
	   1	  

 
 
 

En kritisk granskning 
av ett kapitel i  

BETYGENS GEOGRAFI 
— Forskning om betyg och summativa bedömningar i 

Sverige och internationellt 
Christian Lundahl, Magnus Hultén, Alli Klapp, Larissa Mickwitz 
	  
	  
	  
	  
	  
Sammanfattning:	  
I	  det	  följande	  granskas	  kapitlet	  ”Betygens	  effekt	  på	  motivation	  och	  
lärande”	  i	  rapporten	  BETYGENS	  GEOGRAFI.	  Av	  granskningen	  framgår	  att	  
kapitlet	  har	  metodologiska	  brister.	  De	  ingående	  studierna	  ger	  inte	  stöd	  för	  
de	  slutsatser	  som	  dras.	  Bristerna	  kan	  sammanfattas	  så	  här:	  
1. Det	  framgår	  inte	  huruvida	  de	  betyg	  som	  avses	  är	  norm-‐	  eller	  

kunskapsrelaterade.	  	  
2. Det	  framgår	  inte	  huruvida	  de	  betyg	  som	  avses	  är	  uppgiftsbetyg	  eller	  

terminsbetyg.	  
3. Det	  framgår	  inte	  huruvida	  de	  betygssatta	  uppgifterna	  är	  utformade	  

enligt	  Mätmodell	  eller	  Kunskapsstandardmodell.	  	  
4. Termerna	  summativ	  och	  formativ	  bedömning	  används	  på	  ett	  

värderande	  sätt	  
5. De	  ingående	  studierna	  ger	  inte	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  betyg	  generellt	  

får	  negativa	  effekter	  för	  yngre	  och	  lågpresterande	  elever	  
6. De	  ingående	  studierna	  ger	  inte	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  effekter	  av	  

betygssättning	  varierar	  med	  ålder	  och	  prestationsnivå	  
7. Rapporten	  är	  inte	  anpassad	  till	  tidigare	  forskning	  på	  området.	  
Eftersom	  slutsatserna	  har	  rönt	  uppmärksamhet	  i	  och	  utanför	  skolan	  och	  
riskerar	  att	  få	  konsekvenser	  är	  det	  angeläget	  att	  peka	  ut	  bristerna.	  
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1. Utgångspunkter	  för	  granskningen	  
Norm-‐	  eller	  kunskapsrelaterade	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  (kursbetyg)	  
Termins-‐	  och	  slutbetyg	  kan	  sättas	  efter	  olika	  principer.	  De	  kan	  vara	  normrelaterade	  eller	  
kunskapsrelaterade.	  I	  ett	  normrelaterat	  betygssystem	  avgörs	  terminsbetygen	  av	  hur	  eleven	  
presterat	  i	  förhållande	  till	  andra.	  Låg-‐,	  medel-‐	  eller	  högpresterande	  elever	  får	  olika	  betyg	  och	  
kraven	  fastställs	  i	  efterhand.	  I	  ett	  elevperspektiv	  är	  kraven	  dolda.	  I	  ett	  kunskapsrelaterat	  
betygssystem	  avgörs	  betyget	  av	  huruvida	  elevens	  kunskaper	  och	  förmågor	  överensstämmer	  
med	  i	  förväg	  formulerade	  kunskapskrav	  för	  olika	  betygsnivåer.	  Läraren	  formulerar	  
kunskapsomdömen	  som	  relateras	  till	  kunskapskraven.	  Hur	  eleven	  ligger	  till	  i	  förhållande	  till	  
andra	  påverkar	  inte	  betyget	  och	  eleven	  kan	  ha	  informerats	  om	  kraven.	  	  
	  
Uppgiftsbetyg	  eller	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  (kursbetyg)	  
Termen	  betyg	  kan	  användas	  på	  två	  olika	  sätt:	  (1)	  Uppgiftsbetyg	  =	  ett	  elevresultat	  på	  en	  
enskild	  uppgift	  betygsätts.	  En	  elev	  kan	  få	  3:a,	  VG	  eller	  C	  på	  ett	  matematikprov.	  (2)	  Termins-‐	  
eller	  slutbetyg	  =	  flera	  elevresultat	  på	  olika	  uppgifter	  under	  en	  eller	  flera	  terminer	  ger	  
underlag	  för	  ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  (kursbetyg).	  En	  elev	  kan	  få	  	  3:a,	  VG	  eller	  C	  i	  slutbetyg	  
i	  matematik	  i	  åk	  9.	  Underlagen	  för	  respektive	  betyg	  skiljer	  sig	  åt	  och	  den	  process	  som	  leder	  
fram	  till	  betyget	  innefattar	  sammanvägningar	  av	  skilda	  slag.	  Till	  exempel	  så	  kan	  ett	  
matematikprov	  rättas	  med	  poäng	  som	  räknas	  ihop	  och	  översätts	  till	  ett	  uppgiftsbetyg.	  Men	  i	  
ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  görs	  sammanvägningen	  över	  tid	  och	  sammanvägningen	  är	  
baserad	  på	  läraranteckningar.	  	  
	  
