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Sammanfattning  
 
Syftet med detta konsumtionsarbete är att genom granskning av litteratur undersöka den formativa bedömningens 

effekter för elevers lärande i matematik. För att ta reda på  effekterna har förklaringar på hur elevers prestationer 

påverkas, vilka kunskaper i matematik eleven utvecklar och hur självbedömning kan utveckla elevers lärande i 

matematik genom bedömning i formativt syfte undersökts. Undersökningen har genomförts genom att samla in, 

granska och bearbeta litteratur för att besvara arbetets syfte.  

 

Det som undersökningen visar är att bedömning i formativt syfte har en positiv effekt för elevers lärande i 

matematik. I de studier som funnit en positiv effekt av formativ bedömning har interventionen haft måttlig till 

mycket hög effekt för elevers prestationer i matematik. Resultatet stämmer alltså överens med den mer generella 

forskningen som visar att bedömning i formativt syfte har goda effekter för elevers prestationer. Det finns alltså skäl 

att tro att formativ bedömning har en positiv inverkan för elevers lärande i matematik och är därmed är ett viktigt 

redskap i undervisningen. 
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1. Inledning 

Formativ bedömning är ett område som är aktuellt inom forskning och uppmärksammas som 

ett viktigt undervisnings- och skolutvecklingsredskap i nationella och internationella 

kontexter. 

I PISA
1
-rapporten (Skolverket, 2013) används exempelvis kännedom och forskning om 

bedömning för att analysera de sjunkande resultaten för svenska elever i matematik i 

förhållande till andra länder. I avsnittet matematiken i PISA reflekteras det även om formativ 

bedömning verkligen har den effekt som forskning tidigare visat.  

Skolverket (u.å.) lyfter fram forskning om bedömning som ett område som stödjer 

skolutveckling. Skolverket menar att bedömning traditionellt sett inträffat för att skapa 

underlag för betygssättning, men framhåller att det är viktigt att eleverna är aktiva i 

bedömningsprocessen för att det livslånga lärandet ska gynnas. 

Den formativa bedömningen lyfts i olika kontexter fram som ett viktigt redskap för att 

utveckla skolan, undervisningen och elevers lärande. Pettersson et al. (2010) lyfter fram att 

bedömning i matematik kan ha konsekvenser för den enskilde eleven, där en god bedömning 

stimulerar eleven till att vilja och våga medan en dömande bedömning kan få eleven att inte 

vilja och våga. En god bedömning kan alltså bidra till den enskilde elevens engagemang och 

lärande.  

Internationell forskning indikerar att bedömning och återkoppling med ett formativt syfte kan 

vara ett värdefullt verktyg  för att förbättra den enskilde elevens lärande (Black & Wiliam, 

1998; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Pettersson, 2011). 

Det som engagerat mig att undersöka vilken effekt formativ bedömning har för elevers 

lärande i matematik är bland annat mina egna erfarenheter av att bli bedömd och att bedöma. 

Medvetenhet om hur bedömning kan hjälpa och stjälpa är i min mening en viktig färdighet 

som lärare kan utveckla. För att kunna göra medvetna bedömningar krävs redskap för att 

samtala och reflektera kring bedömning. I samband med att jag började studera till lärare har 

jag fått fler verktyg för att analysera och reflektera kring bedömning. Detta har lett till ett ökat 

intresse inom området och en vilja att fortsätta fördjupa mig inom bedömning i formativt 

syfte. 

                                                
1
 Programme for International Student Assessment 
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2. Syfte 

Syftet med detta konsumtionsarbete är att genom granskning av litteratur undersöka och ge 

inblick i den formativa bedömningens effekter för elevers lärande i matematik. 

De frågeställningar som ska besvaras i arbetet är: 

 Hur påverkas elevers prestationer i matematik genom bedömning i formativt syfte? 

 Vilka kunskaper i matematik kan elever utveckla genom bedömning i formativt syfte? 

 Hur kan självbedömning i formativt syfte utveckla elevers lärande? 
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3. Teoretisk Bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden kommer begrepp och forskning som är relevanta för 

konsumtionsarbetets syfte beskrivas. Först beskrivs aspekter av lärande och kunskap. Den 

teoretiska bakgrunden avslutas med det som är mest centralt för arbetets syfte, nämligen en 

inblick i begreppet formativ bedömning. 

3.1 Lärande och kunskap 

Lärande är i Lgr11
2
 (Skolverket, 2011) nära sammankopplat med begreppet kunskap. Att 

främja elevers lärande är ett centralt uppdrag i Lgr11. För att främja lärandet är det enligt 

Skolverket viktigt att en diskussion om kunskapsbegrepp genomförs: 

"Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion." (Skolverket, 2011, s.10) 

Enligt citatet ovan kräver skolans uppdrag att främja lärande en diskussion i vad kunskap 

innebär. Det vill säga vad betydelsefull kunskap är och hur kunskapsutveckling sker 

(Skolverket, 2011). Resonemanget om lärande och kunskap fortsätter i Lgr11 med en 

diskussion om vad kunskapsbegreppet innebär:  

"Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 

helhet." (Skolverket, 2011, s.10) 

I citatet framkommer det hur Skolverket skildrar kunskap och vilken kunskapssyn Lgr11 

präglas av. Begreppet kunskap kan enligt Lgr11 komma till utryck i olika former. Dessa 

former är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Carlgren (2011) resonerar kring 

kunskapsbegreppet och menar att fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är olika delar i 

ett sammansatt kunskapsbegrepp. Det sammansatta kunskapsbegreppet innebär enligt 

Carlgren att de olika delarna utgör olika aspekter av kunskap. Kunskapsformerna fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet motsvarar alltså enligt Carlgren inte olika 

                                                
2
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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kunskapsområden och har inte en hierarkisk struktur. Det innebär att kunskapsformerna inte 

behöver bemästras i en specifik ordning och att en form av kunskap inte premieras över en 

annan. Målet är enligt Lgr11 att de fyra kunskapsformerna ska få utrymme i elevers lärande. 

3.1.1 Prestationer 

Det är komplicerat att med säkerhet veta något om elevers lärande. Björklund Boistrup (2011) 

menar att det lärande som det eventuellt går att veta någonting om är det lärande som eleven 

visar med sina prestationer. I bedömningssituationer är det alltså enligt Björklund Boistrup 

egentligen elevens prestationer läraren bedömer och inte elevens lärande eller kunskap.  

