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Abstract 
 
Summativ bedömning har använts inom den svenska skolan under århundraden. Trots detta har 
denna typ av bedömning passerat relativt obemärkt genom åren. Under de senaste decennierna, 
när bedömning i högre grad uppmärksammats har den summativa bedömningens konsekvenser 
på lärandet ifrågasatts. I denna litteraturstudie sammanställs relevant forskning inom området för 
att tydliggöra den summativa bedömningens positiva och negativa effekter på elevers lärande. 
Studien redogör för de få positiva effekterna den summativa bedömningen har när den används i 
formativt syfte. Det redogörs också för de negativa effekter som den summativa bedömningen 
har för enskilda elevers lärande. Studien visar att det sätt som summativ bedömning traditionellt 
sett används i skolan är förödande för framför allt lågpresterande elevers motivation och ger dem 
bristfällig information om vidare lärande. Utifrån detta resultat diskuteras också i denna studie 
skolans lärandeuppdrag och dess krav på en likvärdig utbildning. 
  
Nyckelord: Summativ bedömning, lärande, motivation, kunskapsbedömning, betyg 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsområde. En kortfattad överblick ges där 
bedömningens användning i den svenska skolan beskrivs och hur formativ och summativ 
bedömning skiljer sig åt. 
 

1.1 Bedömning i det svenska utbildningssystemet 
 
Skolverket (2011a) betonar vikten av bedömning för att eleven ska utvecklas och tillägna sig ny 
kunskap på ett adekvat sätt. Myndigheten beskriver hur formativ bedömning används för att 
hjälpa eleven att se vart hon eller han är på väg och vad som är nästa steg i inlärningen. Genom 
att som elev få denna typ av bedömning presenterad för sig kan eleven utveckla sin förmåga att ta 
ansvar för sitt eget lärande och en ökad vilja att lära sig nya saker (ibid.s.15). 
 
Även summativ bedömning har sin självklara plats på Sveriges skolor. Den är av sin natur inte 
framåtsyftande utan beskriver vad eleven kan vid en specifik tidpunkt (Skolverket 2011a:9). 
Barnen får summativ bedömning i form av redovisade betyg för första gången i årskurs 6, enligt 
skollagens bestämmelser (se SFS 2010:800). Men summativ bedömning i form av poängsättning 
på glosförhör, veckans ord eller matematikläxan är inte av skollagen styrt till att endast gälla äldre 
åldrar. 
 
De båda bedömningsmetoderna används, som tidigare nämnts, flitigt på Sveriges skolor. 
Formativ bedömning har under de senaste åren blivit ett mycket populärt forskningsområde. 
Många är de artiklar, avhandlingar och även diskussioner på olika forum som diskuterar ämnet. I 
denna litteraturstudie är det dock den summativa bedömningen som står i fokus. Det är den 
sortens bedömning som funnits med som en naturlig del i undervisningen sedan länge men utan 
att ifrågasättas i någon större utsträckning förrän först under de senaste åren (se till exempel 
Forsberg & Lindberg 2010). 
 
 

2 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras Skolverkets syn på hur formativ och summativ bedömning bör 
användas på den svenska skolan. Fem användningsområden utifrån myndighetens egna rubriker 
presenteras närmare. I kapitlet innefattas också en beskrivning av tidigare forskning inom 
summativ bedömning som gjorts i Sverige under de senaste decennierna. 
 

2.1 Skolverkets syn på bedömningens användningsområden 
 
Att bedömning är ett verktyg som Skolverket sätter stor tilltro till framkommer i deras 
publikation Kunskapsbedömning i skolan - praxis, problem och möjligheter (2011a). Rätt använt kan det 
vara ett ”kraftfullt stöd för lärande” (ibid.s.3). För att stötta lärarna i att använda bedömning på 
ett riktigt och effektivt sätt har Skolverket även format bedömningsexempel och anvisningar. 
Detta gäller speciellt till de nationella proven. För att forma en rättvis bedömning lyfter 
Skolverket också fram flera viktiga aspekter. Begrepp som reliabilitet och validitet betonas och 
vanliga felkällor uppmärksammas (ibid.). 
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Skolverket betonar vikten av att bedömningen, oavsett syfte, är av god kvalitet och sker på ett 
professionellt sätt. Den ska vara rättvis och likvärdig men också rättsäker (Skolverket 2011a:3, 
27).  Man betonar att validiteten behöver vara hög vilket innebär att bedömningen mäter vad den 
avser att mäta och görs på ett trovärdigt och försvarbart sätt. De förmågor som har övats upp 
genom undervisningen är de som ska bedömas, inte elevers övriga egenskaper, personlighet eller 
beteende. 
 
Reliabilitet är också ett viktigt begrepp för en god bedömning. Tillförlitligheten måste vara hög, 
bedömningen ska ge samma resultat om den upprepas vid ett annat tillfälle. Detta är särskilt 
viktigt att betona för att forma en så likvärdig skola som möjligt, menar Skolverket. Felkällor som 
trötthet, ovana av provsituation eller nervositet ska påverka bedömningsresultatet i minsta 
möjliga mån (Skolverket 2011a:34). 
 
Skolverket (2011a:6-8) menar att det i huvudsak finns fem sätt att använda bedömningen man 
gjort utifrån ett undervisningsperspektiv. Dessa syften presenteras nedan. 

2.1.1 Bedöma för att kartlägga kunskaper 

Genom att undersöka vilka kunskaper eleverna besitter kan läraren veta elevernas förutsättningar 
när klassen går in i ett nytt arbetsområde. Utifrån detta kan pedagogen anpassa sin undervisning 
som är relevant och på rätt nivå. Denna typ av kartläggning kan också ligga till grund för de 
individuella insatser som kan behöva sättas in (Skolverket 2011a:6). 

2.1.2 Bedöma för att värdera kunskaper 

Utifrån den information som samlas in genom olika typer av bedömning kan en lärare göra en 
samlad bedömning av en elevs kunskapsnivå. Elevens kunskaper jämförs med de mål som finns 
för respektive ämne och årskurser. Dessa jämförelser kan sedan ligga till grund för betygssättning 
och omdömen (Skolverket 2011a:7). 

2.1.3 Bedöma för att återkoppla lärande 

En lärare kan på ett bra sätt använda bedömningen av elevers förmågor till att hjälpa dessa vidare 
till fortsatt lärande. Denna typ av formativ bedömning bör ha sin utgångspunkt i respektive 
kunskapsmål som eleverna ska uppfylla (Skolverket 2011a:7). 

2.1.4 Bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper 

Vissa kunskaper är svåra att visa genom till exempel teoretiska prov. Därför krävs det att vissa 
arbetsområden bedöms genom praktiska bedömningstillfällen. Dessa ska i så stor utsträckning 
som möjligt likna vardagliga situationer. Genom en genomtänkt bedömning kan man med detta 
arbetssätt visa på elevernas praktiska kunskaper (Skolverket 2011a:7). 

2.1.5 Bedöma för att utvärdera undervisning 

Genom den information som samlas in om vad eleverna lärt sig inom ett arbetsområde kan 
läraren utvecklas mycket. När det blir tydligt vad eleverna kunnat ta till sig av undervisningen kan 
pedagogen också förändra sitt tillvägagångssätt. Den undervisning som inte fungerat behöver 
omformas och anpassas för att fortsatt lärande ska komma till stånd (Skolverket 2011a:8). 
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2.2 Tidigare forskning 
 
Bedömning är ett område som just nu är högaktuellt för forskning. Sedan 2006 har studier i 
ämnet ökat markant, visar en kartläggning av Forsberg och Lindberg (2010). Detta nyvunna 
intresse finns både nationellt och internationellt. Man ser också att antalet artiklar och 
avhandlingar som publicerats med fokus på bedömning ökar i rask takt. Sverige ligger i framkant i 
antalet sådana texter jämfört med övriga länder i Norden (ibid.). 
 
Den svenska forskningen presenteras av många olika författare, till exempel Lundahl och Korp 
(se 5.6 för närmare presentation). De flesta av dessa har endast skrivit en avhandling eller artikel 
om ämnet. Detta gör att Sverige som land inte varit särskilt synligt i den internationella debatten 
(Forsberg & Lindberg 2010:72). Inriktningen på forskningen har också varit spridd. De områden 
som flest av forskarna fokuserat på har främst varit berömning som berör elevers prestationer 
och resultat men också till viss del bedömning i relation till lärarnas didaktiska arbete (ibid.s.95). 
Övriga teman har i sina olika former varit med och öppnat för fler perspektiv på bedömning och 
olika metoder har lyfts fram (ibid.s.113). 
 
 

3 Problemformulering 
 
Här presenteras denna studies problemformulering. Det görs också tydligt vilka avgränsningar av 
området bedömning som gjorts och varför dessa har ansetts nödvändiga. Slutligen definieras 
begrepp relevanta för förståelsen av litteraturstudien. 
 

3.1 Problemformulering 
 
Den summativa bedömningen sätts i detta examensarbete bland annat i relation till skolans 
värdegrund (Skolverket 2011b). I de grundläggande värdena som framhålls där betonas att 
undervisningen ska främja elevers utveckling, men också inspirera till en livslång lust att lära 
(ibid.s.7). Skolverket betonar också att det är den fortsatta kunskapsutvecklingen och lärandet 
som ska ligga i fokus för undervisningen (ibid.s.8). Målet med denna studie är därför att 
åskådliggöra vad forskningen säger om hur summativ bedömning påverkar elevernas lärande. 
Frågan som ställs till relevant forskning är därför: Hur påverkas skolelevers lärande när summativ 
bedömning av olika slag används? 
 