Hur	  anteckningarna	  ser	  ut	  beror	  på	  om	  betygssystemet	  är	  normrelaterat	  eller	  
kunskapsrelaterat.	  Är	  systemet	  normrelaterat	  så	  noterar	  betygsättaren	  hur	  eleven	  har	  
presterat	  jämfört	  med	  andra	  elever.	  Den	  som	  genomgående	  har	  presterat	  under	  medelnivå	  
får	  ett	  lägre	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  än	  den	  som	  har	  presterat	  på	  medelnivå.	  
Sammanvägningen	  över	  tid	  kan	  då	  göras	  kvantitativt.	  Om	  systemet	  är	  kunskapsrelaterat	  
formulerar	  läraren	  kunskapsomdömen	  som	  speglar	  de	  kunskaper	  och	  förmågor	  som	  framgår	  
av	  kunskapskraven.	  Dessa	  kunskapsomdömen	  förändras	  fortlöpande	  och	  elevens	  senare	  
prestationer	  avgör	  vilket	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  eleven	  får.	  Uppgiftsbetyg	  och	  terminsbetyg	  
är	  alltså	  två	  olika	  saker	  och	  de	  sammanvägningar	  som	  görs	  när	  man	  sätter	  uppgiftsbetyg	  är	  
väsensskilda	  från	  de	  sammanvägningar	  som	  görs	  i	  ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg.	  Till	  det	  
kommer	  att	  sammanvägningarna	  för	  terminsbetyg	  görs	  efter	  olika	  principer	  beroende	  på	  om	  
betygen	  är	  norm-‐	  eller	  kunskapsrelaterade.	  
	  	  
Mätmodell	  eller	  Kunskapsstandardmodell	  
Examinationsuppgifter,	  till	  exempel	  matematikprov,	  kan	  vara	  utformade	  enligt	  Mätmodell	  
eller	  Kunskapsstandardmodell	  (Catherine	  Taylor,	  1994,	  Helena	  Korp	  m	  fl).	  Om	  syftet	  är	  att	  
rangordna	  och	  om	  kraven	  är	  dolda	  för	  eleverna	  så	  är	  provet	  utformat	  enligt	  Mätmodell.	  Om	  
syftet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  huruvida	  eleverna	  har	  de	  kunskaper	  och	  förmågor	  som	  framgår	  av	  
kunskapskrav	  så	  är	  provet	  utformat	  enligt	  Kunskapsstandardmodell.	  I	  det	  senare	  fallet	  kan	  
kraven	  för	  uppgiftsbetyg	  vara	  kända	  av	  eleverna	  och	  eleverna	  kan	  också	  ha	  övat	  och	  getts	  
tillfälle	  att	  förbättra	  sina	  prestationer	  innan	  uppgiften	  genomförs.	  	  
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Helhetsbedömningar,	  formativa	  och	  summativa	  bedömningar	  
För	  de	  sammanvägningar	  som	  görs	  över	  tid	  och	  som	  sammanfattas	  i	  ett	  termins-‐	  eller	  
slutbetyg	  använder	  Skolverket	  termen	  helhetsbedömning.	  Termerna	  formativ	  och	  summativ	  
bedömning	  kan	  ges	  olika	  betydelser.	  Bedömningar	  som	  är	  utformade	  enligt	  
Kunskapsstandardmodell	  och	  som	  för	  och	  efterarbetas	  så	  att	  elever	  förstår	  vilka	  krav	  som	  
ställs	  kallas	  ibland	  för	  formativa	  bedömningar.	  Prov	  som	  är	  utformade	  enligt	  Mätmodell	  och	  
som	  rättas	  med	  poäng	  kallas	  ibland	  för	  summativa	  bedömningar.	  
	  
2. Tidigare	  forskning	  
Vilka	  examinationsuppgifter	  som	  genomförs,	  hur	  de	  rättas	  och	  vilken	  information	  som	  ges	  
om	  uppgiftskrav	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  om	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  är	  norm-‐	  eller	  
kunskapsrelaterade.	  Det	  är	  till	  exempel	  belagt	  att	  frekvensen	  av	  skriftliga	  prov	  som	  är	  
utformade	  enligt	  Mätmodell	  är	  högre	  med	  normrelaterade	  betyg	  än	  med	  
kunskapsrelaterade	  betyg	  (se	  till	  exempel	  Svingby:	  Sätt	  kunskapen	  i	  centrum,	  1988).	  Det	  är	  
också	  belagt	  att	  examinationsuppgifter	  som	  är	  utformade	  enligt	  Mätmodell	  får	  sämre	  
effekter	  på	  elevernas	  motivation	  och	  lärande.	  Forskningsläget	  kan	  sammanfattas	  så	  här.	  
	  
