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Abstrakt 
 
2011 introducerades en ny betygsskala i den svenska skolan. Den nya betygsskalan innehåller 

sex betygssteg (A-F) med nyutformade kriterier. Betygsskalan togs i bruk med ett antal 

målsättningar som tillsammans skulle förbättra undervisningen och bedömningen i skolan. 

Denna studie syftar till att utvärdera ifall målsättningarna har infriats och ifall det har uppstått 

några oförutsedda effekter på grund av införandet av den nya betygsskalan. För att möjliggöra 

utvärderingen används i studien en kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer med 

verksamma lärare. Både textanalysen och intervjuerna tar avstamp ur en komparation mellan 

den nya och den föregående betygsskalan. Studien avgränsas till att endast omfatta 

gymnasieskolan och närmare bestämt ämnet historia. Resultatet visar att den nya betygsskalan 

är utförligare och mer precis i sin utformning men respondenterna i intervjustudien upplever 

fortfarande att tolkningen av kriterierna är problematisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning     s.4 

1.1. Syfte och frågeställningar    s.5 

1.2. Avgränsningar     s.5 

1.3. Disposition     s.5 

1.4. Material     s.6 

1.5. Arbetsfördelning     s.6 

2. Metod och teoretisk utgångspunkt    s.7 

2.1. Utvärdering enligt en måluppfyllelsemodell   s.7 

2.1.1. Kvalitativ textanalys    s.9 

2.1.2. Intervjumetodik    s.10 

2.1.3. Urval     s.11 

2.1.4. Forskningsetik    s.11 

2.1.5. Den metodologiska ansatsens röda tråd   s.11 

2.1.6. Resultatredovisningens och analysarbetets disposition  s.12 

3. Bakgrund     s.14 

3.1. Tidigare forskning     s.15 

4. Empiriskt material och analys    s.17 

4.1. Jämförelse av betygsskalor    s.17 

4.2. Godkänd och E     s.18 

4.3. Väl godkänd och C    s.20 

4.4. Mycket väl godkänd och A    s.21 

4.5. Kriteriernas relation till det centrala innehållet  s.24 

4.6. Nyckelbegrepp     s.26 

4.7. Intervjusvar     s.28 

5. Didaktiska implikationer    s.32 

6. Avslutande diskussion    s.35 

7. Referenser och källförteckning    s.39 

 

 

 



4 
 

1. Inledning  

”Målen för utbildningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande 

kunskapsnation. Kunskap lyfter Sverige och människor växer med kunskap. 

Genom ett omfattande reformarbete har regeringen sökt stärka förutsättningarna 

för skolan att nå sitt huvuduppdrag. En fortsatt reformering av betygssystemet är 

dock nödvändig.”
1
 

 

Den 14 mars 2007 tillsatte statsrådet Jan Björklund en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett 

underlag för en ny betygskala inom den svenska skolan. Man ansåg att det dåvarande 

betygsystemet var bristfälligt i sin utformning: Det hade för få betygssteg och kriterierna var 

alldeles för tolkningsbara vilket ledde dels till en betygsinflation och dels till att lärares 

bedömning varierade i allt för stor grad.
2
 

Arbetsgruppens förslag låg sedermera till grund för en proposition som klubbades igenom av 

riksdagen. Förändringarna i betygssystemet trädde i kraft till höstterminen 2011. Den nya 

betygsskalan kom att bestå av sex steg istället för fyra, A – F.
3
 Systemskiftet var i grunden 

inte omvälvande ifall det jämförs med tidigare skiften eftersom den nya skalan, likt den 

föregående, består av målrelaterade kriterier.  

Målrelaterade betygskriterier innebär att läraren måste genomföra en bedömning huruvida 

elevernas prestationer korrelerar med ett visst betygssteg. Detta förordrar därmed att läraren 

till stor del måste tolka innebörden av kriterierna. I det föregående betygssystemet ansågs 

detta moment variera i alldeles för stor grad, vilket underminerade likvärdigheten i 

bedömningen.
4
 Detta tillkortakommande utgjorde den huvudsakliga kritiken mot betygsskalan 

G – MVG samtidigt som det motiverande framtagandet av en ny betygsskala med nya 

kriterier.     

I ljuset av detta finns det därav ett intresse av att undersöka ifall målsättningarna med den nya 

betygsskalan har infriats samt om skiftet har resulterat i några indirekta eller oförutsedda 

effekter. 

 

                                                           
1
 Proposition 2007/08:66. En ny betygsskala. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

I den svenska skolan sätts betyg på elevers prestationer från och med årskurs 6 tills att 

gymnasieutbildningen är avslutad. Betygen som sätts är i mångt och mycket en avgörande 

faktor som har stor inverkan på individens valmöjligheter till gymnasieskolan och till högre 

utbildning. Att undersöka förändringar i betygskalan har därför stor relevans.  

Studien syftar till att utvärdera ifall målsättningarna som låg till grund för skiftet har uppnåtts. 

Dessutom syftar studien till att undersöka om den nya betygsskalan har resulterat i några 

didaktiska implikationer som inte inryms i de ursprungliga målsättningarna. Syftet kan 

således utkristalliseras i följande frågeställningar: 

 

1. Till vilken grad upplever respondenterna att målsättningarna som föregick 

reformen uppnås med den nya betygsskalan? 

2. Vilka indirekta effekter upplever respondenterna att den nya betygsskalan och 

dess kriterier har resulterat i? 