3.2 Avgränsningar 
 
I denna studie utelämnas forskning kring den formativa bedömningen, förutom då resultat kring 
användandet av summativ bedömning i formativt syfte presenteras. Denna avgränsning görs 
därför att diskussionen kring formativ bedömning redan är levande i Sverige just nu. Ämnet 
diskuteras och forskare och lärare försöker hitta de, ur lärandesynpunkt, bästa sätten att arbeta 
med detta. Den summativa bedömningen talas det inte om i lika hög grad. Detta trots att det varit 
en naturlig del av skolvärlden under hela 1900-talet och så även nu (Forsberg & Lindberg 
2010:37). Redan under 1980-talet genomfördes forskning som visar att fel användning av 
summativ bedömning kan ge upphov till en negativ utveckling för lärande (se Butler 1988), men 
forskningsämnet har ändå inte i högre grad prioriterats (se Forsberg & Lindberg). Därför är det 
just summativ bedömning som denna studie behandlar i ett försök att aktualisera ämnet och föra 
upp det till diskussion. Ett alternativt upplägg av denna studie kunde varit att redovisa forskning 
om både formativ och summativ bedömning men här har tidsbegränsningarna för arbetet också 
varit med och tvingat fram avgränsningar. 
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Betyg som företeelse och dess vara eller icke vara kommer inte heller att behandlas i någon större 
utsträckning. Denna studie är inte ämnad att vara ett inlägg i den livliga debatt kring betyg som 
funnits i Sverige sedan landet fick en borglig regering år 2006 (se Forsberg & Lundahl 2006). För 
att få en bild av forskningen inom detta område hänvisas till Klapp Lekholm (2010). I denna 
studie belyses däremot effekterna som summativ bedömning, given under pågående termin, har 
på elevers lärande. Att terminsbetyg inte innefattas i denna studie beror på att dessa i första hand 
inte ges med avsikt att främja elevers lärande. De ses istället som ett sätt att sammanfatta de 
samlade insatserna elever gjort vid terminens eller årets slut. 
 
Med detta sagt vill jag betona att både formativ bedömning och betygsdiskussion är viktiga 
ämnen för lärare och andra personer som är i kontakt med skolelever. Att dessa ändå inte berörs i 
denna litteraturstudie är på grund av begränsningar i tid och behovet av ett smalare 
forskningsområde för att kunna täcka in relevant litteratur. 
 

3.3 Definitioner 
 
Summativ och formativ bedömning är vanligt förekommande begrepp i denna litteraturstudie. 
Begreppen introducerades redan 1967 av Michael Scriven (Korp 2011:41). Scriven hänvisar i en 
av sina texter till ett citat av professor Robert Stake. Stake beskriver skillnaden mellan begreppen 
genom att säga: ”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och summativ bedömning 
är när gästen gör det” (Scriven 1991:17, citerat och översatt i Korp 2011:41). För att förtydliga 
begreppens användning i denna studie och för att undvika eventuella missförstånd definieras 
begreppen nedan utifrån Skolverkets formuleringar. 
 
Skolverket beskriver begreppet formativ bedömning som den bedömning som ”används för att 
stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning” (Skolverket 2011a:64). Denna 
beskrivning stämmer överens med den betydelse som Pettersson (2011:32) och Lindberg 
(2011:245) lägger i begreppen. Skolverkets definition av formativ bedömning används därför 
genomgående i denna studie. 
 
Summativ bedömning beskrivs av Skolverket (2011a:64) som den bedömning som ”används för 
att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen och betyg”. Pettersson (2011:32) 
uttrycker att summativ bedömning är en temperaturtagning på det eleven lärt sig, en 
sammanfattning av elevens kunskaper. Lundahl (2014:52) talar om summativ bedömning i termer 
av slutomdöme. Dessa ytterligare exempel ger mandat åt Skolverkets formulering och det är 
också denna som används som definition i denna studie. 
 
 

4 Syfte och frågeställningar 
 
Nedan presenteras litteraturstudiens syfte och detta tas i uttryck i två frågor som avses besvaras i 
texten. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur summativ bedömning av olika slag påverkar 
skolelevers lärande. För att konkretisera problemställningen ställs följande frågor: 

 
- På vilka sätt kan summativ bedömning användas för att påverka elevers lärande 
positivt? 
 
- Vilken typ av användning av summativ bedömning ger ett negativt resultat för elevers 
lärande? 
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5 Metod 
 
Följande kapitel behandlar de metoder som använts för att sammanställa denna studie. 
Inklusionskriterier och avgränsningar redovisas och de etiska överväganden som gjorts motiveras. 
En noggrann genomgång av genomförd datainsamling redovisas. I kapitlet ges också en närmare 
presentation av de forskare och de avhandlingar som ligger till grund för studien.  

 
5.1 Design 
 
För att besvara tidigare formulerad problemställning och syfte har en litteraturstudie här tagit 
form. En översikt där forskningsområdet överblickats har gjorts och relevant litteratur för 
frågeställningarnas besvarande har valts ut, genom databas- och manuell sökning. Denna 
forskning har sedan sammanställts för att presentera en syntes av den sammanlagda kunskapen i 
texterna. Denna litteraturstudie har tagit sin utgångspunkt i Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström (2013:31) definition av metoden för systematisk litteratur. Beskrivningen av det 
tillvägagångssätt de föreskriver stämmer överens med utformandet av denna studie. Dock krävs 
det enligt Eriksson Barajas et al. (ibid.) att all tillgänglig forskning inom avgränsat område 
behandlas för att kunna vara en systematisk litteraturstudie. Detta har inte gjorts i denna studie. 
Istället har ett urval av relevant litteratur inom ämnet legat till grund för resultatet (se 5:2). Således 
presenteras inte denna uppsats som en systematisk litteraturstudie utan endast som en 
litteraturstudie som i övrigt följt det tillvägagångssätt som beskrivs av Eriksson Barajas et al. 
(2013:31).  
  

5.2 Urval 
 
Den litteratur som tagits med i denna studie har genomgått en noggrann granskning. För att 
förtydliga hur denna urvalsprocess gått till presenteras och motiveras nedan de avgränsningar 
som gjorts. 

5.2.1 Språk 

En första gallring har gjorts, med hänvisning till författaren av denna litteraturstudies begränsade 
språkförmåga, för att få fram endast engelsk- och svenskspråkiga texter. 

5.2.2 Vetenskaplig granskning 

Databassökningarna resulterade bland annat i många examensarbeten på kandidatnivå. Dessa har 
inte valts in i denna litteraturstudies underlag eftersom ett annat kriterium för inkludering har 
varit att forskningen ska vara vetenskapligt granskad (peer review), detta för att säkra en högre 
vetenskaplig nivå på resultaten i denna litteraturstudie. Vissa undantag har gjorts från detta 
inklusionskriterium. Ett exempel på detta är Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i skolan- 
praxis, problem och möjligheter (2011a). I detta fall har bedömningen gjorts att Skolverket, som 
arbetar åt Utbildningsdepartementet och är en statlig myndighet, ändå har en hög trovärdighet. 

5.2.3 Publiceringsdatum 

Forskningens ålder har inte varit ett uttalat inklusionskriterium. Främst har relativt ny forskning, 
publicerad under senaste fem åren, inkluderats. Det förklaras med att summativ bedömning först 
under det senaste decenniet blivit ett uppmärksammat forskningsområde (se Forsberg & 
Lindberg 2010). I studien finns även avhandlingar skrivna under 1980-talet refererade. Då 
forskningens ålder inte varit ett kriterium har detta inte varit ett problem. Dock har de 
avhandlingar som kan anses som ”äldre” gått igenom en hårdare granskning. För att de ska ha 
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tagits med i studien har kravet varit att flera nyare avhandlingar funnits som bekräftat resultaten i 
de äldre och på så sätt motiverat dess medverkan. 

5.2.4 Erkännande 

En viktig aspekt i urvalet har varit att använda litteratur om summativ bedömning som är välkänd 
inom forskningsområdet och ofta refererad till av andra forskare. Detta har varit ett sätt att säkra 
validiteten i texterna. Den forskningen som upprepade gånger tagits med som referenser i andra 
forskningsrapporter har därför ansetts extra intressanta. De avhandlingar som Skolverket 
hänvisat till i sin publikation Kunskapsbedömning i skolan- praxis, problem och möjligheter (2011) har 
också getts mer uppmärksamhet. Genom att Skolverket som statlig myndighet väljer att leda 
utbildningssektorn utifrån dessa avhandlingar ges de också ett berättigande i denna typ av studie. 
Den manuella sökningen har varit den mest använda sökstrategin i denna litteraturstudie på 
grund av viljan att skildra erkänd litteratur. Referenser har granskats och de som funnits 
representerade i flertalet rapporter har getts särskilt utrymme. 

5.2.5 Publiceringsland 

I studien presenteras forskning från flera olika länder. Att begränsa forskningens ursprungsland 
har inte ansetts nödvändigt då det i varken svenska eller internationella avhandlingar har antytts 
att påverkan som summativ bedömning har på lärandet skulle vara av nationell art. Istället 
uppfattas avhandlingarna beröra forskning som går att applicera på elever oberoende av 
härkomst. Ett exempel på detta antagande är Skolverkets (2011a) tydliga referenser till Butlers 
(1988) forskning som genomförts i Israel. Även Hattie (2014) har genomfört en metastudie som 
presenterar samlade forskningsresultat från skilda delar av världen. 

