i studien och vad resultatet och slutsatsen kan berätta.  
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Tabell 4. Deltagare i fokus 

 
 
Tabell 5 visar om det går att urskilja något samband mellan den formativa bedömningen och 
elevernas prestationer i matematik samt om det i sådana fall är positiv eller negativ. Även 
denna tabell svarar på en av våra frågeställningar; Finns det samband mellan formativ 
bedömning och elevers prestationer i matematik? 
 
I de fem artiklarna där inget samband kunde utläsas ligger antingen pedagogens perspektiv i 
fokus eller så bygger inte artikeln på just elevers prestationer. I samtliga fall där ett samband 
mellan formativ bedömning och elevers prestationer fanns, vilket var i fem artiklar, var 
korrelationen positiv. Dock kunde även en viss kritik utläsas i Greens (2017) artikel där 
effekterna av formativ bedömning visserligen var positiva på elevers prestationer i matematik, 
men eleverna upplevde även formativ bedömning som något skrämmande och förvirrande.  
 
Tabell 5. Påvisar samband mellan formativ bedömning och elevers prestationer i matematik 
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Granskning av kartläggningen  
Det finns mycket forskning inom området och vi är väl medvetna om att denna översikt enbart 
visar en minimal del av den information som finns tillgänglig. Denna kunskapsöversikt 
grundas på utvalda källor som visar en begränsad del av forskningsfältet. Forskningen som 
finns med är relativt aktuell då artiklarna som kan ses i kartläggningen har publikationsår som 
sträcker sig från 2005 till 2017.  
 
Översikten baseras som tidigare nämnts på tio artiklar. Av dessa tio artiklar var sex 
publicerade i USA och en vardera i Norge, Sverige, Indonesien och England. Anledningarna 
till att så många av de artiklar som vi behandlat är publicerade i USA kan vara många. Det 
kan bero på att många av de ledande namnen inom formativ bedömning är amerikaner, 
exempelvis Wiliam (2010). En annan faktor som gjort att vår sökning resulterat i få artiklar 
publicerade i Sverige är att vi inte var insatta i de olika begreppen som används inom 
forskning i formativ bedömning i Sverige, som till exempel återkoppling, responssystem och 
självreglerat lärande. Begreppet formativ bedömning (ibland även bedömning för lärande) 
används ibland med en viss variation i innebörd och definition genom användandet av de 
olika strategierna, men i grund och botten har det oftast samma betydelse. Just skillnaden i 
innebörden som läggs i begreppet kan ibland försvåra en sammanställning av 
forskningsresultat. I och med de många olika strategierna för formativ bedömning kan 
begreppen i forskningen benämnas under olika namn och rakt av som strategierna, exempelvis 
självreglerat lärande och feedback.  
 
Av alla abstract som vi läste inför kartläggningen var det inte många som innehöll ett 
ifrågasättande/kritiskt förhållningssätt till formativ bedömning. Inte heller i de artiklarna som 
finns med i kartläggningen kunde vi finna det i någon större utsträckning då samtliga utgår 
ifrån att formativ bedömning är positivt och önskvärt. Dock påpekar Green (2017) att 
formativ bedömning kan upplevas som skrämmande för elever som inte är vana vid 
arbetssättet, vilket kan ses som ett delvis kritiskt förhållningssätt. Aspekter av formativ 
bedömning som kan ses som mer ofördelaktiga, såsom att det eventuellt är tidskrävande och 
kräver ett stort engagemang, finns inte med i kartläggningen. Forskningsarbeten inom 
pedagogiken bör inte begränsas till ett utomstående perspektiv, utan bör styras med hjälp av 
professionell kunskap inifrån. Det bidrar till att evidensbaseringen bygger på forskning i 
utbildningen, något som är mer fördelaktigt än forskning om utbildningen (Carlgren 2010). 

FÖRDJUPAD ANALYS 
Vi har tidigare i texten nämnt att feedback och självreglerat lärande hör ihop genom att 
feedbacken kan ses som ett sätt att stärka elevers förmåga till självreglering (Wiliam 2010). I 
kartläggningen framgår det att fem av de tio artiklarna (se tabell 3) berör både feedback och 
självreglerat lärande. Detta fick oss att undra hur de två strategierna hör ihop i dessa 
artiklarna.  
 