 

1.2  Avgränsningar 

Den nya betygsskalan var en del av den nya gymnasieskolan, en reform som trädde i kraft 

höstterminen 2011. Inom ramen för denna studie finns det därför inte tidsmässigt utrymme att 

undersöka förändringarna i samtliga ämnens betygskriterier. På grund av detta undersöks 

enbart gymnasieskolan och närmare bestämt förändringarna i kursen Historia 1b, vars innehåll 

och utformning till stor del överensstämmer med kursen Historia A från den föregående 

gymnasieskolan. Valet av kurser i historia grundar sig främst på att det är två likvärdiga 

grundkurser som omfattar 100 poäng, samt att historia är ett kärnämne som läses av samtliga 

gymnasieprogram.  

 

1.3  Disposition 

Det inledande kapitlet beskriver studiens problemområde, syfte och frågeställningar. I det 

andra kapitlet återfinns studiens metodologiska och teoretiska ansatser. Det nästkommande 
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kapitlet innehåller en historisk syntes samt en presentation av relevant forskning inom ämnet. 

Därefter följer studiens resultatredovisning som inleds med en jämförelse av den nya och den 

föregående betygsskalan. Jämförelsens resultat, tillsammans med intervjussvaren, möjliggör 

sedan en diskussion kring den nya skalans didaktiska implikationer och indirekta effekter. 

Uppsatsen summeras därefter i en avslutande diskussion. 

 

1.4  Material 

Studien realiseras genom en undersökning av primära material i form av betygskriterier, 

propositioner, SOU-rapporter, DS-rapporter samt material som införskaffats genom 

intervjuer. Detta kompletteras med Skolverkets kommentarsmaterial och övrig relevant 

litteratur.  

 

1.5  Arbetsfördelning 

Samtliga delar av uppsatsen har författarna skrivit tillsammans, d.v.s. ingenting har insamlats, 

bearbetats eller skrivits utan att båda författarna har varit närvarande. Detta för att arbetet ska 

karaktäriseras av en tydlig röd tråd och språklig kontinuitet. Dessutom medför detta 

arbetsupplägg att arbetsbördan fördelas på ett likvärdigt sätt.   

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2. Metod och teoretisk utgångspunkt 

I nedanstående kapitel återfinns studiens metodologiska ansats och avsnitt som behandlar 

urval och forskningsetik. Det sista stycket sammanfattar studiens metod- och teorival samt ger 

en disposition över hur resultatredovisningen och analysarbetet presenteras i studien. 

 

2.1 Utvärdering enligt måluppfyllelsemodellen 

Studiens teoretiska utgångspunkt härleds ur en måluppfyllelsemodell. Modellen används 

traditionellt för studera och utvärdera politiska och administrativa interventioners indirekta 

och direkta effekter.
5
 En politisk reform genomdrivs med en eller flera explicita 

målsättningar. I utvärderingen benämns dessa målsättningar som direkta effekter. Men 

resultatet av en politisk reform går inte alltid att förutse, vilket kan resultera i att reformen 

leder till oförutsedda effekter. I utvärderingen benämns dessa oförutsedda effekter som 

indirekta effekter. Således handlar utvärderingen om i vilken grad målsättningarna infrias 

samt om den politiska reformen har resulterat i några indirekta effekter.
 6

 

I ljuset av ovanstående stycke kan utvärderingen visualiseras med följande modell: 

 

 

Omsatt till denna studie utvärderas interventionen, den nya betygsskalan och dess kriterier, 

utifrån de målsättningar som reformen skulle resultera i. Den nya betygsskalan genomfördes 

med följande målsättningar som presenteras i nedanstående punktlista: 

 

                                                           
5
 Vedung, E. (2009:91–93) Utvärdering i politik och förvaltning. 

6
 Ibid. 
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o Fler betygssteg skulle ge en mer precis och rättvis bedömning samt uppmuntra 

eleverna att anstränga sig mer. 

o Tydligare och mer precisa betygskriterier. De föregående ansågs vara alltför 

tolkningsbara samt sakna en tydlig kunskapsprogression. 

o Påvisa en starkare koppling mellan kunskapsmål och betyg. 

o Motverka betygsinflationen.
7
 

 

Utvärderingens metodval bestäms av den kontext som den ska genomföras i.
8
 För att kunna 

belysa den nya betygsskalans direkta och indirekta effekter är det därav rimligt att dels 

komparera den nya och den föregående betygsskalan i form av en kvalitativ textanalys samt 

undersöka hur den nya betygsskalan och dess kriterier upplevs av verksamma lärare genom en 

intervjustudie. Komparationen möjliggör en utvärdering av interventionens direkta effekter 

samtidigt som den tillsammans med intervjustudien möjliggör ett resonemang kring vilka 

didaktiska implikationer som den nya betygsskalan har resulterat i. Resonemanget kring de 

didaktiska implikationerna synliggör även interventionens indirekta effekter.  

Ovanstående stycke härleder därmed utvärderingen till en hermeneutisk metodologi som 

består av två huvudsakliga beståndsdelar: en kvalitativ textanalys samt kvalitativa intervjuer.  

I hermeneutiska metoder bygger resultatet och analysen på tolkningar.
9
 För att resultatet och 

analysen ska bli gediget och tillförlitligt utförd betonas inom hermeneutiken ’den 

hermeneutiska cirkeln’. Cirkelmetaforen karaktäriseras av att den egna förståelsen, som utgör 

grunden för alla tolkningar, växer i takt med att insikten i det aktuella forskningsområdet blir 

större.
10

  

Utvärderingen i denna studie bygger i grunden på en förståelse av de nya betygskriterierna. 