5.2.6 Åldersintervall 

Litteraturen som valts ut har haft fokus på grundskoleåren, årskurs ett till nio, i de svenska studier 
som bearbetats. I de internationella studierna har motsvarande åldersintervall använts som 
begränsning. Att en snävare åldersavgränsning inte gjorts motiveras av att forskningen kring 
summativ bedömning fortfarande är begränsad, även om man kan se ett ökat intresse under det 
senaste decenniet (se till exempel Forsberg & Lindberg 2010). Den forskning som ligger till grund 
för denna litteraturstudie har inte heller på något sätt antytt att lärandets påverkan av summativ 
bedömning får olika resultat beroende på elevernas ålder. Detta försvarar också att studien 
innefattar ett brett åldersfokus. 

 
5.3 Etiska överväganden 
 
För att säkerställa validiteten i litteraturstudien har noggranna överväganden gjorts kring litteratur 
som valts ut att ligga till grund för resultatet. Ett större antal inklusionskriterier har använts (se 
5.2) för att endast litteratur med hög trovärdighet ska användas. Flera av författarna och deras 
forskningsstudier finns även presenterade (se 5.6 och 5.7). Ett noga avgränsat problemområde (se 
3.2) har också varit med och styrkt validitet i studien då ett smalare forskningsområde öppnar för 
att man i möjligare mån kan täcka in stora delar av forskningsfältet. 
 
En hög reliabilitet har också varit prioriterat genom arbetet med denna litteraturstudie. För att 
läsaren tydligt ska kunna följa tillvägagångssätt finns databassökningar och manuella sökningar 
redovisade (se 5.4 och 5.5). Bibliotekarie och erkända forskare har frågats om råd och idéer för 
att minimera risken för bristande kvalitet i litteratursökningen (se 5.4). Forskningsresultaten har 
sedan valts ut utifrån hur väl de besvarar problemformuleringen. Genom hela litteraturstudiens 
genomförande har en vilja att presentera all tillgänglig forskning funnits, inte endast de rapporter 
som visar ett speciellt resultat. I möjligaste mån har därför forskningsresultaten presenterats utan 
att hänsyn till åsikter tagits. 
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5.4 Manuell sökning 
 
I denna litteraturstudie har den manuella sökningen varit en viktig del i insamlandet av relevanta 
källor. Referenslistor till intressanta artiklar har studerats i enlighet med Eriksson Barajas et al. 
(2013:74). Utifrån dessa har annan litteratur som berört användningen av summativ bedömning 
kunnat spåras. Databasen Google Scholar har här varit till hjälp då denna sökmotor har tillgång 
till mycket akademisk forskning. Genom att använda referenslistornas information om den 
önskade litteratur som sökord har de olika avhandlingarna och artiklarna funnits.   
 
Även ett par aktuella forskares hemsidor vid respektive lärosäte har granskats för att upptäcka fler 
publikationer inom ämnet, i enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013:74) beskrivning av manuell 
sökning. Exempel på dessa sökningar är till exempel Högskolan Västs hemsida där forskare 
Helena Korps publikationer presenteras (Högskolan Väst 2015). Sökningen ledde till att hennes 
avhandling granskades men ansågs inte vara av ett sådant innehåll att den skulle tas med i denna 
litteraturstudie. Genom presentationen av professor Christian Lundahls på hemsidan för Örebro 
universitets (Örebro universitet 2015) upptäcktes boken Bedömning för lärande (Lundahl 2011) 
vilken ansågs relevant att presentera i denna studie. 
 
För att öka studiens validitet har även bibliotekarie på Högskolan Dalarna tillfrågats om hjälp i 
sökandet av relevant forskning. Detta gav att antalet databaser utökades och sökmotorn Eric 
valdes till. Utöver detta lyftes även ett antal nya sökord. Dessa sökningar gav inga ytterligare 
resultat i form av litteratur använd i studien. 
 
För att ytterligare stärka studiens reliabilitet har professor Lundahl tillfrågats via mejl om 
ytterligare forskning som han anser relevant för detta forskningsområde. Lundahl bidrog genom 
detta med en för studien mycket relevant, av honom författad, ännu inte publicerad rapport kring 
summativ bedömning. Innan denna litteraturstudie avslutats hann rapporten publiceras (se 
Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz 2015) och dess resultat finns presenterat under resultat (se 
6.2). 
 

5.5 Databassökning 
 
För att få en överblick av forskningsområdet om summativ bedömning har flertalet sökningar 
gjorts via databaserna Diva, Summon-Högskolan Dalarna, Libris och Eric-Proquest. Genom att 
använda sökord relevanta för studien har området undersökts för att hitta litteratur som kan ge 
ytterligare ljus åt syfte och problemställning. Utifrån inklusionskriterierna har sedan viss litteratur 
genast valts bort medan annan har krävt en noggrannare genomgång.  
 
Databasen Google Scholar har i denna studie endast använts som redskap i den manuella 
sökningen för att hitta de avhandlingar och artiklar som redovisats till i referenslistorna. Att 
Google Scholar inte använts på samma sätt som de andra databaserna motiveras genom att man 
inte kan begränsa sökningen till att gälla en viss typ av vetenskaplig forskning, till exempel 
avhandlingar och vetenskapligt granskade texter. Att texternas karaktär är av detta slag har varit 
av stor vikt för denna studie. När denna typ av avgränsning inte varit möjlig att göra har varje 
sökning gett ett stort antal träffar (se tabell 5), varav många saknar värde ur 
forskningssammanhang. På grund av bland annat denna litteraturstudies tidsbegränsning har 
därför Google Scholar inte setts som en databas möjlig att använda till denna typ av sökningar. 
Att man i denna databas kan begränsa träffarna till att gälla forskning som publicerats under ett 
visst tidsspann har inte varit till någon fördel i detta sammanhang. Den forskning som ansetts 
relevant för studien har presenterats oberoende på dess ålder (se 5.2.3).   
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I följande tabeller presenteras sökord använda på respektive sökmotor, och resultaten dessa 
sökningar gett. Tabell 1, 2, 3 och 4 beskriver hur sökorden endast gett ett fåtal träffar i 
databaserna. Utifrån sökresultatet har alla titlar lästs och den litteratur som bedömts kunna 
innehålla forskning som på något sätt rör problemställningen har granskats ytterligare genom att 
deras abstracts har lästs. I de tre fall där beskrivningen ansetts ha öppnat upp för möjligheten att 
studiens forskningsområde behandlats, har artiklarna granskats i sin helhet. Endast Lundahl 
(2006) visade sig beröra studiens forskningsområde summativ bedömning. I tabell 5 presenteras 
det stora antalet träffar sökorden gett i Google Scholar, och visar på att det i denna databas inte 
går att begränsa sökresultatet till att gälla vetenskapligt granskade artiklar.  
 
Tabell 1: Beskriver sökord, sökresultat och antalet artiklar inkluderade i studien genom 
sökmotorn Diva. 
 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar 

Antal 
artiklar med 
Peer Review 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal artiklar 
inkluderade i 
studien 

Artiklar 
funna genom 
referenser 

Diva "Summativ bedömning" 
 

1 0 1 1 0 0 0 

Diva "Summativ" 
 

1 0 1 1 0 0 0 

Diva Kunskapsbedömning 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Diva 
Motivation  
bedömning 

 
1 0 1 1 0 0 0 

Diva Formativ bedömning 
 

4 0 4 2 0 0 0 

Diva Summative motivation 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Diva 
Motivation  
betyg 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Diva 
Betyg  
inlärning 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Diva 
Betyg 
lärande 

 
3 0 3 1 0 0 0 

Diva 
"Summative 
assessment" 

 
0 0 0 0 0 0 0 
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Tabell 2: Beskriver sökord, sökresultat och antalet artiklar inkluderade i studien genom 
sökmotorn Summon- Högskolan Dalarna. 
 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar 

Antal 
artiklar 
med Peer 
Review 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal artiklar 
inkluderade i 
studien 

Artiklar 
funna 
genom 
referenser 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

"Summativ 
bedömning" Peer Review 1 1 1 1 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Bedömning 
motivation Avhandling 13 0 13 1 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon Kunskapsbedömning Avhandling 4 0 4 1 1 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Motivation 
bedömning Avhandling 13 0 13 0 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Summative 
motivation 

Avhandling, 
Peer Review 0 0 0 0 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

"Summative 
assessment" 

Avhandling,  
Peer Review 0 0 0 0 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Motivation  
betyg Avhandling 7 0 7 0 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Betyg 
lärande 

Avhandling, 
Peer Review 0 0 0 0 0 0 0 

Högskolan 
Dalarna: 
Summon 

Betyg 
inlärning Avhandling 4 0 4 0 0 0 0 

 
 
Tabell 3: Beskriver sökord, sökresultat och antalet artiklar inkluderade i studien genom 
sökmotorn Libris. 
 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar 

Antal 
artiklar 
med Peer 
Review 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
artiklar 
inkluderade 
i studien 

Artiklar 
funna 
genom 
referenser 

Libris 
"Summativ 
bedömning" 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Libris Summativ 
Svensk/engelskspråkig 
litteratur 0 0 0 0 0 0 0 

Libris Kunskapsbedömning Avhandling 2 2 2 2 1 
1 (Lundahl 
2006) 0 

Libris 
Motivation 
bedömning Avhandling 0 0 0 0 0 0 0 

Libris 
Motivation 
bedömning 

 
9 0 9 2 1 0 0 

Libris 
Summative 
motivation 

 
2 0 2 0 0 0 0 

Libris 
Summative 
motivation Avhandling 0 0 0 0 0 0 0 

Libris 
Motivation  
betyg Avhandling 1 1 1 0 0 0 0 

Libris 
Betyg 
lärande Avhandling 3 3 3 0 0 0 0 

Libris 
"Summative 
assessment" Avhandling 0 0 0 0 0 0 0 

Libris 
Betyg  
inlärning Avhandling 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabell 4: Beskriver sökord, sökresultat och antalet artiklar inkluderade i studien genom 
sökmotorn Eric-Proquest. 
 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar 

Antal artiklar 
med Peer 
Review 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal artiklar 
inkluderade i 
studien 

Artiklar funna 
genom 
referenser 

Eric- 
Proquest 

"Summative 
assessment" Peer Review, Reports 3 3 3 0 0 0 0 

Eric- 
Proquest 

Summative 
motivation Peer Review, Reports 4 4 4 0 0 0 0 

Eric- 
Proquest 

Summative 
grades Peer Review, Reports 7 7 7 0 0 0 0 

 
 
Tabell 5: Beskriver sökord och sökresultat genom sökmotorn Google Scholar. 
 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar 

Antal artiklar med Peer 
Review 

Google Scholar 
"Summativ 
bedömning" Ej citat och patent inkluderade 804 ? 