I detta arbete avser prestationer den kunskap och det lärande som eleven ges möjlighet att visa 

med olika uttrycksformer i skolans kontext, vanligtvis genom skriftliga prov. Det lärande som 

studier kan säga något om är ofta just elevens prestationer, det vill säga det mätbara och 

visade lärandet.  

3.1.2 Kunskap i matematik 

I kursplanen för matematik sammanfattas vad eleverna ska ges förutsättning att utveckla i fem 

förmågor (Skolverket, 2011). De fem förmågorna formuleras i kursplanen på följande vis:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s.63) 

De fem förmågorna som synliggörs i kursplanen för matematik kan kortfattat benämnas som 

problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, resonemangsförmåga och 

kommunikationsförmåga. Det är dessa fem förmågor som är utgör grunden för 

betygskriterierna i kursplanen och de är därför centrala för elevers lärande i matematik. 

3.2 Formativ bedömning  
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Ett sätt att kortfattat beskriva formativ bedömning är bedömning för lärande, ofta i kontrast 

till summativ bedömning som beskrivs som bedömning av lärande. Begreppet formativ 

bedömning är emellertid inget entydigt begrepp och olika forskare lägger olika innebörd i 

begreppet. Syftet med detta avsnitt är därför att ge en inblick i olika aspekter av formativ 

bedömning.  

3.2.1 Historik 

Begreppet formativ bedömning introducerades av Scriven 1967 och vidareutvecklades sedan 

av Bloom, Hastings och Madaus år 1971 (Newton, 2007; Pettersson, 2011). Den formativa 

bedömningen utmärks enligt Scriven (1991, refererad i Newton, 2007) av att den inträffar vid 

flera tillfällen under en utarbetning av en kurs eller ett program med avsikten att förbättra den 

fortsatta undervisningen. När Bloom et al. (1971, refererad i Newton, 2007) vidareutvecklar 

begreppet formativ bedömning inriktar de istället sig på processen vid bedömning av elever.  

Formativ bedömning är enligt Bloom et al. (1971, refererad i Newton, 2007) att bedöma 

elevens kunskapsnivå och precisera vad som inte är uppnått för att hjälpa eleven att fokusera 

det som behövs för att utveckla lärandet. Bloom et al. identifierar tre egenskaper som kan 

användas för att definiera formativ bedömning och särskilja formativ bedömning från 

summativ bedömning. Dessa egenskaper är syfte, tidpunkt och generalisering
3
. Syftet med 

den formativa bedömningen är enligt Bloom et al. att stödja elevens lärande, tidpunkten för 

bedömningen är att den sker kontinuerligt och den formativa bedömningen fokuserar på färre 

komponenter (generalisering). 

De tidigaste formuleringarna av formativ bedömning, av Scriven och Bloom et al., fokuserar 

främst på tidpunkten för bedömningen och bedömningens syfte. Den formativa bedömningen 

fokuserar på färre komponenter och kännetecknas av att ske kontinuerligt under en kurs eller 

program med syftet att förbättra lärandet, det vill säga bedömning för lärande (Newton, 2007; 

Pettersson, 2011). 

3.2.2 Problematik  

Det råder oklarhet kring användning och betydelsen av begreppet formativ bedömning. Syftet 

med det här avsnittet är därför att redogöra för den problematik och invändningar som finns 

mot begreppet.  

                                                
3
 Översatt från purpose, timing och generalization 
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Newton (2007) ifrågasätter begreppet formativ bedömning och menar att tidigare försök att 

formulera en meningsfull, preciserad definition av begreppet varit problematisk. 

Problematiken är enligt Newton att formativ bedömning ofta definieras utifrån en distinktion 

av formativ och summativ bedömning.  

Anledningen till att Newton anser att en distinktion av begreppen är problematisk är att 

begreppet formativ bedömning används för att beskriva syftet med bedömningen, medan 

begreppet summativ bedömning används för att beskriva en specifik typ av bedömning. En 

distinktion mellan begreppen är enligt Newton problematisk eftersom begreppet tillhör två 

olika kategorier. Detta innebär att den summativa bedömningen går att använda med ett 

formativt syfte (Newton, 2007; Pettersson, 2011). 

För att undvika en felaktig tolkning menar Newton (2007) att begreppen formativ och 

summativ bedömning bör användas mer precist formulerat. Det vill säga att istället för att 

använda begreppet formativ bedömning bör begreppet beskrivas som bedömning med ett 

formativt syfte. En mer precis formulering av begreppet formativ bedömning behövs för att 

indikera hur en typ av bedömning, exempelvis summativ bedömning, är tänkt att användas 

(Newton, 2007; Pettersson, 2011). 

3.2.3 Definition 

För att föreslå en enhetlig definition för de bedömningar som betraktas som formativa har 

Black och Wiliam (2009) i sin artikel använt deras tidigare forskning som utgångspunkt för 

diskussion. I Black och Wiliams tidigaste definition av formativ bedömning fokuserade Black 

och Wiliam på de problem som hade varit framträdande i deras arbete. Utifrån den tidigare 

definitionen har Black och Wiliam valt att återge samt utveckla definitionen av formativ 

bedömning på följande vis: 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student 

achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to 

make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better 

founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that 

was elicited. (Black & Wiliam, 2009, s.9) 

Med citatet menar Black och Wiliam att formativ bedömning i klassrummet är när bevis 

angående en elevs prestation tolkas och används av läraren, eleven eller elevens klasskamrater 

för att förbättra den fortsatta undervisningen. Black och Wiliam menar alltså att formativ 
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bedömning är när undervisningen anpassas utifrån elevens visade lärande med syftet att 

utveckla lärandet och undervisningen. 

Pettersson (2010) har en liknande syn på vad formativ bedömning innebär. Är avsikten med 

bedömningen att förbättra lärandet och undervisningen menar Pettersson att det är en 

bedömning i formativ mening. Det som kännetecknar bedömning i formativ mening är enligt 

Pettersson att någon typ av återkoppling eller gensvar ges till eleven. För att illustrera 

bedömningens sammanhang har Petterson skapat figur 1, där hörnen illustrerar sambandet 

mellan kunskap, lärtillfällen, lärande och bedömning. 