För att tolkningarna och analyserna i studiens resultatredovisning ska vara gediget 

underbyggda förutsätter det en omfattande förståelse av de nya betygskriterierna. Som ett 

medel för att uppnå detta består studien av två hermeneutiska metoder: en kvalitativ 

textanalys samt kvalitativa intervjuer. Båda dessa metodologiska ansatser kompletterar 

varandra i den bemärkelsen att de ger en ökad förståelse kring den nya betygsskalan. På så 

                                                           
7
 Proposition 2007/08:66. En ny betygsskala. 

8
 Jerkedal, Å (2005:44-46) Utvärdering -  steg för steg. 

9
 Molander, B (1988:232-233) Vetenskapsfilosofi. 

10
 Ibid. 
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sätt underbygger metoderna tolkningarna som måste ligga till grund för utvärderingen. Hur 

dessa metoder kompletterar varandra och på vilket sätt de bidrar till att öka förståelsen 

beskrivs i nedanstående stycken.       

 

2.1.1 Kvalitativ textanalys 

En textanalys syftar till att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll 

samt att skapa kunskap om texternas mening utifrån ett välavgränsat undersökningsproblem.
11

 

En textanalys av detta slag härleds ur en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att det inte finns några exakta riktlinjer för hur den ska genomföras. Detta 

eftersom att metoden är beroende av det undersökta problemområdet.
12

 På grund av att en 

kvalitativ metod utformas efter studiens behov resulterar det också i att det analytiska 

tillvägagångssättet anpassas till studiens problemområde.
13

  

En ledstjärna som dock kännetecknar alla textanalytiska metoder är att analysens intention 

måste korrelera med studiens syfte. Detta uppfylls genom att texten granskas utifrån uppsatta 

riktlinjer som bestäms av studiens syfte och frågeställningar. I denna studie undersöks hur de 

nya betygskriterierna skiljer sig från de föregående samt vilka didaktiska implikationer skiftet 

kan ha medfört, detta för att möjliggöra en utvärdering av den politiska reformen. För att 

kunna besvara dessa frågeställningar används ett textanalytiskt tillvägagångssätt som utgår 

ifrån att betygskriterierna kompareras och ställs i relation till varandra. I studien bygger 

komparationen på tre fundament: en jämförelse mellan de nya och de föregående 

betygskriterierna, dess relation till det centrala innehållet samt en identifiering av 

betygskriteriernas nyckelbegrepp. Jämförelsen ställer de nya betygskriterierna i relation till de 

föregående vilket belyser skillnader och likheter. Detta underlättar förståelsen av de nya 

kriteriernas kontextuella innebörd samtidigt som resultatet möjliggör ett resonemang kring 

vilka didaktiska implikationer skiftet kan ha medfört. Identifieringen av nyckelbegreppen i de 

båda betygsskalorna är centralt för utläsningen av kriterierna eftersom de består av graderande 

begrepp som definierar vilken kunskap som krävs för ett visst betygssteg, på så sätt kan ett 

nyckelbegrepp förändra utläsningen av ett betygskriterium. 

 

                                                           
11

 Fejes, A & Thornberg, R. (red.) (2009:138). Handbok I kvalitativ analys. 
12

 Patton, M.Q. (2002:23-25) Qualitative research & evaluation methods.  
13

 Fejes, A & Thornberg, R. (red.) (2009:32). Handbok I kvalitativ analys. 
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2.1.2 Intervjumetodik 

För att fördjupa förståelsen av de nya betygskriterierna samt att undersöka ifall den nya 

betygsskalan har resulterat i några indirekta effekter används i studien standardiserade 

intervjuer med ostrukturerade svar. Standardiserade intervjuer karaktäriseras av att alla 

respondenter får besvara exakt samma frågor.
14

 I intervjun, som sker via mail, får 

respondenterna inga svarsalternativ utan besvarandet sker fritt utefter en angiven fråga, därav 

kan intervjun benämnas vara ostrukturerad.
15

 

I frågeformuläret har respondenterna fått svara på ifall de upplever att de nya 

betygskriterierna skiljer sig från de föregående och ifall skiftet har påverkat hur de undervisar, 

bedömer och utvärderar eleverna. Genom att ställa dessa frågor belyser respondenternas svar 

samma aspekter som den kvalitativa textanalysen. Därmed tillför intervjuerna mycket till 

helhetsförståelsen av betygskriterierna och på så sätt underbygger de tolkningarna som måste 

ligga till grund för utvärderingen.  

Denna intervjumetodik är vald eftersom den ger utförliga, reflekterande och analyserande 

svar, vilket är väsentligt för att intervjuerna ska fylla en funktion i enlighet med studiens syfte. 

Ifall intervjuerna hade genomförts ansikte mot ansikte hade risken varit att svaren blivit mer 

spontana, korta och mindre analyserande i sin karaktär. För att möjliggöra reflekterande och 

analyserande svar består frågeformuläret av tydliga, koncisa och relativt få frågor. Dessutom 

har respondenterna fått två till tre veckor på sig att besvara frågorna.  