De artiklarna som vi utgår ifrån i den fördjupade analysen är; 
 

1. The Effect of Formative Testing and Self-directed Learning on Mathematics Learning 
Outcomes (Sumantri & Satriani 2016) 
 

4. Combination of Formative Assessment Instruments in Elementary Algebra Classes: A 
Prescription for Success (Peterson & Siadat 2009) 
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5. The effect of POWERSOURCE assessment on middle-school sudents’ math 
performence (Phelan, Choi, Niemi, Vendlinski, Baker & Herman 2009) 
 

8.  Differential Improvement in Student Understanding of Mathematical Principles 
 Following Formative Assessment Intervention (Phelan, Choi, Vendlinski, Baker & 
 Herman 2011) 

 
10. Elevers användande av formativ återkoppling i matematik (Green 2014) 

 
Frågeställning: 

o Hur samspelar de två strategierna feedback och självreglerat lärande i de fem 
artiklarna? 

 

Förklaring av begreppen  
För att fullt förstå sambandet är det viktigt att först ha en klar syn av vad begreppen 
självreglerat lärande och feedback betyder. De förklaringar som följer grundar sig i hur 
författarna i artiklarna som finns med i den fördjupade analysen definierar och framställer 
begreppen. Förklaringarna kan ses som en förlängd arm till de mer allmäna definitionerna 
som nämnts tidigare i texten då fördjupningen bygger på just dessa artiklarnas/författarnas 
perspektiv. Definitionerna som finnes nedan bygger på hur vi tolkat och analyserat 
författarnas förklaringar, både via konkreta uttryck i texterna och underförstådda 
formuleringar. Förklaringarna speglar de aspekter av begreppen som vi funnit mest 
överrensstämmande genom artiklarna. 

Feedback 
Feedback, eller återkoppling som det även kallas, är en mycket viktig strategi när man arbetar 
med formativ bedömning. Det är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg när det kommer till elevers 
lärande och prestation. Återkoppling innebär att eleverna får upplysningar om sina 
prestationer eller förståelse av en agent (pedagog, kamrat eller eleven själv). Syftet med 
informationen är att minska gapet mellan den förståelse eleverna har vid just det tillfället och 
den önskade nivån eller målet. Feedback kan ges både muntligt och skriftligt och syftar till att 
starta en kognitiv process som förväntas påverka elevernas motivation och prestation positivt 
(Green 2014).  
 
Feedback är inte bara till för att eleverna ska justera och förbättra sitt arbete, även pedagogen 
kan använda feedback som ett verktyg för att forma undervisningen. I slutändan leder det till 
en fördel för eleverna, om de är mottagliga och använder feedbacken på rätt sätt.  Trots att 
pedagoger inte kan äga elevernas lärandeprocess, kan de ändå bistå med en god lärandemiljö 
(Peterson & Siadat 2009). 

Självreglerat lärande 
Den formativa praktiken behöver inte genomföras uteslutande av pedagogerna, utan eleverna 
själva kan vara verksamma aktörer. Det självreglerande lärandet bygger på att eleverna äger 
sin lärprocess och har en möjlighet att planera, reflektera och justera sitt lärande. I 
självreglerat lärande ska eleverna kunna tänka metakognitivt kring sin lärandeprocess och ha 
en individuell drivkraft i utvecklingen av sitt lärande (Sumantri och Satriani 2016). Eleverna 
ska inte bara ses som mottagare av information och kunskap utan ska bjudas in till att aktivt 
delta i undervisningen (Peterson & Siadat 2009). 
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Samband mellan feedback och självreglerat lärande 
Samtliga artiklar menar att formativ återkoppling bygger på att eleverna är självreglerande. 
Dock blir eleverna också självreglerande genom feedback. Denna motsägelse visar vikten av 
att arbeta med alla strategierna samtidigt för att låta dem främja varandra. För att synliggöra 
hur författarna förklarar sambanden mellan begreppen har vi skapat figuren ”Samband mellan 
strategierna” (se figur 2). 
 
Figur 2. Samband mellan strategierna 
Skapad av Friberg, Denise och Lagerström, Moa utifrån hur artiklarna förklarar sambandet mellan 
strategierna. 