	   Uppgiftsbetyg	  enligt	  

Mätmodell	  
Uppgiftsbetyg	  enligt	  
Kunskapsstandardmodell	  

Hur	  görs	  
summeringarna?	  

Bedömningar	  och	  
summeringar	  görs	  i	  syfte	  att	  
rangordna.	  Uppgiftsbetygen	  
relateras	  till	  hur	  andra	  har	  
lyckats	  vid	  samma	  tillfälle	  	  

Bedömningar	  och	  summeringar	  
görs	  med	  bedömningsmatriser	  
eller	  med	  viktade	  poäng.	  
Uppgiftsbetyg	  relateras	  till	  i	  förväg	  
uppställda	  krav	  	  

Vilket	  gensvar	  får	  
eleven?	  

Eleven	  får	  veta	  hur	  eleven	  
ligger	  till	  i	  förhållande	  till	  
andra.	  

Eleven	  får	  veta	  vilka	  
kvaliteter/brister	  som	  finns	  i	  det	  
egna	  resultatet	  

Vilka	  effekter	  får	  
gensvaret?	  

Undersökningar	  ger	  stöd	  för	  
att	  effekterna	  på	  
motivation	  och	  lärande	  inte	  
är	  positiva	  

Undersökningar	  ger	  stöd	  för	  att	  
effekterna	  på	  motivation	  och	  
lärande	  är	  positiva	  (formativ	  
bedömning)	  

Exempel	  på	  prov	   Högskoleprovet	   Nationella	  prov,	  Licens-‐	  och	  
behörighetsgivande	  prov	  

	  
Att	  Mätmodell	  får	  sämre	  effekter	  på	  motivation	  och	  lärande	  än	  Kunskapsstandardmodell	  kan	  
illustreras	  med	  ett	  exempel.	  Ruth	  Butler	  genomförde	  1989	  en	  undersökning	  där	  elever	  i	  tolv	  
klasser	  fick	  arbeta	  med	  uppgifter	  i	  matematik	  vid	  två	  tillfällen.	  Inför	  det	  andra	  tillfället	  fick	  
elever	  i	  några	  klasser	  kommentarer,	  i	  andra	  klasser	  betyg	  och	  i	  ytterligare	  andra	  
kommentarer	  och	  betyg.	  Elever	  som	  enbart	  fick	  kommentarer	  lyckades	  bättre	  vid	  andra	  
tillfället.	  I	  Sverige	  har	  resultatet	  tolkats	  som	  att	  uppgiftsbetyg	  medför	  att	  elever	  lär	  sig	  
mindre.	  Men	  för	  att	  tolka	  resultatet	  måste	  man	  veta	  att	  matematikprovet	  var	  utformat	  
enligt	  Mätmodell	  och	  att	  de	  uppgiftsbetyg	  som	  sattes	  var	  siffror	  i	  skalan	  40-‐99.	  Syftet	  med	  
undersökningen	  var	  att	  ta	  reda	  på	  om	  bedömningar	  som	  uppmuntrar	  till	  tävlingar	  mellan	  
elever	  får	  bra	  effekter.	  Vem	  fick	  flest	  poäng	  =	  högst	  betyg?	  Vem	  fick	  fler	  eller	  färre	  poäng	  än	  
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någon	  annan?	  Undersökningen	  utformades	  därför	  så	  att	  ett	  alternativ	  ”Kommentarer”	  
speglade	  kvaliteter/brister	  i	  elevresultat	  medan	  ett	  annat	  alternativ	  ”Betyg”	  gav	  eleverna	  en	  
omotiverad	  belöning/bestraffning.	  Siffrorna	  klargjorde	  inte	  vad	  som	  var	  bra	  eller	  mindre	  bra	  
i	  elevens	  resultat.	  Ruth	  Butlers	  undersökning	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  prov	  som	  är	  
utformade	  enligt	  Mätmodell	  och	  uppgiftsbetyg	  som	  anger	  hur	  elever	  ligger	  till	  i	  förhållande	  
till	  andra	  	  inte	  får	  positiva	  effekter	  på	  motivation	  och	  lärande.	  	  
	  
Men	  examinationsuppgifter	  kan	  också	  vara	  utformade	  enligt	  Kunskapsstandardmodell	  (till	  
exempel	  läsprov	  i	  PIRLS).	  Rättningen	  speglar	  då	  kvaliteter/brister	  i	  personens	  resultat.	  Hur	  
det	  gick	  för	  andra	  spelar	  ingen	  roll	  för	  bedömningen	  och	  för	  uppgiftsbetyget.	  Kraven	  kan	  
vara	  fastställda	  i	  förväg	  och	  kända	  av	  den	  som	  genomför	  provet.	  Uppgiftsbetyg	  kan	  alltså	  ge	  
eleven	  olika	  informationer	  och	  det	  är	  belagt	  att	  effekterna	  på	  elevens	  motivation	  och	  
lärande	  varierar	  med	  den	  information	  om	  bedömningskrav	  som	  eleven	  har	  fått.	  
	  