 

Figur 1 (Pettersson, 2010, s.11 ; Pettersson et al., 2010, s.10) 

Bedömning i formativ mening tar enligt Pettersson (2010) och Pettersson et al. (2010) hänsyn 

till alla hörn i figur 1. Det betyder att kunskap, lärtillfällen, lärande och bedömning samverkar 

och är beroende av varandra vid bedömning i formativ mening. Bedömning i formativ mening 

sker enligt Pettersson kontinuerligt och har som syfte att utveckla och förbättra lärande och 

undervisning.  

3.2.4 Ramverk 

Wiliam och Thompson (2008) har utvecklat ett ramverk för effektiv formativ bedömning. För 

att utveckla ramverket har Wiliam och Thompson haft tre nyckelprocesser som utgångspunkt, 

nämligen att (a) fastställa var eleven är i sitt lärande, (b) vad eleven ska sträva efter och (c) 

vad som behövs för att komma dit. Ramverket har dessutom utarbetats av Wiliam och 
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Thompson utifrån tre agenter i klassrummet; läraren, klasskamraten och eleven
4
. Utifrån de 

tre nyckelprocesserna och de tre agenterna har Wiliam och Thompson utarbetat fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning:  

1. Clarifying and sharing learning intentions and criteria for success; 

2. Engineering effective classroom discussions and other learning tasks that elicit 

evidence of student understanding; 

3. Providing feedback that moves learners forward; 

4. Activating students as instructional resources for one another; and 

5. Activating students as the owners of their own learning. (Wiliam & Thompson, 

2008, s. 63) 

De fem nyckelstrategierna tydliggör vilka huvudsakliga strategier det är som utgör effektiv 

formativ bedömning. Sambandet mellan de fem nyckelstrategierna, de tre nyckelprocesserna 

och de tre agenterna illustreras av Wiliam och Thompsons (2008) i tabell1.  

Tabell 1. Framework Relating Strategies of Formative Assessment to Instructional Processess (Wiliam & 

Thompson, 2008, s. 63). 

 Where the learner is going Where the learner is right now How to get there 

Teacher 
Clarifying learning intentions 

and criteria for success 

Engineering effective classroom 

discussions and other learning 

tasks that elicit evidence of 

student understanding 

Providing feedback that 

moves learners forward 

Peer 

Understanding and sharing 

learning intentions and criteria 

for success 

 

Activating students as instructional resources for one another 

Learner 

Understanding learning 

intentions and criteria for 

success 

 

Activating students as the owners of their own learning 

 

I tabell1 illustreras alltså sambandet mellan nyckelprocesserna, agenterna och de fem 

nyckelstrategierna som utgör Wiliam och Thompsons (2008) ramverk. I ramverket är lärarens 

uppgift att klargöra lärandemål och kriterier, skapa effektiva klassrumsaktiviteter som 

synliggör elevers lärande och ge eleverna framåtsyftande återkoppling. Klasskamratens 

uppgift är att förstå och dela med sig av lärandemål och kriterier och aktivera elever som 

                                                
4
 Översatt från teacher, peer och learner. 
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resurser för varandra. Elevens uppgift är att förstå lärandemål och kriterier och aktivera sig 

som agent för sitt eget lärande.  

3.2.5 Effekter 

Formativ bedömning är ett värdefullt verktyg för att förbättra elevers lärande menar Black och 

Wiliam (1998, 2009). Genom att förbättra den formativa bedömningen i klassrummet menar 

Black och Wiliam (1998) att standarden höjs.  

I sin forskningsöversikt visar Black och Wiliam (1998) att arbete med formativ bedömning i 

undervisningen leder till en positiv och påtaglig utveckling för lärandet. Vanliga effekter av 

de studier som Black och Wiliam analyserat är måttliga och stora effekter, vilket de anser är 

höga effekter för att vara interventioner inom utbildningsvetenskap. Black och Wiliams 

forskningsöversikt visar även att lågpresterande elever gynnas mer av formativ bedömning än 

andra elevgrupper, vilket leder till att elevers prestationer jämnas ut samtidigt som 

prestationerna i klassen generellt förbättras.  

Hattie (2009) har i sin metaanalys undersökt kvantitativ forskning och beräknat effekten för 

olika faktorer som kan påverka elevers prestationer. I Hatties sammanställning placeras 

formativ bedömning
5
 på tredje plats med en hög effekt för elevers prestation. Andra faktorer 

som Hattie kategoriserar och som kan kopplas till formativ bedömning är strategier som 

betonar återkoppling
6
, självreglerat lärande

7
 och tydliga lärandemål

8
. Dessa tre faktorer har 

måttliga till stora effekter för elevers prestation. 

                                                
5
 Providing formative evaluation 

6
 Strategies emphasizing feedback 

7
 Strategies emphasizing meta-cognitive/self-regulated learning 

8
 Strategies emphasizing learning intention and success criteria 
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4. Metod 

I metoden beskrivs tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av litteratur för 

konsumtionsarbetet. Att skriva ett konsumtionsarbete innebär att skribenten konsumerar 

forskning och därmed skapar nya helheter med utgångspunkt i existerande resultat (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Centrala delar i ett konsumtionsarbete är följaktligen 

att söka vetenskapliga texter på ett systematiskt sätt och bearbeta dessa texter. Den 

metodlitteratur som använts som underlag för metoden är Eriksson Barajas et al. (2013). 

I metoden beskrivs först hur insamlingen av vetenskapliga texter gått till, det vill säga hur 

litteratursökningen har genomförts. Därefter beskrivs urval och avgränsningar. Slutligen 

beskrivs hur bearbetningen av resultatet genomförts. 

4.1 Litteratursökning 

Vid litteratursökning har både manuell sökning och databassökning använts för att samla in 

vetenskapligt material. Det material som eftersökts vid litteratursökningen är det som 

behandlar hur bedömning i formativt syfte påverkar elevers lärande i matematik. Vid 

litteratursökningen har även litteratur som handlar om bedömning för lärande inkluderats, 

eftersom det är ett begrepp som används synonymt med formativ bedömning.  

4.1.1 Manuell sökning 

Den manuella sökningen har framförallt skett genom granskning av referenser i litteratur som, 

i överensstämmelse med urvalskriterier, behandlar formativ bedömning i matematik. 

4.1.2 Databassökning 

Vid databassökningar har databaserna ERIC och SwePub använts. Databassökningen har skett 

med sökord som: matemati*, bedömni*, math*, assess*, learn*, formative och achievement. 