 
Feedback/återkoppling via respons av agent (exempelvis pedagog eller kamrat) leder till att eleven blir 
självreglerad och kan göra självbedömningar då denna respons används av eleven för att styra sitt lärande 
i en viss riktning. För att eleven ska vara mottaglig för feedback/återkoppling måste dock eleven i viss mån 
redan vara självreglerad, alltså kunna tänka metakognitivt om sin lärprocess. Strategiernas samspel kan 
därför ses som ett slags kretslopp där de bygger på varandra. 
 
Sumantri och Satriani (2016) betonar vikten av en god kommunikation mellan pedagoger och 
elever för att utveckla elevers förståelse. Kommunikationen som består av återkoppling ska 
hjälpa eleverna att i sin tur använda vägledningen för att kunna överkomma och lösa problem 
som de stöter på under sin lärprocess. De trycker alltså på det faktum att feedback genererar 
självreglerat lärande och att de två strategierna samspelar för att främja elevers prestationer.  
 
Peterson och Siadat (2009) visar i sin studie hur viktigt det är att elevers prestationer följs upp 
och diskuteras i direkt anslutning till produkten. Genom att ge feedback på aktuella uppgifter 
kan eleverna själva tänka kring sitt matematiska tankesätt och identifiera misstag eller mindre 
bra fungerande strategier vilket leder till att eleverna själva reglerar sitt lärande. Detta är något 
som även betonas av Phelan, Choi, Niemi, Vendlinski, Baker och Herman (2009; 2011) då de 
menar att eleverna själva får möjlighet att synliggöra vad de behöver lägga tid och kraft på för 
att utvecklas både kognitivt och prestationsmässigt genom feedback. Feedbacken ska ske i 
anslutning till lärandet och under tiden arbetet med en viss uppgift pågår. Både pedagogerna 
och eleverna ska utveckla sin förståelse och sitt metakognitiva tänkande angående 
undervisningen genom feedback. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att återkopplingen måste 
vara tydlig och direkt för att eleverna ska kunna ta till sig den och nå en djupare förståelse 
(Phelan et. al. 2011), något som även Green (2014) talar om. Hon nämner att feedback leder 
till självreglerat lärande om den är tydlig nog. Genom att återkopplingen fokuserar på elevens 
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lärandeprocess så inbjuds eleven till att vara en aktiv del av undervisningen, något som står i 
nära relation till självreglerat lärande. Vidare säger hon att en elev som brukar återkoppling är 
självreglerande då återkopplingen används för att styra lärandet i en viss riktning, något som 
Sumantri och Satriani (2016) instämmer till. Även klassrumsklimatet har en inverkan på i 
vilken mån eleverna är självreglerande i den bemärkelse att ett tillåtande klassrum med 
mycket elevinflytande skapar möjlighet för eleverna att styra och sätta rimliga mål för sitt 
lärande (Green 2014; Peterson och Siadat 2009). 
 
Även om vi uppfattat att huvudfokus ligger på just feedback och självreglerat lärande i dessa 
fem artiklar kan vi utläsa att även självbedömning och kamratbedömning är centrala delar. 
Trots att de inte kan utläsas ordagrant så ingår de två begreppen i feedback och självreglerat 
lärande och kan därför inte uteslutas (se figur 2).  
 
Författarna i artiklarna beskriver hur effektiv och kvalitetsrik feedback och självreglerat 
lärande hör ihop på lite olika sätt. Kingston och Broaddus (2017) menar att återkopplingen 
ska svara på tre frågor; Var befinner jag mig kunskapsmässigt just nu? Vart är jag på väg? 
och Vad är mitt nästa steg? Dessa tre frågor är alla kopplade till kriterier och mål som är 
uppsatta för undervisningen och innehåller självreglerat lärande. Phelan et. al. (2011) påpekar 
istället att det är i processen av feedback som kontinuerligt går mellan pedagog och elev som 
självreglerat lärande skapas. Sumantri och Satriani (2016) beskriver som alternativ att 
återkopplingen ska verka som en möjlighet för eleverna att inse syftet med själva inlärningen 
och därmed uppnå självreglerat lärande. Dessa olika perspektiv utgår ifrån samma grund, och 
leder till liknande resultat men har olika tillvägagångssätt och syn på hur strategierna hör 
ihop. Icke desto mindre är det viktigt att synliggöra de olika tankesätten för att påvisa att det 
finns ett flertal sätt att använda formativ bedömning i form av feedback och självreglerat 
lärande för att skapa en bättre lärandemöjlighet för elever.   