Intervjumetodiken ger också den fördelen att den är resursbesparande i den bemärkelsen att 

mindre tid måste ägnas till transkribering och logistiska problem. Detta möjliggör att studien 

kan innehålla fler respondenter eftersom mer tid kan ägnas åt bearbetning av intervjusvaren. 

De negativa aspekter som uppstår på grund av metodikvalet består främst av att inga 

följdfrågor kan ställas samt att frågeformuleringarna måste vara entydliga så att olika 

tolkningar av frågorna förhindras. Dessa nackdelar kan dock vägas upp av de öppna, 

reflekterande och analyserande svaren samt att studien troligtvis kan sägas vara mindre 

teoristyrd och därav mer objektiv. Detta eftersom att det finns en risk att ostrukturerade 

intervjuer med följdfrågor utformas på ett sätt som påverkar respondenternas svar så att de 

passar studiens teori eller tes. 

                                                           
14

 Trost, J (2004:19–20). Kvalitativa intervjuer. 
15

 Ibid. 
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2.1.3 Urval 

I studien intervjuas sex gymnasielärare som undervisar i historia.  Respondenterna har fått 

svara på ifall de upplever att de nya betygskriterierna skiljer sig från de föregående och ifall 

skiftet har påverkat hur de undervisar, bedömer och utvärderar eleverna. Urvalet av 

intervjurespondenter är genomfört med ett bekvämlighetsurval.
16

 Urvalsmetoden är vald på 

grund av bristande resurser i form av tid och kontakter. Men bekvämlighetsurvalet är grundat 

på följande kriterier: respondenterna är och har varit verksamma som historielärare på 

gymnasiet i minst två år samt att det totala urvalet får inte vara verksamma på samma 

gymnasieskola. Syftet med intervjuerna är att de ska ligga till grund för ett resonemang som 

berör betygsskalans skifte och vilka didaktiska implikationer skiftet har resulterat i. Det 

primärt intressanta är hur dessa lärare upplever skiftet och vilka erfarenheter de kan dela med 

sig av. Detta kompletterar och ger tyngd åt textanalysen som ligger till grund för studien. 

Därav utgör bekvämlighetsurvalet ingen reell nackdel.  

 

2.1.4 Forskningsetik 

Samtliga respondenter anonymiseras i studien och de har informerats om detta i förväg. 

Intervjufrågorna är formulerade med ambitionen att de inte ska vara ledande på något sätt.  

Citat och tolkningar är inte gjorda för att styra resultatet i en förutbestämd riktning. Det 

empiriska materialet har studerats i sin helhet och tolkats därefter för att undvika att resultatet 

leds in på en viss väg innan samtliga perspektiv har beaktats. Samtliga betygskriterier 

redovisas i bilaga 1 och 2.  

 

2.1.5 Den metodologiska ansatsens röda tråd. 

I kapitel 2.1 framgick det att måluppfyllelsemodellen avser att belysa två aspekter. Den första 

aspekten utvärderar en interventions direkta effekter.  Den andra aspekten utvärderar de 

indirekta och oförutsedda effekterna som har uppstått som ett resultat av implementeringen. 

Den nya betygsskalan som trädde i kraft till höstterminen 2011 var en politisk reform som 

implementerades med ett antal målsättningar som i sin tur skulle förbättra bedömningen i 

skolan. Dessa målsättningar återfinns i kapitel 2.1 och de utgör själva grunden för vad det är 

                                                           
16

 Hartman, J. (2004:243–244). Vetenskapligt tänkande. 
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som ska utvärderas i studien. Utvärderingen realiseras i studien av en kvalitativ textanalys och 

av kvalitativa intervjuer.  

Genom att de nya betygskriterierna ställs i relation till och kompareras med de föregående 

utifrån två skilda men kompletterande ansatser visualiseras skillnader och likheter mellan de 

båda bedömningssystemen. Ur likheterna och skillnaderna går det att urskönja ifall det har 

uppstått några didaktiska implikationer och hur väl målsättningarna som föregick reformen 

infrias i de nya betygskriterierna. I ljuset av denna metodologi är förhoppningen tvådelad: 

dels att helhetsförståelsen kring de nya betygskriterierna är tillräcklig för att underbygga 

grundade tolkningar i resultatet och analysen, samtidigt som de två centrala aspekterna som 

kännetecknar måluppfyllelsemodellen införlivas och besvaras av studiens metodologi. 

Sammanfattningsvis kan studiens metodologi utkristalliseras i följande modell:  

 

 

2.1.6 Resultatredovisningens och analysarbetets disposition 

Resultatredovisningen inleds i kapitel 4 med en komparation av de nya och de föregående 

betygskriterierna. I komparationen åtskiljs den kvalitativa textanalysen och intervjusvaren på 
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grund av att intervjusvaren har en mer allmän karaktär medan textanalysen komparerar betyg 

för betyg, kriteriernas relation till det centrala innehållet och analyserar värderande begrepp 

som utgör betygskriteriernas nyckelbegrepp. Resultatet av komparationen samt de resterande 

intervjusvaren utgör sedan grunden för ett resonemang, som återfinns i kapitel 5, kring skiftets 

didaktiska implikationer. Studiens resultatredovisning och analysarbete sammanfattas i den 

avslutande diskussionen som syftar till att svara på studiens frågeställningar.  
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3. Bakgrund 

Mellan åren 1962 – 1994 tillämpade det svenska skolväsendet ett relativt betygssystem med 

skalan 1 till 5. Med detta betygssystem ställdes elevers prestationer i relation till den totala 

populationen i samma årskurs.
17

 Detta innebar att bedömningen kunde bli skev, så till vida att 

den inte grundade sig på målen i kursplanen vilket resulterade i att betygen inte var likvärdiga 

nationellt sett. De relativa betygen indikerade inte heller på ett tillförlitligt sätt vad eleverna 

hade för kunskaper. I ljuset av detta tillsattes vid 1990–talets början en utredning som skulle 

förändra och förbättra skolans kunskapsbedömning.  