Sökorden har valts ut för att erhålla sökträffar som är relevanta för syftet och frågeställningen 

(Barajas et al., 2013). Anledningen till att jag sökt i databasen ERIC är att den har artiklar 

inom ämneskategorierna pedagogik och utbildningsvetenskap, vilket är relevant för 

yrkesverksamheten och arbetets syfte. Databasen SwePub har framförallt använts för att få 

tillgång till nationell forskning. Databassökningarna har avgränsats till vetenskapligt och 

refereegranskat material publicerat från år 2000, detta för att säkerställa kvalitén på 

materialet. 
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4.2 Urval och avgränsning 

Urvalsprocessen har skett utifrån de sex stegen som Eriksson Barajas et al. (2013) föreslår. 

Först har sökord definierats utifrån syfte och frågeställningar. Därefter har kriterier för vilka 

studier som väljs bestämts. För detta arbete är kriterierna att det ska vara vetenskapliga texter 

skrivna på svenska eller engelska utgivna efter år 2000. Utifrån sökträffar har artiklar valts ut 

genom att granska sammanfattningar (abstracts) för att bekräfta att materialet är relevant för 

arbetets syfte och frågeställning. 

Material som exkluderats vid urval och avgränsning är framförallt litteratur som inte 

behandlar sådant som är relevant för arbetets syfte och frågeställningar. Det är exempelvis 

studier som präglas av ett starkt lärarperspektiv istället för elevperspektiv, det vill säga studier 

som inte motsvarar den population som studeras. Det är även studier som undersöker elevers 

upplevelse av formativ bedömning istället för effekter av lärande som exkluderats. En specifik 

studie som exkluderats är en studie som undersökt vilken effekt ett teknologiskt hjälpmedel, 

som använder sig av formativ bedömning, har för elevers lärande. Studien har exkluderats 

eftersom fokus för studien var effekter av det teknologiska hjälpmedlet och inte effekter av 

formativ bedömning. Studier som är pågående eller inte har publicerat resultat har också 

uteslutits, eftersom resultat inte finns tillgängligt. I enstaka fall har litteratur exkluderats för 

att det är en dubblett eller forskningsöversikt av en redan vald studie. 

4.2.1 Presentation av urval 

Sökmetod Sökord Antal träffar Urval Författare År 

Databassökning 

ERIC (EBSCO) 

Formative 

achievement 

math* 

27 4 Andrade & Valtcheva 2009 

Brown & Hirschfeld 2007 

Phelan, Choi, Vendlinski, Baker & 

Herman 

2011 

Randel, Beesley, Apthorp, Clark, 

Wang, Cicchinelli & Williams. 

2011 

Databassökning 

ERIC (EBSCO) 

assess* 

math* 

52 1 Suurtamm 2012 

Databassökning 

SwePub 

assess* 

learn* math* 

93 1 Balan 2012 

Manuell sökning    Black, Harrison, Lee, Marshall & 

Wiliam 

2003 

Manuell sökning    Gearhart & Saxe 2004 

Manuell sökning    Ross, Hogaboam-Gray & Rolheisers 2002 

Manuell sökning    Wiliam, Lee, Harrison & Black 2004 
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4.3 Bearbetning 

Bearbetningen av valt material har bestått i värdering och tolkning av artiklar och för att 

utföra en form av innehållsanalys (Eriksson Barajas et al, 2013). Vid kvantitativ data har 

effektstorlekar, Cohens d, tolkats utifrån Cohens (1988) riktlinjer för vad som utgör liten, 

måttlig och stor effekt av en intervention. En liten effekt är enligt Cohen när effektstorleken är 

runt 0,2, en måttlig effekt är när effektstorleken är runt 0,5 och en stor effekt är när 

effektstorleken är runt 0,8. För att åskådliggöra vad tolkningarna innebär menar Cohen att en 

måttlig effekt ska kunna upptäckas med det blotta ögat. Cohen menar dock att effektstorlekar 

ibland kan tolkas annorlunda eftersom de är relativa, både i förhållande till varandra, till det 

som undersöks och till olika ämnesområden. Analysen i  detta konsumtionsarbete innebär att 

resultatet bearbetats och sammanställts utifrån de frågor som går att urskilja i frågeställningen, 

vilket medför att resultatet har grupperats efter olika teman.  
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5. Resultat 

I resultatet kommer forskning som handlar om den formativa bedömningens effekter för 

elevers lärande i matematik behandlas. Med utgångspunkt i arbetets frågeställningar kommer 

jag först att redogöra för hur elevers prestationer i matematik påverkas genom bedömning i 

formativt syfte. Därefter presenteras vilka kunskaper i matematik elever kan utveckla genom 

bedömning i formativt syfte. Avslutningsvis redogörs hur eleven som agent för sitt eget 

lärande kan använda självbedömning i formativt syfte för att utveckla lärandet. 

5.1 Elevers prestationer i matematik 

Wiliam, Lee, Harrison och Black (2004) kommer fram till att det finns ett samband mellan 

formativ bedömning och förbättrad prestation hos elever i matematik. Denna slutsats kommer 

de fram till när de undersökt vilken effekt lärares strategier för formativ bedömning har för 

elevers prestationer i skolämnena matematik och naturvetenskap
9
. 

Resultatet av studien som Wiliam et al. (2004) genomfört visar att formativa 

bedömningsstrategier som lärare använder och utvecklar har en positiv effekt för elevers 

prestationer, men de menar att det är problematiskt att dra slutsatser angående en total effekt. 

Anledningen till att det är problematiskt är att Wiliam et al. undersökt och analyserat ett 

flertal separata klassrum, vilket innebär att de huvudsakliga resultaten för studien bäst urskiljs 

genom att analysera resultaten var för sig istället för att räknas ihop som en total effekt. De 

kommer trots problematiken fram till att analysen visar att den totala effekten för 

interventionen har haft en måttlig effekt för elevers prestationer.  

Resultatet som Wiliam et al. (2004) presenterar visar att den formativa bedömningen haft en 

varierad effekt för de olika matematikklassrummen. I  två av klassrummen har interventionen 

haft en mycket stor effekt för elevers prestationer, i ett av klassrummen har interventionen 

haft stor effekt, sju klassrum har haft en måttlig effekt, två klassrum har haft en liten effekt 

och fyra klassrum har haft en negativ effekt. I analysen som Wiliam et al. (2004) gör mellan 

ämnena matematik och naturvetenskap visar det sig att alla negativa effekter finns inom 

ämnet matematik, de menar däremot att medianen för de två ämnena nästintill identisk.  