DISKUSSION 
I föreliggande stycken presenteras och diskuteras resultatet från kartläggnigen om vartannat. 
 
Våra frågeställningar i kartläggningen och den fördjupade analysen var: 

o Finns det samband mellan formativ bedömning och elevers prestationer i matematik? 
o Vilka strategier inom formativ bedömning är centrala i forskningen? 
o Hur samspelar de två strategierna feedback och självreglerat lärande i de fem 

artiklarna? 
 
Vi kunde utläsa ett positivt samband mellan formativ bedömning och elevers prestationer i 
matematik (se tabell 5). En intressant aspekt är att samtliga artiklar som visade på positivt 
samband är desamma som hade både feedback och självreglerat lärande som huvudstrategier. 
Genom formativt arbete utvecklas elevernas kunskaper och metakognitiva tankeprocesser. 
Viktiga faktorer att ta hänsyn till för att få en fungerande formativ lärandemiljö är hur man 
tillämpar strategierna, hur väl eleverna tar emot dessa samt klassrumsklimatet. I artiklarna 
saknar vi dock en tydlig bild av hur ett sådant önskvärt utgångsläge för formativ bedömning 
ser ut, hur eleverna lär sig att ta emot strategierna samt hur man skapar ett gott klimat i 
klassrummet.  
 
Feedback och självreglerat lärande hör ihop och samspelar med varandra då det ena främjar 
det andra. För att få elevers lärande att bli självreglerat behöver pedagogerna stötta och 
uppmuntra i form av återkoppling. Denna återkoppling kan i sin tur stärka elevers tilltro till 
sin förmåga och föra dem i riktning mot självreglerat lärande, men för att de ska vara 
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mottagliga för feedback måste de ha en viss medvetenhet kring tankeprocesser. I och med att 
de två begreppen bygger på varandra kan det bli problematiskt då det kan vara svårt att veta 
var arbetet med formativ bedömning bör ta sin början. Ska eleverna först skapa sig ett 
metakognitivt tänkande för att kunna ta emot och använda feedback på ett bra sätt? Hur 
skapar de sig ett metakognitivt, självreglerat lärande utan feedback om de inte är redo att 
tillämpa arbetsmetoden ännu? Detta är frågor som under arbetets gång har uppkommit men 
som vi ännu inte har något bra svar på. 
 
Arbetssättet med formativ bedömning har samma grundprincip, oavsett vilket skolämne som 
det tillämpas i. Dock finns det utmaningar med formativ bedömning i matematik och dess 
forskning, exempelvis upplever vi att ämnet inte har kommit lika långt i den kommunikativa 
delen som de övriga skolämnena. Dessutom handlar matematik om elevers tankesätt, vilket vi 
tror kan vara en svåråtkomlig del av lärandeprocessen. Vi hade den förutfattade meningen att 
formativ bedömning inom matematik skulle ha en positiv inverkan på elevers lärande och 
utveckling. Detta fick vi till stor det bekräftat men vi fick också ny kunskap om hur 
strategierna hör ihop och hur man kan arbeta med formativ bedömning. Något som vi dock 
ser som en svaghet i kartläggningen är att det inte med säkerhet går att påvisa att det 
förbättrade resultatet i matematik, i de artiklar där det framgick att korrelationen var positiv, 
beror på den formativa bedömningen. Det finns få uppgifter kring hur elevgrupperna som 
deltagit i studierna är sammansatta, hur förutsättningarna såg ut, hur dynamiken var samt hur 
relationen mellan pedagogerna och eleverna var och förändrades. Vidare presenterades inte 
heller, i det fall då två elevgrupper jämfördes, hur den undervsining som inte genomsyrades 
av formativ bedömning såg ut, något som lämnar oss aningen frågande. Kan det positiva 
sambandet påverkas av annat än just den formativa bedömningen? Det är en aspekt som vi 
absolut inte kan utesluta, men då ett flertal av artiklarna påvisade positivt samband kan vi 
ändå dra slutsatsen att formativ bedömning i alla fall till viss del påverkar vissa elevers 
prestationer i matematik positivt. 
 