Resultatet blev ett nytt kunskaps- och målrelaterat betygssystem som togs i bruk till 

höstterminen 1994. Ett målrelaterat betygssystem innebär att kriterierna relateras till mål med 

en angiven kunskap som sedan ligger till grund för betygen.
18

 Systemet omfattade fyra betyg 

IG, G, VG och MVG, där de tre sistnämnda var godkända betyg. Varje betygssteg hade fasta 

kunskapskriterier som eleven skulle uppnå för att erhålla ett visst betyg. Detta betygssystem 

infördes med förhoppningarna att det skulle resultera i en starkare koppling mellan 

kunskapsmål och betyg för eleverna, en tydligare kunskapsprogression samt ett mer rättvist 

betygsunderlag.
19

   

Efter att det målrelaterade betygssystemet började gälla uppdagades ganska snart en del 

implementeringsproblem av skolverkets interna granskningar. Skolverket påtalade att 

kriterierna var för tolkningsbara vilket resulterade i olikheter i bedömningen mellan skolor 

och lärare.
20

 Betygsskalan ansågs också innehålla för få steg, vilket ledde till att vissa 

betygssteg blev för breda samt att det var svårt för eleverna att höja sitt betyg.
21

 Kritiken av 

betygsskalans brister var sedan en ständig följetång under 2000–talets gång och den 

eskalerade efter det borgerliga makttillträdet 2006, som bland annat gick till val med löftet att 

reformera gymnasieskolan. Det dröjde dock till höstterminen 2011 innan betygsskalan 

förändrades.  

Den nya betygsskalan kom att innehålla sex stycken betyg, A-F, där betyget E utgör det lägsta 

godkända betyget och A det högsta. Betyget F ges då det finns tillräckligt med underlag för att 

göra en bedömning men att kunskaperna inte når upp till en godkänd nivå. Ifall det inte 

                                                           
17

 SOU 1992:86 (1992:44–45). Ett nytt betygssystem. 
18

 Idem: 62–64. 
19

 Idem: 59–61. 
20

 Hult, A & Olofsson, A (red.) (2011:76–77). Utvärdering och bedömning i skolan. 
21

 Skolverket (2000:135–138). Betygsättningen. Nationella Kvalitetsgranskningar. 
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existerar ett tillräckligt underlag markeras detta med ett streck istället för ett betyg. Endast 

betygen A, C och E innehåller målrelaterade kriterier. Betyget D sätts ifall elevens kunskaper 

uppfyller samtliga kriterier för betyget E och en övervägande del av kriterierna för betyget C. 

Betyget B sätts på liknande sätt mellan betygen C och A. Anledningen till att stegen på 

betygsskalan utgörs av bokstäver berodde på att det skulle bli enklare att implementera och 

överföra den nya skalans betygssteg med det befintliga meriteringspoängsystemet.
22

  

Motiveringarna bakom förändringarna var främst att fler betygssteg skulle innebära en ökad 

tydlighet till elever och vårdnadshavare på grund av att kunskapsprogressionen synliggörs på 

ett bättre sätt.
23

 Den nya betygsskalan skulle också ge läraren en möjlighet att vara mer precis 

i sin bedömning av elevens kunskaper, vilket ökar förutsättningarna för att eleverna ska 

uppfatta bedömningen som rättvis. Att avstånden mellan betygsstegen minskade sågs också 

som en tänkbar motivationsfaktor som skulle öka motivationen hos elever att studera mer: 

Genom att det finns fler betygssteg mellan högsta och lägsta betyg för godkända resultat, 

bedömer regeringen också att den nya betygsskalan kommer att uppmuntra elever att anstränga 

sig extra eftersom fler elever har möjlighet att nå närmast högre betygssteg.
24

  

Under 2000 – talet har det även fastslagits att betygsmedelvärdet har stigit successivt till följd 

av en betygsinflation, d.v.s. elevernas kunskaper har inte förbättrats i samma takt som 

betygsmedelvärdet har ökat vilket indikerar på en betygsinflation.
25

 Införandet av den nya 

betygsskalan skulle ge lärarna en större möjlighet till precisering i bedömningen av elevernas 

prestationer och grad av måluppfyllelse, vilket kan ses som ett försök till att begränsa 

betygsinflationen.
26

 

 

3.1 Tidigare forskning 

I många avseenden är den befintliga forskningen inom studiens område bristfällig. Detta beror 

på att den behandlar bedömning i sin helhet och inte specifikt hur betygskalor och kriterier 

bör tolkas. Litteratur som handlar om den nya betygsskalan är så gott som obefintlig, vilket 

även resulterar i att litteratur som genomför en jämförelse mellan betygskalorna och dess 

                                                           
22

 Utbildningsdepartementet (2008:51). Se även: Ds 2008:13 En ny betygsskala. 
23

 Proposition 2008/09:66. 
24

 Ibid. 
25

 Cliffordson, C (2004:11). Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen. 
26

 Proposition 2008/09:66. 
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kriterier inte existerar. Avsaknaden av relevant litteratur kan ses som ett problem, men 

samtidigt skänker det relevans åt studiens resultat.  