Wiliam et al. (2004) slutsats är att resultaten i studien erbjuder bevis för att en utveckling av 

formativ bedömning i klassrummet gynnar elevers resultat. För att illustrera vad denna effekt 
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skulle innebära i praktiken menar de att effekten av studien kan jämföras med att den enskilda 

elevens resultat på externa myndigheters prov, exempelvis GCSE
10

, förbättras med ett halvt 

betygssteg. Vidare menar Wiliam et al. att denna förbättring av elevers enskilda resultat skulle 

innebära stora fördelar för en hel skola. Med det argumentet menar Wiliam et al. att lärarens 

användning av formativ bedömning förbättrar elevens prestationer till den grad att läraren inte 

ska behöva bedriva specifik undervisning inför nationella myndigheters prov. 

Även Balan (2012) har undersökt vilken effekt formativ bedömning har för elevers 

prestationer och har i likhet med Wiliam et al. (2004) funnit att formativ bedömning har en 

positiv effekt för elevers prestationer i matematik. 

Balan (2012) har i sin studie implementerat en justerad version av Wiliam och Thompsons 

(2008) fem nyckelstrategier för formativ bedömning för att undersöka om det har en positiv 

effekt för elevers lärande i matematik. Min tolkning av Balans justeringar är att Wiliam och 

Thompsons ramverk fokuserar på vad som bör tillämpas, medan Balan har förtydligat med 

hur bedömningen tillämpas. Balan använder i sin justerade version bedömningsmatriser för 

att göra lärandemål tydliga, problemlösningsuppgifter och arbete i liten grupp för att göra 

lärandet synligt och kamratbedömning för att aktivera eleverna som resurser för varandra. 

Det resultat som Balan (2012) presenterar visar att en implementering av ramverket i 

undervisningen har haft en positiv effekt för elevers prestationer i matematik. Eleverna i 

interventionsgruppen visade framsteg både i förhållande till deras egna resultat i början av 

terminen och i förhållande till kontrollgruppens resultat. 

I  den analys som Balan (2012) gör visar det sig att interventionsgruppen i förhållande till 

kontrollgruppen hade ett statistiskt signifikant högre resultat efter en termin. Analysen visar 

att skillnaden mellan interventionsgruppens och kontrollgruppens prestationer är mycket stor. 

Inom interventionsgruppen visar Balans analys att det är de elever som hade låga resultat på 

det initiala provet som har förbättrat sina prestationer mest. 

I slutsatsen diskuterar Balan (2012) vilka slutsatser det går att dra om hur det formativa 

ramverket påverkat elevernas prestationer. Balan menar att det inte går att dra slutsatser om 

hur effektiva de enskilda delarna av ramverket är, istället anser hon att de olika delarna av 

ramverket påverkar och förstärker varandra. Vidare menar Balan att det inte går att utesluta att 

andra faktorer, så som arbetet med problemlösning och matriser, kan ha påverkat elevens 
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prestationer i matematik. Den slutsats som Balan (2012) kommer fram till utifrån analysen är 

att implementeringen av det formativa ramverket har haft en positiv effekt för elevers 

prestationer i matematik, både inom interventionsgruppen och i förhållande till 

kontrollgruppen. Balan menar att framstegen inom interventionsgruppen inte är homogen, 

istället har effekterna av implementeringen visat sig ha olika effekt för eleverna. Balans 

analys visade att de elever som gynnades mest av interventionen var de elever som hade låga 

resultat i början av terminen.  

Även Phelan, Choi, Vendlinski, Baker och Herman (2011) har undersökt om en 

implementering av en formativ bedömnings-strategi förbättrar elevers prestationer i 

matematik. Skillnaden mellan de tidigare nämnda studierna är att Phelan et al. inte påträffat 

någon statistiskt signifikant huvudeffekt med interventionen. 

I analysen av studien har Phelan et al. (2011) inte funnit någon huvudeffekt av elevers 

prestationer i matematik, däremot visar analysen att interventionen haft en statistisk 

signifikant effekt för de elever som hade höga resultat på det initiala testet. Inom 

interventionsgruppen hade eleverna med höga resultat en måttlig effekt i förhållande till de 

elever med låga resultat. Elever som hade höga resultat gynnades alltså mer av interventionen 

och förbättrade sina prestationer i algebra. 

Randel et al. (2011) har undersökt vilken effekt bedömning för lärande har i grundskolans 

matematik. Syftet är enligt Randel et al. att bevisa potentialen att förbättra elevers prestationer 

genom ett inköpt program som använder principer som är centrala för formativ bedömning
11

. 

Randel et al. väljer att undersöka om programmet, utan några ingripanden, stödjer elevers 

prestationer och lärande.  

Analysen i Randel et al. (2011) studie visar att interventionen inte hade en statistisk 

signifikant effekt för elevers prestationer. I slutsatsen kommer de fram till att analysen endast 

kan användas för att dra slutsatser om effekterna av bedömning i formativt syfte i den 

specifika situationen, eftersom demografin inte representerar populationen. Studien kan enligt 

Randel et al. inte heller generaliseras för att avgöra hur effektiv bedömning i formativt syfte 

är, för att göra det hade de behövt kontrollera hur och i vilken utsträckning programmet 

användes av lärarna.  
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Randel et al. (2011) avslutande slutsats är att undersökningen inte avslöjar någon statistisk 

signifikant effekt av implementeringen av programmet. Vidare menar Randel et al. att det inte 

betyder att programmet inte har någon effekt för elevers lärande, det betyder snarare att 

undersökningen misslyckades med att visa någon effekt. 

Sammanfattningsvis indikerar två av studierna att bedömning i formativt syfte kan ha positiv 

effekt för elevers prestationer i matematik. Analysen i Balans (2012) studie visar att det 

formativa ramverket haft en mycket stor effekt för elevers prestationer, där elever med initialt 

låga resultat gynnades mest av interventionen. Wiliam et al. (2004) kommer också fram till att 

formativ bedömning har en positiv effekt för elevers prestationer. I deras analys framkommer 

det att den totala effekten av interventionen är måttlig, men att de enskilda 

matematikklassrummen har haft varierande effekter i interventionen. Två av studierna har 

däremot i sin analys funnit att huvudeffekterna inte är statistiskt signifikanta, däremot har 

studien som Phelan et al. (2011) genomfört visat sig ha en måttlig effekt för de 

högpresterande eleverna i interventionsgruppen. 