3. Vilka	  slutsatser	  dras	  i	  kapitlet	  ”Betygens	  effekt	  på	  motivation	  och	  lärande”	  
I	  rapportens	  inledning	  sammanfattas	  kapitlets	  slutsatser	  så	  här.	  

	  
Vuxna	  högpresterande	  studenter	  verkar	  påverkas	  positivt	  i	  sitt	  lärande	  och	  
prestationer	  av	  feedback	  som	  innehåller	  mycket	  information	  som	  kommer	  i	  direkt	  
anslutning	  till	  uppgiften.	  /-‐-‐-‐/	  Samtidigt	  framkommer	  det	  att	  vuxna	  studenter	  inte	  
påverkas	  negativt	  om	  feedback	  kommer	  i	  form	  av	  betyg.	  Detta	  förklaras	  av	  att	  vuxna	  
studenter	  på	  universitetsnivå	  ”kan”	  systemet	  och	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  summativa	  
bedömningar	  och	  har	  utvecklat	  strategier	  för	  att	  hantera	  detta	  system	  samt	  att	  de	  är	  
högpresterande.	  Däremot	  verkar	  det	  vara	  annorlunda	  för	  yngre	  elever	  och	  när	  
representativa	  urval	  undersöks.	  En	  slutsats	  som	  kan	  dras	  av	  resultaten	  från	  de	  
inkluderade	  studierna	  är	  att	  betyg	  generellt	  differentierar	  och	  påverkar	  äldre	  och	  
yngre	  elever	  och	  låg-‐	  och	  högpresterande	  elever	  på	  olika	  sätt.	  Lågpresterande	  och	  
yngre	  elever	  verkar	  påverkas	  mer	  negativt	  av	  betygsättning	  jämfört	  med	  äldre	  och	  
högpresterande	  elever.	  Ålder	  och	  erfarenheter	  av	  bedömning	  tycks	  spela	  en	  stor	  roll	  
för	  hur	  elevers	  lärande,	  motivation	  för	  lärande	  och	  prestationer	  påverkas	  av	  
betygsättning.	  (s	  5)	  
	  

Alltså,	  tre	  slutsatser	  dras.	  
1. Uppgiftsbetyg	  får	  positiva	  effekter	  för	  äldre	  och	  kunnigare	  personer	  	  
2. Lågpresterande	  och	  yngre	  elever	  påverkas	  negativt	  av	  alla	  typer	  av	  betyg.	  	  
3. Generellt	  påverkar	  betyg	  äldre	  och	  yngre	  elever	  och	  låg-‐	  och	  högpresterande	  elever	  på	  

olika	  sätt.	  	  
	  
4. Vilket	  stöd	  ger	  de	  ingående	  studierna	  för	  de	  slutsatser	  som	  dras?	  
Analyserna	  i	  kapitlet	  är	  baserade	  på	  22	  studier	  kategoriserade	  i	  tre	  teman:	  	  
1. Betyg	  som	  feedback	  
2. Jämförelser	  mellan	  formativ	  och	  summativ	  bedömningspraktik	  —	  fokus	  på	  summativ	  

bedömning	  
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3. Effekter	  av	  positiv	  och	  negativ	  feedback	  på	  lärande,	  motivation	  för	  lärande	  och	  
prestationer:	  	  

	  
Under	  det	  första	  temat	  Betyg	  som	  feedback	  refereras	  studier	  som	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  
vuxna	  högpresterande	  studenter	  påverkas	  positivt	  av	  betygsatta	  uppgifter.	  Studierna	  gäller	  
inte	  sammanfattande	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  och	  man	  påpekar	  att	  ”högpresterande	  
studenter	  menade	  att	  deras	  lärande	  påverkades	  positivt	  av	  tydlig,	  direkt	  och	  kontinuerlig	  
feedback	  med	  möjlighet	  att	  revidera	  arbeten	  innan	  betygsättningen	  skedde”.	  Det	  vill	  säga,	  
om	  bedömningsinstrument	  är	  utformade	  så	  att	  elevernas	  prestationer	  inte	  rangordnas	  så	  är	  
effekterna	  positiva.	  Resultaten	  är	  förenliga	  med	  att	  den	  information	  som	  elever	  får	  om	  
uppgiftskrav	  påverkar	  effekterna	  av	  uppgiftsbetyg.	  	  
	  