Google Scholar Kunskapsbedömning Ej citat och patent inkluderade 1290 ? 

Google Scholar Motivation bedömning Ej citat och patent inkluderade 26500 ? 

 
 

5.6 Författarpresentation 
 
Författarna till litteraturen som ligger till grund för denna studie har granskats. Endast de källor 
som har ansetts ha hög validitet har tagits med (se 5.2.4 och 5.3). Nedan presenteras några av 
dessa författare, utvalda för att deras medverkan vid en första anblick kan anses tveksam eller för 
att de är extra viktiga för studiens resultat. 

5.6.1 Ruth Butler 

Butler är professor vid Hebreiska universitetet i Jerusalem, där hon engagerar sig i 
forskningsfrågor kring bland annat bedömning och motivation (The School of Education, u.å). 
Den forskningsrapport av denna författare som finns representerad i denna litteraturstudie (se 
Butler 1988), finner man i referenslistorna till flera andra forskningsrapporter inom studiens 
ämnesområde (se t.ex. Kluger & DeNisi 1996; Hattie & Timperley 2007; Skolverket 2011a). 

5.6.2 John Hattie 

Hattie är professor vid Melbournes universitet i Australien. Han forskar kring pedagogik och 
olika inlärningsmetoder (The University of Melbourne 2015). I denna studie finns flera av hans 
publikationer representerade (se Hattie & Timperley 2007; Hattie 2014). 

5.6.3 Alli Klapp, Alli Klapp Lekholm 

Klapp arbetar på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 
Hon är filosofidoktor och forskar kring bedömning, betyg och betygssättning (Göteborgs 
universitet 2011). Flera av de forskningsrapporter hon tagit fram finns representerade i denna 
litteraturstudie (se Klapp Lekholm 2010; Klapp, Cliffordson & Gustafsson 2014; Lundahl, 
Hultén, Klapp & Mickwitz 2015). 
 
  



 

11 
 

5.6.4 Helena Korp 

Korp arbetar som universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Väst, i Trollhättan. Där forskar 
hon bland annat om frågor kring elevers lärande, motivation och bedömning (Högskolan Väst 
2015). Skolverket har gett ut en av hennes publikationer vilken återfinns i denna litteraturstudie 
(se Korp 2011). 

5.6.5 Christian Lundahl 

Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Där forskar han bland annat om frågor 
inom kunskapsbedömning och betyg. Tidigare har han också arbetat som utredare vid Skolverket 
(Örebro universitet 2015). I detta arbete finns flera av hans publikationer presenterade (se 
Lundahl 2006, 2014; Lundahl et al. 2015). Han har i denna litteraturstudies formande rådfrågats 
via mejl om förslag på för studien relevant forskningslitteratur (se 5.4). 

5.6.6 Skolverket 

Skolverket är en statlig myndighet som har till uppgift att arbeta för att alla elever får en 
utbildning av god kvalitet (Skolverket 2013). Med uppdrag från utbildningsdepartementet ska 
Skolverket vara med och påverka lärandet i skolan för att främja elevernas kunskapsresultat, men 
också för att alla barn ska få en likvärdig och högkvalitativ utbildning (Skolverket 2009, 2013). 
 
Skolverket är den myndighet som arbetar med att formulera måldokument för Sveriges skolor 
(Skolverket 2013). Utifrån de uppföljningar de sedan gör för att se hur måluppfyllandet fungerat 
genomförs nationella satsningar för att höja resultaten. Ett tillvägagångssätt man har för att 
främja en god inlärningsmiljö är att förtydliga och sprida forskningsresultat (ibid.). Flera av 
Skolverkets publikationer har därför legat till grund för denna litteraturstudie och bistått med 
viktigt information om Skolverkets syn på lärandet, men genom publikationerna har även 
forskning relevant för frågeställningen upptäckts. 
 

5.7 Presentation av forskningsprojekt 
 
Här presenteras ett urval av de forskningsprojekt som ligger till grund för denna litteraturstudie. 
De projekt som ansetts ha en stor inverkan på studiens resultat och utformning har tagits med, 
och också de som är ofta återkommande genom kapitlen.  

5.7.1 Svensk forskning om bedömning – en kartläggning 

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har till uppgift att sprida information om 
forskningsresultat som berör bland annat undervisning och utbildning (Vetenskapsrådet u.å). 
Därför valde de år 2010 att tillsammans med Skolverket presentera en översikt som tidigare gjorts 
vilken redogör för den svenska forskningen som gjort om bedömning under åren 1990-2009. 
Denna rapport har namnet Svensk forskning om bedömning - en kartläggning. Översikten är skriven av 
Eva Forsberg som är docent på Uppsala Universitet och Viveca Lindberg som är filosofi doktor 
på Stockholms universitet (ibid.). Genom sin översikt ges en bild av svensk forskning under de 
senaste decennierna och detta presenteras närmare i denna litteraturstudie (se 1.1, 2.2) 

5.7.2 The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a 
Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory 

Detta är en metaanalys genomförd av Kluger & DeNisi (1996). Deras mål med studien var att 
sammanställa resultat kring hur bedömning påverkar skolor och arbetsplatser då de menar att 
ämnet varit ignorerat under lång tid. Genom att ta del av 3000 studier som berörde ämnet och 
sedan välja ut dem med tillräckligt hög reliabilitet formades en översikt vars resultat finns delgivet 
i denna studie (se 6.2).  
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5.7.3 Enhancing and Undermining Intrinsic Motivation: The Effects of Task-Involving 
and Ego-Involving Evaluation on Interest and Performance 

I en studie av Ruth Butler genomfördes 1988 ett experiment där 132 slumpvis utvalda elever i 
årskurs fem och sex ingick. Både hög- och lågpresterande elever togs med. Under tre tillfällen fick 
dessa elever genomföra två olika typer av uppgifter, en som ansågs vara av enklare natur och en 
som ansågs kräva svårare problemlösning. Eleverna fick efter varje tillfälle olika typer av 
bedömning utifrån vilken grupp de slumpats in i. En grupp gavs endast summativ bedömning på 
deras prestationer, en grupp gavs endast formativ bedömning och en tredje grupp gavs både 
summativ och formativ bedömning. Genom att följa elevernas progression kunde Butler 
kartlägga hur olika typer av bedömning påverkar elevers lärande (se Butler 1988). Hennes resultat 
presenteras i avdelning 6:2 i denna studie. 

5.7.4 Betygens geografi: Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige 
och internationellt 

På uppdrag av regeringen genomförde Vetenskapsrådet under 2014 ett projekt för att kartlägga 
den forskning som finns inom det utbildningsvetenskapliga området. Betygens geografi är en av de 
rapporter som sammanställts utifrån detta. Ansvarig för översikten är Christian Lundahl som 
tillsammans med sina medförfattare tagit del av och sammanfattat resultaten av ett mycket stort 
antal artiklar och avhandlingar. Både svensk och internationell forskning finns representerad. 
Rapporten ger en översikt över de forskningsprojekt som gjorts inom området bedömning inom i 
huvudsak tidsspannet 2000-2014. Flera av de slutsatser som dragits i översikten finns 
presenterade i denna litteraturstudie (se 6.2), och flera referenser har upptäcks (till exempel 
Harlen & Deakin Crick 2002) genom den forskning som presenterats i översikten.  
 
 

6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas hur skolelevens lärande påverkas när summativ bedömning av prov och 
inlämningsuppgifter används. Inledningsvis presenteras de vinster som summativ bedömning kan 
ge för inlärningen. Fortsättningsvis presenteras dess negativa påverkan på elevers lärande. 
 

6.1 Positiv påverkan på lärandet till följd av summativ bedömning 
 
Under denna rubrik presenteras de positiva effekter summativ bedömning kan ha för lärandet. 
De vinster som forskningen visar utgår alla ifrån antagandet att man använder summativ 
bedömning för formativa syften. Detta kan göras på flera olika sätt och styrka olika delar av 
skolan och undervisningen. Här presenteras dessa olika metoder närmare och beskriver hur man 
genom en formativ användning av summativ bedömning kan utveckla lärarens undervisning, kan 
ge underlag för politiska beslut, ge en ökad reliabilitet och hjälpa eleven vidare i sin inlärning 
genom skriftliga omdömen.  

6.1.1 Summativ bedömning i formativt syfte 

6.1.1.1 Utvecklar lärarens undervisning 

Den summativa bedömningen har inte i första hand konstruerats för att främja elevers lärande 
(Lundahl 2006:28). Men Skolverket (2011a:9) hävdar att man ändå kan använda denna typ av 
bedömning i formativt syfte. De menar att den summativa bedömningen kan och bör ha inverkan 
på planeringen av fortsatt undervisning. Genom att granska elevernas summativa resultat på prov 
kan läraren få information om vilka delar av undervisningen som fungerat väl och vilka som 
behöver omarbetas. Mönster kan upptäckas genom analys av svaren och visa på kunskapsluckor 
hos eleven (Kluger & DeNisi 1996:255). Denna information kan ligga till grund för pedagogens 
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fortsatta undervisning. För att en lärare ska kunna säga sig ha en god bedömningspraktik behöver 
man hela tiden medvetet arbeta med att använda den summativa bedömningen på ett formativt 
sätt, hävdar Skolverket (2011a:62). Detta resonemang får stöd av Lindberg (2011:244f) som också 
lyfter fram forskning som betonar den summativa bedömningens formativa förmåga på lärarens 
prestationer. 