5.3 Elevers kunskaper i matematik 

De kunskaper i matematik som elever har möjlighet att utveckla genom formativ bedömning 

är med utgångspunkt i Balans (2012) studie problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, 

begreppsförmåga och procedurförmåga. Även Suurtamm (2014), Gearhart och Saxe (2004) 

menar att elever ges möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga och sin matematiska 

förståelse genom bedömning i formativt syfte. Phelan et al (2011) fokuserar istället på hur 

elever bemästrar algebra med hjälp av bedömning i formativt syfte. 

I Balans (2012) studie var de påtagligaste framstegen att eleverna i interventionsgruppen 

förbättrade sin problemlösningsförmåga. Balan menar att eleverna förbättrade sin 

problemlösningsförmåga genom att de utvecklade sin förmåga att föra matematiska 

resonemang och använda sig av lämpliga matematiska symboler. De elever i Balans studie 

som hade låga resultat innan interventionen förbättrade framförallt sin förmåga att tolka 

problem, tillämpa lämpliga matematiska metoder och utveckla sin förmåga att föra 

matematiska resonemang vid problemlösningsuppgifter. De elever som hade höga resultat 

innan interventionen visade enligt Balan framförallt framsteg i sin framställning av lösningar 

och använde sig av lämpliga matematiska symboler och begrepp i högre grad än innan. 
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Genom interventionen har eleverna i Balans (2012) studie sammanfattningsvis utvecklat sin 

problemlösningsförmåga. De elever med låga resultat innan interventionen utvecklade 

framförallt sin procedurförmåga och resonemangsförmåga, medan de elever med höga resultat 

förbättrade sin begreppsförmåga och utvecklade sin användning av matematiska symboler och 

begrepp. 

Det finns enligt Suurtamm (2012), Gearhart och Saxe (2004) stöd för att elever genom 

bedömning i formativt syfte utvecklar elevers matematiska förståelse och förmågor. 

Suurtamm, Gearhart och Saxe påpekar att det framförallt är elevers resonemangsförmåga som 

utvecklas genom formativ bedömning i matematik. Suurtamm menar att den formativa 

bedömningen erbjuder läraren en möjlighet att bevaka elevers matematiska resonemang och 

förståelse. Bedömning i formativt syfte skapar av den orsaken ett forum för att diskutera och 

utveckla elevernas förståelse och resonemangsförmåga (Suurtamm, 2012).   

Phelan et al. (2011) fokuserar istället i sin studie på hur eleverna i interventionsgruppen 

utvecklades i algebra. De undersökte om eleverna utvecklades i fyra olika förmågor som 

Phelan et al. menar är grundläggande för framgång i algebra. I analysen som Phelan et al. gör 

visar det sig att endast en av dessa fyra förmågor haft en statistisk signifikant effekt i relation 

till kontrollgruppen, nämligen egenskaper i aritmetik
12

. Förmågan att tillämpa principer för att 

lösa linjära ekvationer
13

 utvecklades inom interventionsgruppen för de elever som hade höga 

resultat innan interventionen.  

5.2 Eleven som agent för sitt eget lärande 

Det finns flera studier som lyfter fram självbedömning i formativt syfte som ett viktigt 

redskap för elevens lärande i matematik, det vill säga formativ bedömning där eleven är agent 

för sitt eget lärande. Andrade och Valtcheva (2009) är en av de som lyfter fram 

självbedömning som ett värdefullt redskap vid formativ bedömning. De har granskat 

forskning för att undersöka hur självbedömning i formativt syfte kan stödja elevers lärande i 

bland annat matematik. Ross, Hogaboam-Gray och Rolheisers (2002) studie har undersökt 

vilken effekt självbedömning har för elevers prestationer vid problemlösning. Även Brown 

och Hirschfeld (2007) argumenterar för att självbedömning är fördelaktigt i 

matematikundervisningen, de menar dock att det framförallt är fördelaktigt när eleverna anser 

att de själva är ansvariga för deras eget lärande. Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam 

                                                
12

 Properties of arithmetic 
13

 Principles for solving linear equations 



18 
 

(2003) har, till skillnad från de andra studierna, inte undersökt självbedömning i formativt 

syfte separat, men framhåller att självbedömningen är ett betydelsefullt redskap för att 

engagera eleverna i sitt eget lärande. 

Andrade och Valtcheva (2009)  har granskat forskning för att undersöka hur elever gynnas av 

självbedömning i formativt syfte och hur självbedömningen kan stödja elevers lärande. De 

menar att självbedömning är en viktig faktor vid formativ bedömning, eftersom det aktiverar 

eleverna att reflektera över deras eget lärande istället för att överlåta det till läraren. De 

fördelar med självbedömning som Andrade och Valtcheva belyser är att eleverna ges 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga i matematik och utöka sin förståelse 

angående matematiska begrepp.   

Även Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2003) menar att självbedömning är ett 

betydelsefullt redskap för att engagera eleverna i sitt eget lärande. I matematik menar de att 

själv- och kamratbedömning förmodligen utförs i högre grad än övriga ämnen, eftersom 

tydliga bedömningsanvisningar kan ges till eleverna. Black et al . kommer fram till att 

självbedömning har en viktig roll för den formativa bedömningen i matematik. Det eftersom 

eleven då är aktiv i sitt eget lärande, vilket utgör en viktig del av den formativa bedömningen. 

De effekter självbedömning har för elevers prestationer har Ross, Hogaboam-Gray och 

Rolheisers (2002) undersökt. Ross et al. kommer fram till att självbedömning har en positiv 

effekt för elevers prestationer i problemlösning. I undersökningen visar analysen att eleverna i 

interventionsgruppen presterade bättre än eleverna i kontrollgruppen, med en måttlig effekt 

(Ross et al., 2002).  