Här	  redovisas	  också	  två	  studier	  som	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  yngre	  och	  lågpresterande	  
elever	  påverkas	  negativt	  av	  betygssättning.	  Båda	  studierna	  gäller	  terminsbetyg	  satta	  i	  åk	  6	  i	  
Sverige	  under	  åren	  1969	  -‐1981.	  Det	  vill	  säga,	  terminsbetygen	  var	  normrelaterade,	  det	  fanns	  
inga	  i	  förväg	  uppställda	  krav	  och	  den	  feedback	  som	  lågpresterande	  elever	  fick	  kunde	  lyda:	  
”Du	  ligger	  under	  medel”.	  Resultaten	  ger	  inte	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  kunskapsrelaterade	  
terminsbetyg	  får	  negativa	  effekter	  för	  yngre	  och	  lågpresterande	  elever.	  Studierna	  ger	  inte	  
heller	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  effekterna	  av	  betyg	  ”generellt”	  varierar	  med	  ålder	  och	  
prestationsnivå.	  Resultaten	  bekräftar	  det	  man	  vet	  om	  normrelaterade	  betygs	  effekter	  på	  
motivation	  och	  lärande.	  
	  
Studierna	  i	  det	  andra	  temat	  Jämförelser	  mellan	  formativ	  och	  summativ	  bedömningspraktik	  
—	  fokus	  på	  summativ	  bedömning	  sammanfattas	  så	  här:	  	  
	  

I	  stort	  sett	  alla	  författare	  till	  studierna	  i	  denna	  grupp	  visar	  resultat	  där	  den	  summativa	  
bedömningspraktiken	  ledde	  till	  sämre	  lärande,	  sämre	  motivation	  för	  lärande	  och	  
prestationer	  medan	  formativ	  bedömning	  ledde	  till	  positiva	  resultat.	  /-‐-‐-‐/	  548	  studenter	  
på	  några	  olika	  universitetsutbildningar	  fick	  högre	  resultat	  på	  ett	  examinerande	  prov	  
om	  de	  hade	  deltagit	  i	  en	  formativ	  bedömningsprocess	  jämfört	  med	  studenter	  som	  
enbart	  fått	  summativ	  bedömning.	  	  

	  
Formativa	  bedömningar	  har	  tre	  karaktäristika:	  (1)	  eleven	  vet	  vad	  som	  ska	  åstadkommas	  på	  
en	  uppgift,	  (2)	  eleven	  har	  övat	  på	  likartade	  uppgifter	  och	  (3)	  eleven	  har	  fått	  feedback	  som	  
klargör	  förtjänster	  och	  brister	  i	  resultat.	  Positiva	  effekter	  av	  formativ	  bedömning	  bekräftar	  
att	  den	  information	  som	  elever	  får	  inför	  och	  efter	  en	  bedömningsuppgift	  påverkar	  
motivation	  och	  lärande.	  I	  en	  studie	  framgick	  också	  att	  ”det	  var	  positivt	  för	  8-‐9-‐åringar	  att	  få	  
kontinuerlig	  formativ	  feedback	  framför	  allt	  för	  att	  undervisningen	  då	  anpassades	  bättre	  till	  
elevernas	  behov”.	  Det	  vill	  säga,	  de	  studier	  som	  refereras	  i	  det	  andra	  temat	  ger	  inte	  stöd	  för	  
slutsatsen	  att	  yngre	  och	  lågpresterande	  påverkas	  negativt	  av	  uppgiftsbetyg	  eller	  för	  
slutsatsen	  att	  effekterna	  ”generellt”	  varierar	  med	  ålder.	  Att	  döma	  av	  forskning	  är	  effekterna	  
av	  formativa	  bedömningar	  snarare	  mer	  positiva	  för	  låg-‐	  än	  för	  högpresterande	  elever.	  
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Under	  det	  tredje	  temat	  Effekter	  av	  positiv	  och	  negativ	  feedback	  på	  lärande,	  motivation	  för	  
lärande	  och	  prestationer	  redovisas	  studier	  med	  studenter	  på	  universitetsnivå.	  Här	  har	  man	  
undersökt	  hur	  olika	  typer	  av	  feedback	  påverkar	  motivation	  för	  lärande	  och	  prestationer.	  
Resultaten	  visar	  att	  studenter	  påverkas	  av	  den	  typ	  av	  information	  de	  får	  efter	  ett	  
bedömningstillfälle.	  ”Negativ	  information	  och	  negativa	  incitament	  påverkar	  studenternas	  
prestationer	  negativt	  jämfört	  med	  positiv	  information	  och	  positiva	  incitament”.	  Det	  vill	  säga,	  
även	  vuxna,	  studiemotiverade	  och	  högpresterande	  elever	  påverkas	  ibland	  negativt	  av	  
feedback.	  Här	  redovisas	  också	  en	  undersökning	  som	  ger	  stöd	  för	  att	  högpresterande	  vuxna	  
(över	  17	  år)	  inte	  påverkas	  negativt	  av	  uppgiftsbetyg.	  	  
	  
Ingen	  av	  de	  ingående	  studierna	  i	  det	  tredje	  temat	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  betyg	  får	  
negativa	  effekter	  för	  yngre	  och	  lågpresterande	  elever	  eller	  för	  slutsatsen	  att	  betyg	  
”generellt”	  får	  olika	  effekter	  beroende	  på	  ålder	  och	  prestationsnivå.	  Resultaten	  är	  förenliga	  
med	  tanken	  att	  effekterna	  av	  uppgiftsbetyg	  varierar	  med	  hur	  de	  för-‐	  och	  efterarbetas.	  
	  