6.1.1.2 Ger vägledning i beslut på individ- och samhällsnivå 

De bedömningar som görs i skolan kan betraktas som ett styrmedia, menar Forsberg & Lundahl 
(2006:12). Med detta menar de att de kunskapsbedömningar som görs ger information som sedan 
används i diskussioner och beslut på den enskilda skolan men också högre upp i 
utbildningssystemet. Genom att den summativa bedömningen ger underlag för och information 
om hur man ska handla framöver är det ett sätt att använda denna typ av bedömning formativt.  
Detta användningsområde har uppmärksammats allt mer under det senaste decenniet (ibid.s.8) 
även om det i praktiken har används på detta sätt i flera århundraden (ibid.s.15).  
 
Bedömningen kan påverka många olika nivåer i samhället. De summativa bedömningarna kan 
förmedla kunskap om elevers resultat till hemmet, i skolbyten eller vid jobbintervjuer. Men hjälp 
av denna typ av bedömning skapas ett urvalsinstrument som samhället grundar många beslut på. 
Summativ bedömning i form av betyg kan också bli ett instrument för samhället att tydligare se 
hur vissa system fungerar och visa på tillkortakommanden hos olika organisationer (Forsberg & 
Lundahl 2006:12). Skolverket (2011a:9) betonar också vikten av att använda den summativa 
bedömning som underlag för beslut som fattas. En enskild skola kan få vägledning genom den, 
men den summativa bedömningen kan också ge vägledning i beslut som fattas av ansvariga 
politiker i riksdag och regering (ibid.). I förlängningen blir därför denna typ av 
användningsområde för summativ bedömning också någonting som påverkar den enskilda 
elevens lärande.   

6.1.1.3 Säkerställer reliabiliteten 

Ett tredje sätt att använda summativa prov formativt är för att säkerställa reliabiliteten, 
tillförlitligheten, i bedömningar som tidigare gjorts (Skolverket 2011a:9). Genom att jämföra en 
skolklass resultat från flera olika bedömningssituationer där elevernas kunskaper inom samma 
område bedömts, kan läraren utläsa om det senaste provet med hög sannolikhet testat de 
kunskaper som var tänkta att testas. Om reliabiliteten är låg utan att uppmärksammas kan detta 
leda till att elevers kunskaper bedöms på ett felaktigt sätt och felriktade insatser görs.  

6.1.1.4 Hjälper inlärning när den ges som skriftliga omdömen  

Till skillnad från betyg är skriftliga omdömen en typ av summativ bedömning som inte är 
nationellt standardiserad (Skolverket 2008:1f). Det finns inga bestämmelser för hur dessa ska 
användas. Jämförbarhet med andra skolor är inte ett krav vilket gör att skolan kan använda de 
skriftliga omdömena efter eget tycke. Därför ger just de skriftliga omdömen möjlighet att 
använda summativ bedömning i formativt syfte, menar Jönsson (2013:172). Han ser ingen 
mening med att endast begränsa sig till en bokstav, ett betyg, när de skriftliga omdömena skrivs. 
Summativ bedömning kan ha negativa effekter på elevernas inlärning (se 6.2), och på detta sätt, 
menar Jönsson (2013:172), att man kan begränsa dessa. Läraren behöver ha fokus på läroplanens 
mål och koppla samman dem med de prestationer eleven genomfört (ibid.). När man sedan 
formulerar en bedömning som ger nyanserad information både kring elevens styrkor och kring 
utvecklingsområden blir konsekvenserna positiva för inlärningen (ibid.). Att utforma 
bedömningen på detta sätt gör att eleverna istället för ett summativt betyg ges ett formativt 
omdöme. Denna utformning gör att elevernas styrkor lyfts fram och de får råd om hur de ska  
utvecklas vidare. Att formativ bedömning är bättre för en elevs kunskapsutveckling finns det  
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många studier som visar, och på så sätt också bekräftar Jönssons ståndpunkt  
(se till exempel Butler 1988; Hattie & Timperley 2007; Hattie 2014).  
 

6.2 Negativ påverkan på lärandet till följd av summativ bedömning 
 
Nedan beskrivs flera olika tillvägagångssätt där summativ bedömning används med målet att 
uppmuntra lärande men där konsekvenserna ändå blir att eleverna ges sämre möjligheter att 
lyckas. Avsnittet visar hur summativ bedömning påverkar lärandet negativt då det ses som ett sätt 
att motivera elever, när den summativa bedömningen ses som tillräcklig vägledning för elevens 
fortsatta lärande, och när den summativa och formativa bedömningen ges tillsammans.  

6.2.1 Ger bristfällig information om nästa steg i inlärningen  

Hattie och Timperley (2007:114) menar att allt för mycket av den bedömning som ges till elever 
ger mycket knapphändig information. Det är enbart en ögonblicksbild av vad eleverna lärt sig för 
tillfället men ger dem ingen information om hur de kan gå vidare. Detta stämmer väl överens 
med definitionen av och det innehåll som ges summativ bedömning av Skolverket (2011a:64). 
Hattie och Timperley (2007:114) menar vidare att det endast är den bedömning som besvarar de 
tre frågorna om var eleverna är i sin lärandeprocess, vart de är på väg och hur de tar sig dit, som 
hjälper elevernas lärande framåt. Den bedömning som inte ger denna information är inte heller 
av värde för eleverna, om man ser till lärandet. Kluger & DeNisi (1996:255) resonerar på liknande 
sätt. De väljer ändå att betona de, ur lärandesynpunkt, små vinsterna som faktiskt kan göras av 
summativ bedömning. Genom att granska ett prov som rättats på ett summativt sätt kan man få 
kunskap om vilka områden eleven upprepade gånger gjort fel på och utifrån detta läsa ut vad som 
behöver mer fokus i undervisningen. Den forskning som Shepard et al. (1996:27) presenterat 
kring ämnet påstår dock att denna vinning är mycket liten. Summativ bedömning ger allt för lite 
information för att leda lärandet vidare. Detta stämmer också Lundahl (2014:61) in i. Han menar 
att den tidigare forskning som gjorts visar att användningen av betyg för att främja lärandet är 
kontraproduktivt. Summativ bedömning som till exempel betyg är en ganska otydlig återkoppling, 
menar han. Eleverna får ingen vägledning på vilka grunder bedömningen gjorts och vad de 
behöver arbeta vidare med. Istället ger en summativ bedömning av ett prov i form av poäng eller 
betyg en fingervisning för eleverna om att det viktigaste är om man har rätt eller fel (ibid.s.133).  
Vägen till lärande blir inte längre viktigt utan istället ökar konkurrensen och jämförelserna mellan 
dem.  
 
Butler genomförde 1988 en mycket uppmärksammad studie kring elevers lärande. Hon delade in 
elever i årskurs fem och sex i tre grupper där respektive grupp löste samma uppgifter. En av 
dessa uppgifter var en faktabaserad uppgift som ansågs lättare och en var en uppgift som krävde 
kreativ problemlösning och ansågs svårare (Butler 1988:1). I de tre olika grupperna fick de efter 
fullgjort arbete sedan olika typer av återkoppling på sina insatser. Den första gruppen fick 
återkoppling endast i form av summativ bedömning i form av betyg. Den andra gruppen fick 
endast formativ bedömning i form av kommentar gällande deras prestation. Den tredje gruppen 
fick återkoppling i form av både summativ och formativ bedömning. Det som undersöktes var 
hur de olika grupperna av eleverna utvecklades i sitt lärande utifrån den bedömning de fick på sin 
prestation. Efter att eleverna tagit del av bedömningen fick de igen göra uppgifter liknande de 
första, för att Butler skulle kunna undersöka hur bedömningen påverkat deras lärande (ibid.). 
Resultatet i denna forskning visade att de elever som endast fick summativ bedömning på sina 
genomförda uppgifter visade lägre motivation vid nästa lektionstillfälle (Butler 1988:11). De fick 
också ett sämre resultat andra gången testet genomfördes. Butlers forskning bekräftar i denna 
studie tidigare redovisad forskning som hävdar att summativ bedömning inte är ett framgångsrikt 
sätt för att motivera och främja elevers lärande. Den summativa bedömningen ger inte tillräckligt 
med information om elevens fortsatta lärande.  
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6.2.2 Sänker motivationen 

Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz (2015:13) visar att det i tidigare forskningen funnits en 
övergripande förklaringsmodell för att visa hur summativ bedömning påverkar elevers lärande. 
Man har utgått ifrån att alla elever, oavsett förutsättningar, tolkar bedömningen som ofta ges i 
form av betyg, så att det motiverar dem att prestera bättre. Om betyget är sämre än eleven trott 
blir eleven, enligt modellen, motiverad att öva för att lyckas bättre nästa gång. Om eleven istället 
får ett betyg som motsvarar elevens förväntningar eller överträffar dem blir elever, enligt 
modellen, motiverad att utvecklas ännu mer och presterar på så sätt också bättre på nästa 
bedömningssituation. Modellen kan sammanfattas genom att man anser att både ”piska” och 
”morot” motiverar eleven att ta nya steg i sitt lärande. Förespråkare för denna modell har också 
betonat att de mest positiva resultaten kan ses hos elever med dåliga förutsättningar. Dessa har 
genom skolgången möjlighet att göra de största klassresorna och kommer därför att vara mest 
motiverade (ibid.).  
 