Utvärderingen i studien grundar sig på Vedungs (2009) måluppfyllelsemodell som återfinns i 

boken Utvärdering av politik och förvaltning. Vedung redogör för flertalet 

utvärderingsmetoder som syftar till att systematiskt kartlägga och bedöma olika offentliga 

interventioner. Den kvalitativa textanalysen är inspirerad av Fejes & Thornberg (red.) (2009) 

Handbok i kvalitativ analys. Boken redogör övergripande för textanalyser och hur de bör 

bedrivas. Till grund för de kvalitativa intervjuerna ligger Trost (2010) Kvalitativa intervjuer. 

Boken ger en grundlig insikt i hur kvalitativa intervjuer bör genomföras. När det gäller 

hermeneutik och kvalitativa metoder i allmänhet har studien utgått ifrån Molanders (1988) 

Vetenskapsfilosofi och Hartmans (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till 

metodteori. 

Forskning som behandlar bedömning i allmänhet utgörs i studien av Korp (2003) 

Kunskapsbedömning: Hur, vad och varför? Korp resonerar kring vad kunskapsbedömning 

används till, hur den sker, vilka slags kunskaper som olika prov och andra bedömningar syftar 

till att lyfta fram. För studien ger Korps bok insikt i historiken kring bedömning samt hur den 

kopplas till samhällsutvecklingen. Främst är denna bok relevant för studiens historiska 

bakgrund samt redogörelsen av den föregående betygsskalan. Annan litteratur som behandlar 

bedömning i allmänhet utgörs i studien av Samuelsson & Nordgren (red.) (2008) Betyg i teori 

och praktik, Lindström & Lindberg (red.) (2008) Pedagogisk bedömning, Skolverket (2011) 

Kunskapsbedömning i skolan, Hult & Olofsson (red.) (2011) Utvärdering och bedömning i 

skolan och Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) Bedömning i och av skolan. Dessa ger insikter 

kring bedömning i skolan och till viss del hur kriterier överensstämmer med elevers 

prestationer. 
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4.  Empiriskt material och analys 

 

4.1 Jämförelse av betygsskalor och kriterier 

Den nuvarande kursen Historia 1b motsvarar innehålls- och poängmässigt Historia A från den 

föregående gymnasieskolans kursplan. I bilaga 1 och 2 presenteras betygsskalornas kriterier. 

Båda skalorna innehåller tre stycken betyg med angivna kriterier. I den föregående 

betygsskalan fanns kriterier för G, VG och MVG. Den nya betygsskalan innehåller kriterier 

för betygen E, C och A. Meritpoängen för dessa betygssteg motsvarar varandra, d.v.s. att G 

och E ger tio meritpoäng vardera och på så vis fortsätter progressionen, vilket visualiseras av 

figuren nedan:  

 

 

* Bilden är konstruerad av författarna med betygsskalorna som grund. 
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Det faller därav sig naturligt att i den kvalitativa textanalysen jämföra kriterierna till betygen 

som motsvarar samma meritpoäng med varandra. Hur respondenterna uppfattar skillnader och 

likheter mellan betygskriterierna behandlas under rubrik 4.7. Textanalysen och intervjusvaren 

åtskiljs i jämförelsen på grund av att intervjusvaren har en mer allmän karaktär medan 

textanalysen komparerar betyg för betyg, kriteriernas relation till det centrala innehållet samt 

analyserar värderande begrepp som utgör betygskriteriernas nyckelbegrepp. Jämförelsen 

inleds med den textanalytiska delen därefter presenteras intervjusvaren.  

 

4.2 Godkänd och E 

Betygen Godkänd och E är respektive skalas lägsta godkända betyg och motsvarar i båda 

fallen tio meritpoäng. Kriterierna till de båda betygen är likartade i den bemärkelsen att eleven 

översiktligt ska redogöra eller beskriva historiska företeelser, vilket följande citat illustrerar: 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
27

 

(Ett utdrag ur kriterierna för betyget E.) 

Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika krafter 

som styrt och styr den historiska processen.
28 (Ett utdrag ur kriterierna för betyget Godkänd.) 

Utdragen ur kriterierna illustrerar ett fokus på begreppen ”översiktligt” och ”beskriva 

grundläggande”, vilka är konstant närvarande i respektive betygskriterier för betygen 

Godkänd och E. Betydelsen av begreppen kan i denna kontext anses vara likvärdiga eftersom 

båda handlar om att eleven ska kunna redogöra för en historisk företeelse på en 

grundläggande eller översiktlig nivå. Detta resonemang förutsätter att begreppen 

grundläggande och översiktligt ges en likvärdig innebörd, d.v.s. att eleven ska känna till 

elementära baskunskaper kring historiska företeelser som är angivna i betygskriterierna för att 

sedan bygga vidare på dem för att erhålla ett högre betyg. Därav bör inte begreppet 

grundläggande tolkas i den bemärkelsen att det syftar på en heltäckande förståelse vilket det 

skulle kunna ha gjort i andra kontexter. Detta resonemang styrks genom att begreppet 

grundläggande byts ut mot heltäckande i högre betygssteg. 