5. Vilka	  slutsatser	  ger	  de	  ingående	  studierna	  stöd	  för?	  Sammanfattning	  

• Några	  av	  de	  22	  studierna	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  betyg	  satta	  ”i	  direkt	  anslutning	  till	  
uppgiften”	  får	  positiva	  effekter	  för	  vuxnas	  motivation	  och	  lärande.	  	  

• Några	  av	  de	  22	  studierna	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  negativ	  feedback	  inte	  får	  positiva	  
effekter	  på	  vuxnas	  motivation	  och	  lärande.	  	  

• En	  studie	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  formativa	  bedömningar	  får	  positiva	  effekter	  för	  
8-‐9-‐åringars	  motivation	  och	  lärande.	  

• Två	  studier	  ger	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  terminsbetyg	  får	  negativa	  effekter	  för	  yngre	  
och	  lågpresterande.	  Båda	  studierna	  gäller	  normrelaterade	  terminsbetyg	  med	  dolda	  
krav.	  Resultaten	  ger	  inte	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  kunskapsrelaterade	  terminsbetyg	  får	  
negativa	  effekter.	  

• Sammantaget	  ger	  de	  22	  studierna	  inget	  stöd	  för	  slutsatsen	  att	  betyg	  får	  olika	  effekter	  
beroende	  på	  ålder	  och	  prestationsnivå.	  

• Resultaten	  i	  de	  22	  studierna	  är	  förenliga	  med	  tanken	  att	  de	  effekter	  som	  bedömning	  
och	  betygssättning	  får	  på	  motivation	  och	  lärande	  varierar	  med	  den	  information	  som	  
ges	  inför	  och	  efter	  ett	  bedömnings-‐	  eller	  betygstillfälle.	  

	  
6. Hur	  använder	  rapportförfattarna	  termerna	  formativ	  och	  summativ	  bedömning?	  	  
Så	  här	  beskriver	  Skolverket	  relationerna	  mellan	  formativa	  bedömningar,	  summativa	  
bedömningar	  och	  termins-‐	  och	  slutbetyg.	  	  	  
	  

Formativ	  och	  summativ	  bedömning	  är	  inte	  att	  betrakta	  som	  olika	  sorters	  bedömning	  
med	  olika	  metoder	  utan	  skillnaden	  handlar	  om	  hur	  bedömningen	  används.	  En	  
bedömningspraktik	  med	  utgångspunkt	  i	  styrdokumenten	  innebär	  att	  bedömning	  
används	  i	  både	  formativt	  och	  summativt	  syfte.	  /-‐-‐-‐/	  Ett	  bedömningsunderlag	  som	  har	  
ett	  summativt	  syfte	  kan	  användas	  formativt	  både	  före	  och	  efter	  att	  den	  summativa	  
bedömningen.	  /-‐-‐-‐/	  Den	  information	  som	  ett	  summativt	  prov	  ger	  kan	  i	  efterhand	  
användas	  för	  att	  stärka	  elevens	  lärande	  med	  utgångspunkt	  i	  den	  information	  som	  
provet	  gett	  om	  elevens	  kunskaper.	  Alla	  typer	  av	  informationsinsamling,	  även	  om	  den	  
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görs	  i	  summativt	  syfte,	  kan	  användas	  formativt	  ända	  fram	  till	  dess	  att	  den	  
sammanfattas	  i	  ett	  betyg.	  (Skolverket,	  2011,	  Kunskapsbedömning	  i	  skolan	  s	  27-‐28,	  )	  

	  
Det	  vill	  säga,	  ett	  summativt	  prov	  kan	  ge	  information	  ”om	  elevens	  kunskaper”	  och	  den	  
informationen	  kan	  ”sammanfattas”	  i	  ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg.	  Summativa	  bedömningar	  
kan	  användas	  formativt	  och	  underlagen	  för	  ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  baseras	  på	  både	  
formativa	  och	  summativa	  bedömningar.	  Uppgiftsbetyg	  på	  prov	  är	  alltså	  inte	  detsamma	  som	  
ett	  termins-‐	  eller	  slutbetyg	  och	  effekter	  av	  det	  ena	  eller	  det	  andra	  kan	  inte	  generaliseras.	  
Skolverkets	  beskrivning	  gäller	  under	  förutsättning	  att	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  är	  
kunskapsrelaterade,	  inte	  normrelaterade.	  	  
	  