Ny forskning visar däremot att summativ bedömning inte har dessa effekter på elevers 
motivation och lärande. Hattie & Timperley (2007:84) har i sin metastudie kommit fram till att 
den bedömning som uppfattas som bestraffning eller beröm är mycket ineffektiv. Den ger ingen 
ledning om hur eleven ska arbeta vidare för att inhämta ny kunskap. Lundahl et al. (2015:25) slår 
också fast att summativ bedömning leder till såväl sämre motivation som prestation. När en elev 
får summativ bedömning som visar att denne har dåliga kunskaper inom ett ämne blir inte 
konsekvensen, som tidigare modell hävdat, att eleven övar mer och lyckas bättre nästa gång. 
Istället menar Lundahl et al. (ibid. s. 32) att denna bedömning påverkar elevens lärande negativt 
och eleven presterar sämre vid nästa bedömningstillfälle.  
Kluger & DeNisi (1996:254) visar genom sin studie på en av de faktorer som spelar in då elever 
ofta påverkas negativt av summativ bedömning i form av till exempel betyg. De menar att den 
bedömning som eleven uppfattar som riktad till sin egen person och personlighet just påverkar 
lärandet negativt. Även Hatties & Timperleys (2007:96) studie visar detta negativa samband 
mellan summativ bedömning och lärande. Den bedömning som av eleven tolkas som ett 
personangrepp eller riktad till sitt jag snarare än sin prestation försämrar elevens lärande. 
Pettersson (2011:39) håller med om detta. Den bedömning som inte innefattar någon form av 
lättillgänglig analys för eleven tenderar att uppfattas som en dom eller ett fördömande, menar 
hon (ibid.). Detta har mycket negativa konsekvenser för lärandet. I en illustration visar hon tydligt 
hennes syn på bedömningens inverkan på elevens utveckling (se figur 6). En fel använd 
bedömningssituation ger följderna att eleverna börja tänka i banorna att de inte kan, vill eller 
vågar (ibid.). Om eleverna styrs av denna rädsla och utvecklar strategier för att inte misslyckas 
kommer det medföra att de på sikt prestera sämre (Lundahl 2015:29f). 
 
Figur 6: Bedömning som påverkansfaktor (Pettersson 2011:40) 
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Denna mycket negativa påverkan av summativ bedömning som Pettersson målar upp, gäller inte i 
lika hög grad för elevers prestationer på enkla uppgifter. När svårighetsgraden är lägre kan den 
summativa bedömningen i form av betyg istället fungera som motivation (Hattie & Timperley 
2007:92). För mer komplexa problem däremot kan man se att motivation i form av betyg påverka 
elevernas inlärningsförmåga negativt, vilket stämmer överens med Petterssons tankar (2011:40). 
Lundahl (2014:159) talar om detta fenomen i termer av inre och yttre motivation. Yttre 
motivation, i form av till exempel betyg, kan få människor att utföra vissa uppgifter. Men att det 
skulle motivera elevers kunskapsinhämtning så som det krävs i läroplanen vänder han sig emot. 
Detta resonemang stärks av Dweck (1999) och Harlen & Deakin Crick (2002). Dessa 
forskningsrapporter visar att när betyg sätts i fokus påverkas eleverna att söka den yttre 
motivationen. Lärandet blir ytligt och kortsiktigt då man endast motiveras av prestationsmål. Den 
summativa bedömningen riskerar då att påverka eleverna att utveckla ytliga lärandestrategier 
(Harlen & Deakin Crick 2002:12f).  

6.2.3 Neutraliserar de positiva effekterna av formativ bedömning 

I Butlers (1988) forskning framkom, som tidigare visats (se 6.2.1), att den grupp av elever som 
fått endast summativ bedömning på sina uppgifter fick både sämre motivation och presterade 
sämre vid nästa bedömningstillfälle. Den grupp som fått endast formativ bedömning visade 
istället god motivation och bättre resultat (Butler 1988:7). Att formativ bedömning har denna typ 
av inverkan på elevers prestationer har bekräftats i många efterkommande forskningsrapporter 
(se Hattie & Timperley 2007; Hattie 2014). Den tredje elevgruppen som fanns med i 
experimentet fick båda typerna av bedömning. Förutom den summativa bedömningen fick de 
också formativ bedömning i form av korta kommentarer om hur de kunde komma vidare i sitt 
lärande. Denna elevgrupp presterade sämst på efterföljande uppgifter (Butler 1988:9). Trots att de 
fått formativ bedömning och på så sätt ledning för kommande steg i sitt lärande presterade de 
sämre än de som enbart fått summativ bedömning. Butler (ibid.s.11) menar att detta beror på att 
elever har en tendens att minnas betyget men inte kommentaren om dessa ges tillsammans. 
Istället för att läsa den, minnas och använda sig av den formativa bedömningen fokuserade 
eleverna, främst de högpresterande, på betyget och dess innebörd och glömde bort den formativa 
bedömningen. Detta fenomen stämmer väl överens med den forskning som Lundahl (2014:60) 
bedriver. Även han beskiver hur formativ och summativ bedömning i samklang inte ger de 
önskade resultat man sökt angående elevers lärande.  

6.2.4 Särskilt kritiskt för redan lågpresterande elever  

Att ge eleverna summativ bedömning påverkar alla elevgrupper negativt (Lundahl et al. 2015:25). 
Motivationen sjunker och eleverna presterar sämre (ibid.). Men den summativa 
bedömningspraktiken påverkar vissa elever mer än andra beroende på deras bakgrund och 
förutsättningar (Cliffordson 2014:52). En av de grupper som drabbas hårdast när summativ 
bedömning används på fel sätt är lågpresterande elever. Detta beror på att de har svårare att 
förstå vad betygen innebär. Om bedömningen upplevs negativt påverkas också elevens syn på sig 
själv negativt. Detta påverkar så väl motivationen som prestationen (ibid.). På grund av 
svårigheten att tolka betygen och den negativa påverkan på självbilden riskerar denna elevgrupp 
att utveckla lärandestrategier som i längden är skadliga för deras inlärning (ibid.). Lundahl et al. 
(2015:5) bekräftar detta och betonar som tidigare nämnt att lågpresterande är en av de grupper 
där summativ bedömning i form av till exempel betyg kan få störst negativa effekter.  
 
När elever får summativ bedömning i form av betyg har eleverna en tendens att använda dessa till 
att jämföra sig med andra, snarare än att försöka lära sig någonting av dem (Butler 1988:3). 
Harlen & Deakin Crick (2002:5) menar att detta hårdast drabbar de lågpresterande elever. I deras 
forskning visar de hur den summativa bedömningen bidrar till att eleverna stämplas som 
misslyckade. Den redan låga självkänslan som många av dessa barn bär försämras ännu mer vilket 
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ofta leder till minskad ansträngning och så även sämre resultat (ibid.). Detta resonemang skulle 
kunna förklara de resultat Klapp, Cliffordson & Gustafsson (2014) sett när de följt utvecklingen 
av elever i årskurs sex och sju. Skillnaden i resultat mellan de klasser som fått summativ 
bedömning i form av betyg i slutet av terminen och de som inte fått är stor för vissa elevgrupper. 
Högpresterande elever påverkas inte i större grad av att få denna typ av bedömning, men Klapp 
et al. visar i sin forskning att de lågpresterande eleverna påverkas negativt av detta (ibid.s.15). De 
lågpresterande elever som fått betyg i årskurs sex presterade sämre i årskurs sju än 
kontrollgruppen av lågpresterande elever som inte fått betyg (ibid.).  

 
Vuxna är en grupp som klarar av att hantera summativ bedömning bättre än barn. Studier som 
gjorts på vuxna studenter på universitet visar att de inte påverkas negativt av att ges betyg 
(Lundahl et al 2015:5). Genom att dessa studenter har stor erfarenhet av summativ bedömning 
sedan alla år i skolan och på grund av att de har god kunskap om hur skolsystemet fungerar kan 
de tolka innebörden av betygen på ett mycket mer effektivt sätt än barn (ibid.). Yngre elever, 
vilket här syftar på elever i grundskolan, är därför mer utsatta för negativ påverkan av summativ 
bedömning än vuxna studenter.   
 
Att summativ bedömning påverkar vissa elevgrupper olika mycket leder till en ökad 
differentiering i skolan (Harlen & Deakin Crick 2002:5). Möjligheten att tillgodogöra sig kunskap 
blir svårare för lågpresterande elever och därför ökar också gapet mellan eleverna. De 
högpresterande eleverna har lättare att vara uthålliga vid bedömningar, uppskattar 
bedömningssituationen mer och har högre självförtroende. De lågpresterande eleverna utvecklar 
istället genom bedömningen en mycket svag tro på den egna förmågan. Det är svårt att bryta 
detta negativa mönster hos de lågpresterande eleverna som bland annat summativ bedömning 
varit med och format. Endast när både skolan och hemmet tillsammans stöttar dessa elever att 
utveckla framgångsrika lärandestrategier är detta möjligt, enligt Harlen & Deakin Cricks (ibid) 
forskning. Att skillnaderna mellan elevgrupperna ökar genom denna typ av bedömningspraktik 
gör också att segregationen mellan eleverna blir större (ibid.). 

 
 
7 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras litteraturstudiens metod genom att val av tillvägagångssätt och urval 
problematiseras. Studiens resultat diskuteras också under denna rubrik. 