Formativ bedömning är ett sätt att undervisa och ska främja lärandet och utveckla eleverna. 
Den formativa bedömningen bör ses som en helhet som består av delmoment. Under arbetet 
med kunskapsöversikten har vi upptäckt att de olika strategierna som vi talar om inte kan 
isoleras, utan bygger på varandra i stor utsträckning. Till en början såg vi de fyra strategierna 
som separata delar av formativ bedömning. Ju mer vi läste in oss på ämnet, desto mer blev vi 
överens om att det egentligen finns två huvudstrategier, feedback och självreglerat lärande. 
Dessa två har i sin tur subkategorier i form av bedömning av agent (kamrat/pedagog) och 
självbedömning (se figur 2). Det är viktigt att arbeta med samtliga strategier för att skapa en 
komplett och fungerande formativ bedömning. 

Vidare forskning 
Via denna kunskapsöversikt inom formativ bedömning i matematik synliggörs strategier inom 
området samt vilka delar som med fördel kan användas för att skapa ett bättre lärande för 
elever och utveckla pedagogers undervisning. Sambandet mellan feedback och självreglerat 
lärande tydliggörs för att visa på vikten av att arbeta gränsöverskridande med strategierna för 
att skapa ett bra formativt klassrum. Kunskapsöversikten kan läsas av verksamma pedagoger 
för att få en bred förståelse för hur formativ bedömning ser ut och kan gå till. Framtida 
forskningsområden skulle kunna vara elevernas uppfattning kring hur de använder formativ 
bedömning i sitt lärande för att utreda hur metakognitivt deras tänkande är och kan bli med 
hjälp av formativ bedömning. Det skulle också vara intressant att undersöka vilka delar av 
formativ bedömning som utvecklar pedagogernas undervisningskvalitet mest då vi drar 
slutsatsen att feedback och självreglerat lärande är de två viktigaste strategierna i förhållande 
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till just elevers prestationer. Genom kartläggningen framkom det som vi tidigare nämnt att få 
negativa aspekter av formativ bedömning presenteras. Därför anser vi att det vore nyttigt med 
en kritisk forskningsståndpunkt kring hur elever och pedagoger upplever formativ bedömning. 
Det kan exempelvis innefatta svårigheter i planering och genomförande samt hur elever och 
pedagoger upplever tidsåtgången som krävs för att automatisera och vänja sig vid den 
formativa bedömningen för att fullt ut kunna dra nytta av den. Likaså kan det vara intressant 
att se hur pedagoger kan arbeta med elever som inte besitter det metakognitiva tankesättet 
fullt ut, något som formativ bedömning till stor del bygger på enligt kartläggningen. Kort sagt 
behövs forskning kring hur eventuella svårigheter med formativt arbetssätt kan bemötas och 
hanteras.  
 
Vidare forskning inom området bör bestå av studier där både kvalitativ och kvantitativ metod 
används för att nå information om både pedagogers och elevers upplevelser samt för att 
bedöma i vilken mån verkliga prestationer påverkas. Av kartläggningens artiklar var det 
enbart tre som använde sig av båda metoderna. 

Arbetsprocessen 
Det har varit nyttigt att arbeta med en kunskapsöversikt för att rikta in sig på ett visst område, 
för vår del formativ bedömning i matematik. På grund av omfånget på kunskapsöversikten 
kunde inte fler artiklar tas med, även om detta givetvis hade varit fördelaktigt. Under arbetet 
har många tankar väckts kring hur vi hade kunnat arbeta bättre och mer effektivt, något som 
vi absolut tar med oss till framtida arbeten, framför allt insamling och urval av litteratur. Vid 
läsning av den valda litteraturen fann vi det givande att även läsa referenserna som fanns för 
att hitta fler viktiga delar av området. Om vi hade valt att söka litteratur på det sättet tror vi att 
vi hade funnit fler och mer tongivande källor. Vi upptäckte tyvärr lite sent fördelen med att 
använda ”snöbollseffekten”, alltså att leta litteratur i litteratur.  
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