Ett	  exempel	  kan	  illustrera	  att	  summativa	  bedömningar	  ser	  olika	  ut	  och	  får	  olika	  effekter	  
beroende	  på	  om	  de	  är	  utformade	  enligt	  Mätmodell	  eller	  Kunskapsstandardmodell.	  För	  den	  
som	  vill	  komma	  in	  på	  en	  universitetsutbildning	  är	  högskoleprovet	  ”summativt”	  och	  ”high-‐
stakes”.	  Provet	  är	  utformat	  enligt	  Mätmodell	  och	  får	  effekter	  på	  motivation	  och	  lärande.	  
Personen	  kan	  till	  exempel	  gå	  en	  kurs	  och	  träna	  på	  tidigare	  prov.	  För	  den	  som	  vill	  få	  ett	  högt	  
betyg	  i	  engelska	  kan	  ett	  slutprov	  i	  en	  IB-‐utbildning	  också	  vara	  ”summativt”	  och	  ”high-‐stakes”	  
och	  provet	  får	  effekter	  på	  motivation	  och	  lärande.	  Men	  om	  uppgifterna	  är	  utformade	  enligt	  
Kunskapsstandardmodell	  —	  de	  speglar	  skrivförmåga	  och	  textförståelse	  —	  och	  om	  eleven	  vet	  
vilka	  krav	  som	  ställs	  för	  att	  få	  ett	  visst	  uppgiftsbetyg,	  så	  blir	  effekterna	  inte	  desamma.	  Det	  
lönar	  sig	  mindre	  att	  träna	  på	  gamla	  prov,	  det	  lönar	  sig	  mer	  att	  läsa,	  skriva	  och	  lära	  sig	  mer	  
engelska.	  Dessa	  skillnader	  i	  effekter	  beror	  inte	  på	  att	  den	  ena	  bedömningen	  är	  ”summativ”	  
och	  ”high-‐stakes”	  medan	  den	  andra	  inte	  är	  det.	  Det	  beror	  på	  hur	  proven	  är	  utformade	  och	  
rättas.	  
	  
Ett	  citat	  ur	  rapportens	  inledning	  kan	  illustrera	  att	  rapportförfattarna	  inte	  använder	  termerna	  
betyg,	  betygssättning	  och	  summativ	  bedömning	  på	  det	  sätt	  som	  Skolverket	  gör.	  
	  

Den	  här	  rapporten	  handlar	  om	  betyg	  och	  om	  begreppet	  summativ	  bedömning	  som	  är	  
den	  vetenskapliga	  benämningen	  på	  den	  typ	  av	  omdöme	  betyg	  utgör.	  /-‐-‐-‐/	  Vi	  menar	  
dock	  att	  mycket	  av	  det	  som	  skrivits	  om	  summativ	  bedömning,	  vilket	  ofta	  handlar	  om	  
prov,	  test	  och	  examinationer	  också	  kan	  användas	  för	  att	  säga	  något	  om	  betyg.	  Vi	  har	  
därför	  utöver	  att	  systematiskt	  analysera	  forskning	  om	  betyg	  också	  gått	  igenom	  
forskning	  utifrån	  det	  vidare	  begreppet	  summativ	  bedömning.	  (s	  9)	  
	  

Resonemangen	  i	  kapitlet	  ”Betygens	  effekt	  på	  motivation	  och	  lärande”	  förs	  på	  ett	  sätt	  som	  
antyder	  att	  alla	  summativa	  bedömningar	  får	  negativa	  effekter.	  Men	  summativa	  
bedömningar	  kan	  få	  positiva	  effekter	  och	  även	  formativa	  bedömningar	  kan	  ha	  summativa	  
inslag.	  På	  vilket	  sätt	  rapportförfattarna	  har	  klassificerat	  bedömningar	  som	  formativa	  eller	  
summativa	  framgår	  inte.	  Termen	  summativ	  bedömning	  är	  inte	  heller	  ”den	  vetenskapliga	  
benämningen	  på	  den	  typ	  av	  omdömen”	  som	  ett	  kunskapsrelaterat	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  
innebär.	  Rapportförfattarna	  använder	  termerna	  formativ	  och	  summativ	  bedömning	  på	  ett	  
värderande	  sätt	  som	  avviker	  från	  Skolverkets	  sätt	  att	  använda	  termerna.	  	  
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7. Vilka	  åtgärder	  skulle	  rapporten	  ha	  utmynnat	  i	  om	  de	  ingående	  undersökningarna	  hade	  
återförts	  på	  kategorierna	  dolda	  eller	  kända	  bedömnings-‐	  och	  betygskrav?	  	  