 
7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Begränsat antal forskningsrapporter 

Litteraturen som ligger till grund för denna studies resultat är enig om att summativ bedömning 
kan påverka elevers lärande negativt. Forsberg & Lindberg (2010:117) betonar dock i sin 
forskning att studier som studerar den summativa bedömningens konsekvenser fortfarande är 
underrepresenterade. Lindberg (2011:237) förklarar att det är först när mängden rapporter ökat 
som man kan se övergripande mönster tydligt. Denna litteraturstudie anser sig därför inte ha alla 
svar kring användningen av summativ bedömning då forskningen som gjorts kring ämnet 
fortfarande är begränsad (se Forsberg och Lindberg 2010:117). Men studien har fokuserat på att 
presentera en sammanställning av den kunskap som finns tillgänglig år 2015, genom svensk eller 
engelskspråkig litteratur. Det kan tänkas att resultatet från en liknande litteraturstudie skulle se 
något annorlunda ut efter ännu ett decennium av forskning och med tillgång till avhandlingar 
skrivna på fler språk. 
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7.1.2 Översiktsstudier ett sätt att minimera felkällor 

En litteraturstudie genomförd under en begränsad tid medför risken att den inte är tillräckligt väl 
underbyggd. Möjligheten att relevant litteratur har missats är överhängande. En annan riskfaktor 
är att författaren till studien har bristande erfarenhet av tidigare genomförda litteraturstudier. För 
att minimera dessa faktorers påverkan har flera åtgärder vidtagits. Urvalet av litteratur har styrts 
av flera olika inklusionskriterier (se 5.2) för att endast forskning med hög validitet ska tas med. 
Ett av dessa har varit att forskarna ska vara erkända inom forsningsområdet bedömning (se 
5.2.4). Ett annat sätt att säkra validiteten har varit att låta flera översikter och metastudier ligga till 
grund för studieresultatet. Genom att lyfta in till exempel Lundahl et al (2015) i studien ökade 
också antalet avhandlingar som legat till grund för resultatet med ett 40-tal (ibid.s.5.) vars urval 
gjorts av bland andra Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. På samma 
sätt finns flera översikter representerade i denna litteraturstudie (se Forsberg & Lindberg 2010, 
Hattie 2014, Kluger & DeNisi 1996, Hattie & Timperley 2007 och Harlen & Deakin Crick 2002) 
för att säkra trovärdigheten och relevansen av resultatet.  

7.1.3  Begränsat resultat av databassökning 

Den databassökning som ägde rum via sökmotorerna Eric-Proquest, Libris, Diva och Summon-
Högskolan Dalarna gav mycket knapphändigt resultat. Detta kan förklaras med att summativ 
bedömning inte varit ett stort ämne för forskning sett under de senaste decennierna (se Forsberg 
& Lindberg 2010). Den litteratur som funnits genom den manuella sökningen har i många fall 
haft fokus på formativ bedömning både i titel och i innehåll (se till exempel Hattie & Timperley 
2007). Trots detta har summativ bedömning behandlats i olika grad och därför ansetts relevanta 
för studien. Men att det primära målet för de olika studierna i många fall varit att behandla ämnet 
formativ bedömning har gjort att de inte låtit sig finnas på databassökningar genomförda med 
sökord om summativ bedömning. Trots denna förklaring är det möjligt att man genom att 
använda fler sökmotorer, fler sökord och kombinationer skulle kunna funnit mer relevant 
litteratur genom databassökningen. Genom en gedigen manuell sökning (se 5.4) och genom att 
flertalet översiktsstudier finns representerade (se 7.1.2) har denna riskfaktor minimerats.  

7.1.4 För- och nackdelar med manuell sökning 

En metod som varit mycket viktig i litteratursökningen till denna studie är den manuella 
sökningen. Som Eriksson Barajas et al. (2013:74) föreslår har referenslistor studerats. Genom 
detta har det blivit tydligt att vissa författare och vissa studier är välrepresenterade och finns 
refererade till många olika forskningsrapporter. Exempel på sådana personer är John Hattie och 
Christian Lundahl. Studier som vanligen refererats till är bland andra ”Enhancing and 

undermining intrinsic motivation: The effects of task‐involving and ego‐involving evaluation on 
interest and performance” av Butler (1988) och “Svensk forskning om bedömning – en 
kartläggning.” av Forsberg & Lindberg (2010). 
 
De författare och studier som varit ofta förekommande har getts mer uppmärksamhet i studien 
än de som endast förekommit enstaka gånger.  Detta tillvägagångssätt, tillsammans med de 
inklusionskriterier som finns för studien (se 5.2) medför att studien på ett tydligare sätt 
representerar den forskning som är väl ansedd och spridd just nu. Det kan i sig öka validiteten då 
denna forskning av många redan är ifrågasatt och diskuterad. Väl ansedda forskare, med stor 
insikt i ämnet, har genom att referera till andra studier på så sätt visat att de tycker att forskningen 
är väl genomförd och har hög reliabilitet. 
 
En nackdel med den manuella sökningen är att det finns en risk att forskning som är väl 
genomförd men ännu inte spridd, inte uppmärksammas och tas med i litteraturstudien. 
Anledningen till att forskningen inte nått nationell eller internationell spridning kan bero på olika 
saker. En anledning till att resultaten av en forskningsrapport inte har refererats till av särskilt 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8279.1988.tb00874.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8279.1988.tb00874.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8279.1988.tb00874.x/abstract
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många kan vara att de representerar en alternativ åsikt inom ämnet. Att en studie inte tas med av 
denna anledning är inte etiskt försvarbart (Eriksson Barajas et al. 2013:70) men belyses ändå här 
som en riskfaktor. En annan anledning till att forskningen inte blivit spridd har inte att göra med 
åsikterna som presenteras, utan beror på publiceringsdatum. Om forskningsrapporten nyligen 
utkommit är sannolikheten stor att den inte än hunnit refererats till av andra. Som i detta stycke 
betonat finns av olika anledningar risken att relevant forskning inte tas med i litteraturstudien på 
grund av alternativa åsikter eller publiceringsdatum. För att minimera riskerna med den manuella 
sökningen via referenser har även författare och bibliotekarie tillfrågats om råd, och 
databassökningar, som inte tar hänsyn till referenser eller utgivningsår, har också genomförts (se 
5.4 och 5.5). 

7.1.5 Bristande forskning kring skillnader på grund av nationalitet och ålder 

I denna litteraturstudie finns många olika länder representerade genom forskningsrapporter och 
översikter (se 5.2.5). Detta har setts som en tillgång då ett större antal forskningsrapporter har 
kunnat innefattas. Som tidigare nämnt har ingen forskning antytt att summativ bedömning 
påverkar elever med olika nationaliteter på olika sätt (ibid.). Studien presenterar också forskning 
som studerat barn i motsvarande årskurs ett till nio (se 5.2.6). Som tidigare nämnts har 
litteraturen inte heller visat på att summativ bedömning skulle ge olika konsekvenser beroende på 
elevens ålder (ibid.). 
 
Trots att ålder och nation inte tagits hänsyn till i de i många fall stora forskningsrapporter som 
ligger till grund för denna studie skulle det kunna vara så att den summativa bedömningens 
konsekvenser skiljer sig åt beroende av dessa faktorer. Ingen forskning som direkt undersökt 
detta fenomen finns representerade i studien eller har upptäckts under litteratursökningen. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 De negativa konsekvenserna har getts liten plats i litteraturen 

Att bedömning spelar en stor roll för elevernas inlärning blir tydligt genom forskningen (se t.ex. 
Hattie 2014, Kluger & DeNisi 1996, Butler 1988). Men trots att detta är välkänt är det endast 
vissa delar av bedömningen som forskningen i stort fokuserat på. Den formativa bedömningen 
som anses vara mycket viktig för lärandet (se Hattie 2014) är också den typ av bedömning som 
getts mest uppmärksamhet inom forskningsvärlden under de senaste decennierna (se Forsberg & 
Lindberg 2010). Även Skolverket har gjort denna prioritering vad gäller deras publikationer för 
att vägleda lärare i bedömning (Skolverket 2011a). Studentlitteratur tenderar att göra samma 
avgränsning (se t.ex. Jönsson 2014; Lundahl 2014). Den summativa bedömningen har inte getts 
lika stor plats i forskningen (se Forsberg & Lindberg 2010). Detta kan starkt ifrågasättas då man 
sedan flera decennier vetat att summativ bedömning kan ha negativ inverkan på elevers lärande 
(se Butler 1988). 

7.2.2 Ansvar att förändra skolans undervisning utifrån forskningsresultaten  

I Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i skolan – praxis, problem och möjligheter (2011a) ges 
lärare råd om hur man använder formativ bedömning. Summativ bedömning och dess 
användningsområden behandlas inte i någon större utsträckning. Detta trots att forskningen visar 
att en felaktig användning av denna typ av bedömning kan påverka både motivation och 
studieresultat negativt (se 6.2). Att den summativa bedömningens påverkan på lärande av en 
statlig myndighet tillåts vara relativt ouppmärksammat går att starkt ifrågasätta med stöd av 
Skollagen (2010:800). Denna slår fast att skolan har ansvar för elevers utveckling och lärande men 
också ska främja att eleven får en livslång lust att lära (ibid.). En felaktig användning av summativ 
bedömning riskerar därför att gå emot skollagens bestämmelser och det bör vara av intresse för 
Skolverket att uppmärksamma Sveriges lärare på detta.  
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Ett annat argument för att detta ämne snarast behöver uppmärksammas av ansvarig myndighet är 
att forskningen visar att en felaktig bedömningspraktik drabbar lågpresterande elever hårdast (se 
6.2.4). Enligt 2011 års läroplan (Skolverket 2011b:8) har skolan ett särskilt ansvar för de elever 
som just riskerar att inte nå målen. Skolan ska vara likvärdig på så sätt att alla elever ska ha 
möjlighet att lyckas oavsett förutsättningar och bakgrund (ibid.). Så länge en bedömningspraktik 
används som ger de största konsekvenserna för denna elevgrupp kan inte likvärdighet uppnås.  
  