                                                           
27

 Skolverket (2011:73–77) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
28

 Jansdotter Samuelsson, M. & Nordgren, K. (red.) (2008:157–159) Betyg i teori och praktik. 
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De båda betygskriterierna är också likartade i den bemärkelsen att de båda betygen innehåller 

kriterier som berör begreppskunskap, händelseförlopp, orsakssamband samt att eleven ska 

kunna dra vissa paralleller till nutiden. Detta ska dock genomföras på en enkel/översiktlig 

nivå. 

Kriterierna skiljer sig dock till stor del genom att kriterierna för betyget E är mer precisa i den 

bemärkelsen att fler förmågor lyfts fram och konkretiseras. Exempel på detta är att eleven 

måste känna till hur historia kan tolkas från olika perspektiv och att historia kan användas i 

olika syften.  

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts 

på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några 

exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för 

nutida skeenden och händelser.(…) Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, 

händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
29

 (Ett utdrag 

ur kriterierna för betyget E.) 

Ett annat område som kriterierna för betyget E lyfter fram till skillnad mot kriterierna för 

betyget Godkänd är den källkritiska förmågan.  

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår 

eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för 

tolkningen.
30

 (Ett utdrag ur kriterierna för betyget E.) 

Sammantagningsvis framgår det explicit att de båda betygskriterierna har liknande graderande 

begrepp, men att kriterierna för betyget E lägger mycket större vikt vid den analytiska 

förmågan. Detta illustreras tydligt av fokuseringen på källkritik, tolkningar av historiska 

händelser samt hur historia kan användas i olika syften och sammanhang. Båda 

betygskriterierna ställer krav på att eleven ska känna till och till viss grad kunna redogöra för 

olika historiska företeelser, dess orsaker och påvisa vissa kopplingar till dagens samhälle. 

En stor skillnad är dock graden av tolkningsbarhet av kriterierna, då kriterierna för betyget E 

är mer precisa i sin karaktär och därav inte lämnar lika mycket utrymme för tolkning som 

kriterierna för betyget Godkänd, vilket illustreras av följande citat:  

                                                           
29

 Skolverket (2011:73–77) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
30
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Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang.
31

 (Ett kriterium för betyget Godkänd.) 

Ifall detta kriterium jämförs med ovanstående utdrag från kriterierna till betyget E kan en 

avsevärd skillnad i precisering och konkretisering urskönjas.  

 

4.3 Väl Godkänd och C 

På många punkter överensstämmer kriterierna för betygen C och Väl Godkänd med varandra. 

I båda betygskriterierna poängteras att eleven ska kunna redogöra utförligt för historiska 

företeelser samt förklara dess orsaker, konsekvenser, samband med nutiden och eventuell 

påverkan på framtiden.  

Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och motiverar 

sina ställningstaganden. (…) Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur 

företeelser och händelseförlopp både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och 

påverkar framtiden.
32

 (Utdrag ur kriterierna för betyget Väl Godkänd.) 

Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och 

händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. (…) Eleven ger enkla exempel på, och 

förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. 

Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
33

 (Utdrag ur kriterierna för betyget C.) 

Ovanstående citat illustrerar en likstämmighet mellan kriterierna. Det råder en tydlighet kring 

att eleven ska uppvisa en helhetsförståelse för att uppnå respektive betyg. Det framkommer 

också ur båda kriterierna att eleven måste visa prov på en viss grad av begreppsförståelse för 

att nå upp till kraven för respektive betyg.  

I kriterierna för betyget Väl Godkänd dyker det upp ett nytt kriterium som inte existerade i 

kriterierna för betyget Godkänd. Det kriterium som åsyftas är i detta fall ett källkritiskt 

förhållningssätt. I den nya betygsskalan är källkritik ett kriterium som är närvarande vid 

samtliga betygsgrader. Däremot skiljer sig de källkritiska kriterierna för betyget Väl Godkänd 

och betyget C på så sätt att kriterierna för betyget C är mycket mer utförligt beskrivna samt att 

de ställer fler krav på källkritisk medvetenhet: 
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Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, 

bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande.
34

 (Utdrag ur kriterierna för betyget 

Väl Godkänd.) 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen 

utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika 

tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
35

 (Utdrag ur kriterierna för betyget C.) 

Kriterierna skiljer sig från varandra så till vida att kraven för betyget C innefattar att eleven 

ska visa prov på olika källkritiska metoder, visa medvetenhet kring olika tolkningsmöjligheter 

av källor samt reflektera över källornas relevans. För betyget Väl Godkänd krävs det enbart en 

kritisk hållning och en motivering av sitt ställningstagande. Vid en komparation av dessa 

kriterier framkommer det tydligt att betyget C ställer ett mer omfattande krav på källkritisk 

förmåga och medvetenhet.  

Två ytterligare begrepp som gör entré i betyget Väl Godkänd och som inte var närvarande i 

kriterierna för betyget Godkänd är att eleven ska uppvisa en förmåga att jämföra och ta 

ställning kring olika historiska företeelser. Dock framkommer det inte i vilken grad detta ska 

genomföras, vilket innebär att läraren måste göra en bedömning när exempelvis en fullgod 

jämförelse är gjord. Detta resulterar därmed i att utläsningen av kriteriet är beroende av vilken 

innebörd som läraren ger kunskapskravet jämförelse. I de nya betygskriterierna står det 

angivet att eleven ska utförligt jämföra, detta ger läraren en indikator kring vad jämförelsen 

bör omfatta.
36

  

I kriterierna för betyget C framkommer det också att eleven ska vara medveten om olika sätt 

att använda historia samt värdera betydelsen av detta. Dessa kriterier finns inte med i 

kriterierna för betyget Väl Godkänd. 