Som	  rapporten	  är	  skriven	  drar	  läsaren	  slutsatsen	  att	  yngre	  och	  mindre	  kunniga	  elever	  blir	  
mer	  motiverade	  och	  presterar	  bättre	  om	  de	  befrias	  från	  bedömning	  och	  betygssättning.	  Men	  
låt	  säga	  att	  rapportförfattarna	  hade	  kategoriserat	  de	  ingående	  studierna	  så	  att	  det	  hade	  
framgått	  hur	  examinationsuppgifter	  var	  utformade.	  Låt	  säga	  att	  de	  positiva	  effekterna	  gällde	  
Kunskapsstandardmodell	  där	  eleven	  informeras	  om	  krav.	  Eftersom	  man	  vet	  att	  
examinationsuppgifter	  som	  används	  formativt	  är	  utformade	  enligt	  Kunskapsstandardmodell	  
medan	  prov	  som	  används	  i	  normrelaterade	  betygssystem	  är	  utformade	  enligt	  Mätmodell	  
hade	  rapporten	  i	  så	  fall	  gett	  underlag	  för	  andra	  åtgärder	  till	  exempel:	  (1)	  De	  bedömningar	  
som	  görs	  bör	  förbättras,	  (2)	  Den	  som	  bedömer	  och	  betygssätter	  elever	  bör	  kommunicera	  
bättre	  kring	  bedömning	  och	  betygssättning	  så	  att	  även	  yngre	  och	  mindre	  kunniga	  elever	  
förstår	  vad	  de	  förväntas	  kunna	  och	  åstadkomma.	  	  
	  
8. Avslutning	  
På	  uppdrag	  av	  regeringen	  genomförde	  Vetenskapsrådet	  under	  2014	  ett	  projekt,	  SKOLFORSK	  
där	  man	  i	  metastudier	  kartlade	  svenska	  och	  internationella	  forskningsresultat	  med	  relevans	  
för	  skolväsendet.	  	  Projektets	  rapporter	  skulle	  användas	  av	  Skolforskningsinstitutet.	  
Författarna	  till	  rapporten	  ”Betygens	  geografi”	  menar	  sig	  ha	  studerat	  ”betyg	  och	  
betygssättning	  i	  relation	  till	  elevers	  kunskapsutveckling”	  och	  hur	  ”betyg	  ur	  ett	  elevperspektiv	  
påverkar	  självbild,	  motivation	  och	  lärande”.	  Men	  kapitel	  1	  har	  metodologiska	  brister.	  Det	  
framgår	  inte	  huruvida	  de	  ingående	  studierna	  gäller	  uppgiftsbetyg,	  eller	  termins-‐	  och	  
slutbetyg.	  Det	  framgår	  inte	  huruvida	  termins-‐	  och	  slutbetyg	  är	  norm-‐	  eller	  
kunskapsrelaterade.	  De	  ingående	  studierna	  är	  inte	  kategoriserade	  så	  att	  det	  framgår	  hur	  
examinationsuppgifter	  är	  utformade	  och	  vilken	  information	  elever	  har	  fått	  inför	  och	  efter	  ett	  
bedömnings-‐	  eller	  betygstillfälle.	  Termerna	  formativ	  och	  summativ	  bedömning	  är	  inte	  
definierade	  och	  resultaten	  är	  inte	  förankrade	  i	  tidigare	  forskning.	  	  
	  
Bristerna	  har	  medfört	  att	  två	  av	  rapportens	  slutsatser	  —	  (1)	  att	  yngre	  och	  lågpresterande	  
elever	  påverkas	  negativt	  av	  betygssättning	  och	  (2)	  att	  effekterna	  av	  betyg	  generellt	  kan	  
återföras	  på	  skillnader	  i	  ålder	  och	  prestationsnivå	  —	  saknar	  stöd	  i	  de	  ingående	  studierna.	  
Båda	  slutsatserna	  är	  övergeneraliseringar	  som	  riskerar	  ge	  underlag	  för	  felaktiga	  beslut.	  	  
	  
I	  rapportens	  inledning	  står:	  ”Sverige	  är	  sannolikt	  det	  land	  i	  Europa	  där	  frågan	  om	  betyg	  
debatterats	  mest	  det	  senaste	  halvseklet	  och	  där	  betygssystemet	  genomgått	  fler	  förändringar	  
än	  i	  andra	  länder”.	  (s	  5)	  Det	  är	  sant.	  Termins-‐	  och	  slutbetyg	  har	  debatterats	  och	  
resonemangen	  och	  slutsatserna	  i	  BETYGENS	  GEOGRAFI,	  har	  uppmärksammats	  i	  media.	  Till	  
exempel	  så	  har	  Christian	  Lundahl	  hävdat	  att	  rapporten	  ger	  stöd	  för	  att	  en	  tidigare	  
betygsstart	  får	  negativa	  effekter.	  Det	  är	  inte	  sant.	  Rapporten	  ger	  inte	  heller	  stöd	  för	  att	  
förbättra	  examinationsuppgifter,	  uppgiftsbetyg	  och	  gensvar	  och	  den	  ger	  inte	  underlag	  för	  
vidare	  forskning.	  Eftersom	  rapportens	  slutsatser	  sprids	  och	  påverkar	  politiker,	  lärare	  och	  
allmänhet	  är	  det	  angeläget	  att	  de	  metodologiska	  bristerna	  i	  kapitlet	  ”Betygens	  effekt	  på	  
motivation	  och	  lärande”	  	  synliggörs	  och	  uppmärksammas.	  
/Per	  Måhl	  