Brown och Hirschfeld (2007) menar också att självbedömning i matematik är fördelaktigt. De 

menar att det framförallt är fördelaktigt när elever ser bedömningen som att de är ansvariga 

för sitt eget lärande. Brown och Hirschfeld menar att dessa resultat överensstämmer med 

forskning om formativ bedömning. De menar att  elever som tar ansvar för sitt lärande genom 

att använda bedömning formativt har benägenhet att prestera bättre och få bättre resultat i 

matematik. Brown och Hirschfeld menar sammanfattningsvis att den formativa bedömningen 

är effektiv när den fokuserar på att eleven är aktiv i sitt eget lärande. De menar att när eleven 

är aktiv i sitt eget lärande förbättras elevens prestationer, eftersom eleverna då använder 

bedömning för att förbättra deras lärande. 
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6. Diskussion 

I diskussionen kommer först metoden för arbetet att diskuteras. Det innebär att jag resonerar 

kring studiens tillvägagångssätt i form problem som uppstått vid sökning och bearbetning av 

material. Därefter diskuteras de huvudsakliga resultaten som konsumtionsarbetet påträffat. 

Diskussionen avslutas med en slutsats angående effekterna och användning av formativ 

bedömning. 

6.1 Metoddiskussion 

I konsumtionsarbetet har endast två databaser använts vid litteratursökning. Det innebär att 

det finns en risk att litteratur som kunde varit relevant för studiens syfte kan ha utelämnats 

från resultatet. Databasen ERIC, som använts vid litteratursökningen, är emellertid 

omfattande inom ämnesområdet och innehåller stora delar av den forskning som behandlar 

utbildningsvetenskap och pedagogik. Användningen av databasen ERIC bör alltså säkerställa 

att övervägande delen av den litteratur som är relevant för arbetets syfte påträffats. För att 

ytterligare säkerställa att ingen grundläggande litteratur utelämnats vid sökningen har även 

enkla databassökningar skett på andra databaser som GoogleScholar, International ERIC och 

MathEduc. För att göra litteratursökningen mer systematisk hade jag kunnat genomföra en 

mer grundläggande litteratursökning i fler databaser än ERIC och SwePub.  

Majoriteten av den litteratur som använts i det här arbetet har varit kvantitativa studier som 

undersöker effekten av en intervention. I värderingen av kvantitativa studier är det enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013) viktigt att det är kontrollerade studier som analyserat och 

diskuterat den metod studien använder. De kvantitativa studier som använts i detta arbete har 

inkluderat kontrollgrupp och diskussion angående metod. Vid bearbetning av flera 

kvantitativa studier med samma mätmetoder kan en metaanalys utföras (Eriksson Barajas et 

al., 2013). En metaanalys innebär enligt Eriksson Barajas et al. att de enskilda empiriska 

resultaten vägs samman så att en genomsnittlig effekt kan uttryckas. Orsaken till att ingen 

metaanalys gjorts i detta arbete är framförallt att det inte finns tillräckligt underlag för att göra 

en meningsfull metaanalys, dessutom har jag inte de kunskaper i statistik för att genomföra en 

metaanalys. 

6.2 Huvudsakliga resultat 
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I resultatet har forskning som behandlar den formativa bedömningens effekter för elevers 

lärande i matematik analyserats. Analys angående effekterna har skett utifrån hur elevers 

prestationer påverkas, vilka kunskaper i matematik elever kan utveckla och hur eleven som 

agent för sitt eget lärande influeras av bedömning i formativt syfte. 

Det resultat som presenteras angående hur elevers prestationer påverkas genom bedömning i 

formativt syfte är inte enhetlig. Två studier finner ingen statistiskt signifikant huvudeffekt och 

två studier menar att bedömning i formativt syfte har en positiv effekt för elevers prestationer 

i matematik. Att två av studierna inte finner någon statistisk signifikant huvudeffekt i 

interventionen innebär inte att formativ bedömning inte har något effekt för elevers 

prestationer. Däremot betyder det att studierna inte kunde bevisa att interventionen haft effekt.  

De två studierna som menar att bedömning i formativt syfte har en positiv effekt för elevers 

prestationer har likheter med allmändidaktisk forskning om bedömning i formativt syfte. 

Balans (2012) studie presenterar resultat som stämmer väl överens med tidigare forskning om 

formativ bedömning. Detta eftersom interventionen i Balans studie visat sig ha mycket hög 

effekt för elevers prestationer och att det var de lågpresterande eleverna som gynnades mest, 

vilket även är framträdande resultat i Black och Wiliams (1998) forskningsöversikt. De 

resultat som Wiliam et al. (2004) presenterar varierar i effekt och interventionen har visat sig 

ha allt från negativa till mycket höga effekter för elevers prestationer i matematik. 

Huvudeffekten för elevers prestationer i matematik är enligt Wiliam et al. måttlig. Då 

interventionen har haft en positiv effekt för elevers prestationer tenderar även resultaten i 

studien som Wiliam et al. genomfört att följa det samband som tydliggörs i den 

allmändidaktiska forskningen om formativ bedömning. 

Ett utmärkande resultat angående hur elevers prestationer påverkas genom bedömning i 

formativt syfte är skillnaderna inom interventionsgrupperna i Phelan et al. (2011) och Balans 

(2012) studie. Balans studie indikerar att det är de lågpresterande eleverna som gynnas mest 

av interventionen, medan studien som Phelan et al. genomfört visar att det är de 

högpresterande eleverna som förbättrat sina resultat mest. 

En förklaring till studiernas skilda resultat kan vara att interventionerna tillämpats när 

eleverna arbetar med olika matematiskt innehåll. I Balans (2012) studie arbetar eleverna med 

problemlösningsuppgifter för att synliggöra lärandet. Medan Phelan et al. (2011) undersökt 

hur eleverna utvecklats i algebra. Om skillnaden i det matematiska innehållet skulle vara 

förklaringen till de skilda resultaten kan det exempelvis ha sin grund i att undervisning i 
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matematik bedrivs på olika vis och har olika lärandemål på grund av vilket matematiskt 

innehåll eleverna arbetar med. Beroende på undervisningens lärandemål kan förmodligen 

bedömning i formativt syfte gynna olika elevgrupper olika mycket, eftersom det kräver att 

eleven utvecklar olika kunskaper i matematik.  

Ytterligare en förklaring till att studierna pekar på skilda resultat för lågpresterade och 

högpresterade elever kan vara på grund av studiernas tillvägagångssätt. Det betyder att det 

inte är hur bedömningen tillämpats i undervisningen som är avgörande, utan skillnader i hur 

Phelan et al. (2011) och Balan (2012) genomfört sina studier. Förklaringar skulle då kunna 

handla om vilken innebörd Balan och Phelan et al. lägger i begreppet formativ bedömning, 

hur omfattande studierna är och hur de genomfört sin analys. 