I Sverige är det inte bara den statliga myndigheten som bär ansvaret för undervisningen utan 
också varje enskild skola (Skolverket 2011b:11). Huvudmannen har ansvar för att skolans 
verksamhet svarar mot de nationella målen och lärarna har ett stort ansvar för skolans 
undervisning. Detta förutsätter att man ifrågasätter sin undervisning, de metoder som används 
och att man utvecklar nya strategier (ibid.). Då denna ansvarsfördelning och mål för 
undervisningen slås fast i skolans läroplan (ibid.) bör även varje enskild skola ta del av och 
förhålla sig till forskningsresultaten kring summativ bedömning. Om målet är lärande för alla 
elever måste undervisningen ifrågasättas utifrån bland annat Butlers (1988) forskningsresultat och 
dessutom behöver den rådande klassrumskulturen omvärderas (Hattie & Timperley 2007:92). Att 
summativ bedömning, i form av betyg på uppgifter och prov, skulle stödja elevens lärande är ett 
exempel på en vanligt förekommande praktik som inte finner stöd i forskningen (se Butler 1988). 
Synen på betyg som motivationshöjare är ett annat exempel på en företeelse som kan ifrågasättas 
utifrån Kluger & DeNisis (1996) forskning. Förklaringsmetoder som visat sig tvivelaktiga (se 
Lundahl et al. 2015:13) behöver ifrågasättas och om nödvändigt förkastas i skolans undervisning.  
 
Men resultatet av denna litteraturstudie visar också att summativ bedömning kan ha positiv 
inverkan på elevers lärande (se 6.1). När denna typ av bedömning får ligga till grund för lärares 
utvärdering av den egna undervisningen kan goda resultat nås. Genom att analysera elevers 
resultat kan läraren uppmärksamma de kunskapsluckor som finns hos eleverna (Kluger & DeNisi 
1996:255). Detta gör att pedagogen får ledning i hur fortsatt undervisning bör läggas upp. Den 
summativa bedömningen kan också ha som funktion att den tydliggör brister i en organisation 
och kan ligga till grund för förändringsarbete (Forsberg & Lundahl 2006:12). Studien visar därför 
att det behövs en vaksamhet på hur den summativa bedömningen används, och lärare som 
reflekterar över sin egen undervisningspraktik. Den argumenterar inte för att lärare helt ska 
utesluta den summativa bedömningen, utan använda den på ett medvetet sätt.  

7.2.3 Möjliga förklaringar till den summativa bedömningens självklara plats i skolan 

Trots att man under flera decennier haft tillgång till forskningsresultat som visat den summativa 
bedömningens negativa påverkan på elevers lärande (se Butler 1988) används den fortfarande på 
dessa sätt i Sveriges skolor. Detta skulle kunna förklaras med att tillvägagångssättet har funnits 
med under mycket lång tid (Forsberg & Lundahl 2006:15) och på så sätt blivit en tradition som 
inte automatiskt ifrågasätts.  
 
En annan förklaringsmodell till varför summativ bedömning behåller sin position som vanligt 
förekommande bedömning av till exempel prov kan vara att lärare inte fullt ut tagit till sig 
forskningen på området. Som tidigare nämnt är den formativa bedömningen mycket aktuell och 
uppe till diskussion (se Hattie 2014; Lundahl 2014; Forsberg & Lindberg 2010). Den summativa 
bedömningen har däremot fått väldigt liten uppmärksamhet (se Forsberg & Lindberg 2010). Det 
kan ses som en rimligt antagande att lärare därför inte observerats på den summativa 
bedömningens negativa konsekvenser fullt ut. Om detta är ett riktigt antagande använder 
pedagogerna då den summativa bedömningen i tron att detta är positivt för elevens fortsatta 
utveckling. Att summativ bedömning i form av betyg ibland fungerar som en motivationshöjare 
på vissa enklare uppgifter (Hattie & Timperley 2007:92) kan också medföra att pedagoger tolkar 
detta som att bedömningen alltid är till nytta för eleverna. Detta resonemang, om väletablerade 
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men felaktiga uppfattningar som styr skolundervisningen, finner stöd i forskningen som Lundahl 
et al. (2015:13) genomfört, där de förklarar vanliga felaktiga förklaringsmodeller som frekvent 
används.     
 
 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utifrån den presentation som gjort av tidigare forskning (se 2.2) och utifrån erfarenheterna av 
denna studie beskrivs här forskningsområden där stora kunskapsluckor fortfarande finns och 
ytterligare forskning efterfrågas. 
 
Trots ökat fokus på bedömning är stora områden fortfarande inte representerade, till exempel 
elever i yngre åldrars påverkan av summativ bedömning. Forskning som gjorts har främst tagit sin 
utgångspunkt i grundskolan. Förskolan har under lång tid utelämnats helt. Det är också få av 
publikationerna som gäller övergången mellan olika stadier (Forsberg & Lindberg 2010:74). Den 
forskning som ligger till grund för denna litteraturstudie täcker in ett brett ålderspann (se 5.2.6). 
Ålder på de elever som medverkar har inte varit en faktor som uttryckligen setts som ett viktigt 
element för resultatet. Här finns det mer att undersöka eftersom till exempel förskolan inte heller 
fått uppmärksamhet inom ämnet bedömning. Hade den forskningen redan gjorts hade en 
tydligare indikator om åldern påverkar konsekvenserna funnits att ta del av. 
 
Ett annat område som också kräver mer uppmärksamhet är forskning kring bedömning i olika 
ämnen. Den forskning som fram tills idag publicerats i Sverige berör främst svenska och 
matematik (Forsberg & Lindberg 2010:114). 
 
Lindberg (2011:237) betonar också vikten av att forskningsrapporterna ökar i kvantitet. Endast 
när flera liknande större undersökningar har gjorts går det att se övergripande mönster. Ännu 
hänvisas det regelbundet till Butlers (1988) forskning kring bedömning. Ytterligare rapporter 
skulle kunna bekräfta, förstärka och fördjupa resultatet av hennes forskning. Gjordes liknande 
forskning i Sverige skulle det även bli tydligt om nationalitet påverkar konsekvenserna på 
elevernas lärande som summativ bedömning ger. 
 

Forsberg och Lindberg (2010:114) visar att det finns begränsat med forskning kring vilka 
konsekvenser bedömningen ger, trots att det är så frekvent använt. Det finns heller inte mycket 
forskning på hur bedömning används i praktiken på svenska skolor (ibid.). Korp (2011:122) 
saknar också forskning som utgår från elevernas perspektiv och hur de uppfattar bedömning av 
olika slag. Detta menar hon är en av de mest angelägna frågorna för svensk forskning just nu. 
Forsberg och Lindberg (2010:114) bekräftar bristen på den forskning som Korp efterfrågar. 
Detta genom att visa på att studier som ser eleverna som aktörer i bedömningssammanhang, inte 
bara som passiva mottagare, är mycket svåra att finna. 
 
Resultatet i denna litteraturstudie påvisar att summativa bedömningar ofta ger negativa effekter 
för lärandet (se 6.2). Därför efterfrågas här även forskning som visar andra sätt att arbeta med 
inlärning, och som också ger möjlighet att se vad eleverna kan, utan att ge summativ bedömning 
på till exempel prov och inlämningsuppgifter. 
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9 Sammanfattning 
 
Nedan presenteras en sammanfattning av denna litteraturstudie som haft som syfte att undersöka 
vad summativ bedömning av olika slag gör med skolelevers lärande. Svar på studiens 
frågeställningar kring positiv samt negativ påverkan av summativ bedömning ges och 
resultatdiskussionen presenteras i korthet.   
 
Denna litteraturstudie visar att summativ bedömning inte har getts särskilt mycket 
uppmärksamhet i forskningen trots dess självklara plats i skolans undervisning. Först på senare år 
har bedömning som helhet lyfts upp för forskning och diskussion, men då mest med fokus på 
den formativa bedömningen (se 2.2). Viss forskning finns även gjord med fokus på den 
summativa bedömningens konsekvenser för lärande. Den visar att summativ bedömning ger 
positiva effekter på elevers lärande endast om den används i formativt syfte (se 6.1). Detta kan i 
praktiken innebära att man till exempel använder en översikt av elevers betyg till underlag för en 
bedömning om huruvida extra resurser behöver sättas in i ett klassrum eller en skola. 
Bedömningen kan också användas formativt för att hjälpa en lärare att utvärdera sin undervisning 
och förtydliga vilka områden som behöver arbetas vidare med (ibid.).  
 
Den summativa bedömningen kan däremot inte användas för att motivera elever att prestera 
bättre i skolan (se 6.2). Bedömningen får istället i det flesta fall motsatt effekt, och sänker speciellt 
redan lågpresterande elevers motivation och således också skolresultat. Summativ bedömning 
innehåller också allt för lite information för att kunna vägleda en elev vidare i sitt lärande. Att få 
ett betyg räcker inte för att veta hur man ska göra för att lyckas bättre nästa gång, betonar denna 
studie (ibid.).  
 
Att forskningen visar att summativ bedömning har dessa effekter på elevers lärande behöver få 
konsekvenserna att nuvarande bedömningspraktik ifrågasätts och förändras. Skollag och läroplan 
gör tydligt att varje elev ska ges möjlighet att lyckas i skolan och uppmuntras till en livslång lust 
att lära (se 7.2.2). För att detta ska vara möjligt krävs det att så väl varje enskild lärare som skola 
använder den summativa bedömningen på rätt sätt. Annars riskerar denna att stå i vägen för 
elevers utveckling och deras rätt att få lära. 
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