Skolans uppdrag är att stödja lärande och det är därför viktigt att läraren är vaksam så att alla 

elever kan utvecklas utifrån sin egen förmåga. Om bedömning i formativt syfte gynnar 

lågpresterande eller högpresterande elevers prestationer mer eller mindre är det som lärare 

viktigt att reflektera över vad orsaken till denna skillnad kan vara. Läraren kan undersöka om 

det beror på den formativa bedömningen i sig eller om det beror på sammanhanget den 

tillämpas i. Läraren kan också använda informationen om att högpresterande och 

lågpresterande elever kan gynnas olika mycket av bedömning i formativt syfte för att anpassa 

bedömningen till båda elevgrupperna. Eftersom bedömning i formativt syfte kan ha en 

inverkan på elevers prestationer är det som lärare viktigt att fundera över hur bedömning i 

formativt syfte tillämpas och används i undervisningen, så att den kan gynna alla elevers 

lärande. 

Wiliam et al. (2004) och Balans (2012) studier som visar ett positivt samband mellan elevers 

prestationer i matematik och formativ bedömning är eventuellt inte ett tillräckligt starkt 

underlag för att dra slutsatser angående ett samband mellan elevers prestationer i matematik 

och bedömning i formativt syfte. Om resultatet istället ses i skenet av allmändidaktisk 

forskning kring effekterna av formativ bedömning så finns det ingen orsak att tro att 

effekterna av formativ bedömning skulle skilja sig avsevärt i ämnet matematik. I jämförelse 

med allmändidaktisk forskning om formativ bedömning tycks den ämnesdidaktiska 

forskningen i matematik peka på liknande resultat. Nämligen att bedömning i formativt syfte 

har positiva effekter för elevers prestationer. 

Resultatet angående vilka matematiska kunskaper elever kan utveckla genom bedömning i 

formativ mening kan sammanfattas med att elever har visat sig utveckla sin förståelse, 
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problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och 

utvecklat förmågan för egenskaper hos aritmetik. De kunskaper i matematik som eleven 

utvecklar i studierna som Balan (2012) och Phelan et al. (2011) genomfört, det vill säga alla 

förmågor och färdigheter ovan, är troligtvis ett resultat av att eleverna arbetar med 

problemlösningsuppgifter och algebra. Det bedömning i formativt syfte utvecklar i Phelan et 

al. och Balans studier är förmågor och färdigheter som är centrala för det matematiska 

innehållet som eleverna arbetar med. Dessa matematiska förmågor och färdigheter är alltså 

inget jag tror att eleverna utvecklar genom formativ bedömning oberoende vilket matematiskt 

innehåll eleverna arbetar med. De kunskaper i matematik som elever utvecklar genom 

bedömning i formativt syfte är istället ofta sammankopplat med den matematik eleverna 

arbetar med i undervisningen. 

Suurtamm (2012), Gearhart och Saxe (2004) diskuterar istället vilka kunskaper i matematik 

elever ges möjlighet att utveckla i matematik mer generellt. De menar att elever ges möjlighet 

att utveckla sin förståelse och resonemangsförmåga i och med att den formativa bedömningen 

skapar ett forum för att diskutera och utveckla elevens förståelse och förmåga. 

Min tolkning utifrån ovan nämnda resultat är att de kunskaper i matematik som elever ges 

möjlighet att utveckla genom bedömning i formativt syfte är förståelse och 

resonemangsförmåga. Vilka kunskaper i matematik eleven utvecklar genom formativ 

bedömning är i övriga fall beroende av vad eleverna arbetar med för matematik i 

undervisningen. 

Eleven som agent för sitt eget lärande är en viktig aspekt av den formativa bedömningen. I 

Wiliam och Thompsons (2008) ramverk är en av de fem nyckelstrategierna som utgör effektiv 

formativ bedömning just att aktivera eleven som agent för sitt eget lärande. Formativ 

bedömning där eleven är agent för sitt eget lärande tar ofta sitt uttryck i självbedömning vilket 

är tydligt i resultatet. Anledningen till att självbedömning i resultatet lyfts fram som ett är 

effektivt redskap i matematik framkommer inte av resultatet, men kanske är det som Black et 

al. (2003) påstår; att det i matematik är enklare att ge eleverna tydliga 

bedömningsanvisningar. Utifrån resultatet är det svårt att dra slutsatser om hur effektivt 

självbedömningar är i relation till den formativa bedömningen. 

Sammanfattningsvis indikerar studiens huvudsakliga resultat att bedömning i formativt syfte 

har goda effekter för elevers lärande i matematik.  
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6.3 Slutsats 

Min slutsats är att bedömning i formativt syfte har positiva effekter för elevers lärande i 

matematik. Resultatet i studien indikerar att bedömning i formativt syfte har positiva effekter 

för elevens prestationer i matematik, vilket även är det allmändidaktisk forskning tenderar att 

demonstrera. Effekterna av elevers lärande i matematik genom formativ bedömning skiljer sig 

alltså inte nämnvärt från de resultat som presenteras i den allmändidaktiska forskningen.  

Eftersom formativ bedömning är ett ganska välutforskat område är det svårt att föreslå fortsatt 

forskningsområde. Med utgångspunkt i resultaten i denna studie skulle det vara intressant att 

undersöka vilka faktorer som kan påverka den formativa bedömningens effektivitet. Utifrån 

resultatet gällande eleven som agent för sitt eget lärande väcks även funderingar om 

självbedömning kan urskiljas som en särskilt betydelsefull aspekt av den formativa 

bedömningen.  

Resultatet i denna studie bekräftar att formativ bedömning kan vara ett viktigt undervisnings- 

och skolutvecklingsredskap. Bedömning och återkoppling i formativt syfte är ett värdefullt 

verktyg för att för att utveckla den enskilde elevens lärande både allmänt och i matematik. En 

orsak till att den formativa bedömningen är effektiv är för att den öppnar upp för ett 

klassrumsklimat där diskussion om bedömning och lösningar är central. Min avslutande 

slutsats är att formativ bedömning bör användas medvetet och kontinuerligt i undervisningen 

eftersom det har visat sig ha positiv effekt och kan bidra till den enskilde elevens lärande. 
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