 

4.4 Mycket Väl Godkänd och A 

Även mellan dessa två betyg går det att finna likheter mellan kriterierna. Båda lägger fokus på 

att se samband mellan det förflutna och nutiden för att ge förutsättningar för ett resonemang 
                                                           
34
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om framtidens samhälle. Dessutom fordras en utvecklad begreppskunskap och ett välutvecklat 

källkritiskt förhållningsätt. Ett nytt krav i kriterierna för betyget Mycket Väl Godkänd är att 

det krävs av eleven en insikt i att historia kan ses ur olika perspektiv, vilket påverkar 

tolkningen av händelser. Den nya betygsskalan innehåller ett liknande kriterium, där kraven 

ökar successivt med varje betygssteg. 

Den största skillnaden mellan de högsta betygen i de båda skalorna återfinns vid 

formuleringarna av de graderande begreppen som berör i vilken grad kunskapen ska 

redovisas. Denna skillnad kan illustreras med följande utdrag: 

Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det egna 

samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om vilka 

konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. (...) Eleven anlägger skilda historiska 

perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och sig själv.
37

 (Utdrag ur 

kriterierna för betyget Mycket Väl Godkänd.) 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer 

under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika 

tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. 

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna 

och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. (…) Eleven ger komplexa exempel på, 

och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. 

Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
38

 (Utdrag ur kriterierna 

för betyget A.) 

Det förefaller tydligt i ljuset av dessa citat att kriterierna för betyget Mycket Väl Godkänd är 

mera vaga i sin formulering och därmed mera tolkningsbara. Citaten påvisar också att graden 

av kunskap som krävs är högre i kriterierna för betyget A eftersom de graderande begreppen i 

kriterierna är tydligt definierade i form av användningen av begreppen: utförligt, nyanserat 

och komplext. Då innebörden av dessa begrepp ger en mer precis indikation på vilken grad av 

kunskap som krävs, lämnar kriterierna för betyget Mycket Väl Godkänd en mer tolkningsbar 

innebörd. 
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Vidare är kriteriet som rör källkritik betydligt mer utvecklat i kriterierna för betyget A i 

jämförelse med kriterierna för betyget Mycket Väl Godkänd. Och återigen lyfter kriterierna i 

den nya betygsskalan fram en medvetenhet kring hur historiska händelser kan användas och 

har använts på olika sätt, vilket inte finns som ett kriterium i kriterierna för den föregående 

betygsskalan. 

Som avslutning för den textanalytiska jämförelsen av varje betygssteg och dess kriterier 

återfinns nedan ett kort stycke som redogör några genomgående teman som framträtt ur 

textanalysen, men som inte passar in under någon av de övriga rubrikerna.  

Utdragen illustrerar tydligt att kriterierna i den nya betygsskalan lägger stor vikt vid att eleven 

”kan” samtliga förmågor. Detta begrepp används frekvent i de nya kriterierna. På så sätt 

skiljer sig de nya betygskriterierna avsevärt mot de föregående, där det i större utsträckning 

används begrepp så som: ger, använder, beskriver, formulerar, visar, sätter samman, gör, 

diskuterar, utgår och anlägger. Det står inte preciserat till vilken grad eleven ska uppfylla 

begreppen, i jämförelse med begreppet kan i den nya betygsskalans kriterier. Däremot bör det 

påpekas att begreppet kan inte har eliminerat olika tolkningsmöjligheter av betygskriterierna. 

Läraren måste fortfarande göra en avvägning när det kommer till att avgöra ifall en elev kan 

en specifik förmåga. Det är dock rimligt att anta att användningen av begreppet kan reducerar 

tolkningsbarheten av kriterierna.  

Det framkommer även ur textanalysen att de nya betygskriterierna rymmer fler kriterier och 

har ett större fokus på den analytiska förmågan. Därav är det rimligt att ställa sig frågan: Har 

någon förmåga eller kriterium fått stryka på foten som en följd av detta? Svaret är tämligen 

enkelt då de flesta kriterier från den föregående betygsskalan ryms i kriterierna för den nya 

betygsskalan. Det är endast kriteriet som berör att eleven ska kunna placera in sig själv i ett 

historiskt sammanhang, som återfinns i kriterierna för betyget Godkänd, som inte går att finna 

i den nya betygsskalans kriterier. Det handlar således om att den nya betygsskalan har fler 

betygskriterier och omfattar därav fler förmågor, där de analytiska förmågorna har fått ett 

större fokus. 
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4.5 Kriteriernas relation till det centrala innehållet 

En av målsättningarna med den nya betygsskalan och dess kriterier var att kopplingen mellan 

det centrala innehållet och betygskriterierna skulle bli tydligare. Den föregående 

gymnasieskolans kursplan för historia A innehöll inte något som kan betecknas som centralt 

innehåll utan endast en allmän text om ämnets syfte och karaktär.
39

 I den nya kursplanen för 

historia 1b återfinns en liknande text som anger ämnets syfte.
40

 Utöver denna text finns även 

det centrala innehållet som på begreppsnivå preciserar vad undervisningen ska omfatta.
41

 

Således är det inte nödvändigt att genomföra en omfattande textanalys som jämför båda 

kursplanernas centrala innehåll, när den föregående kursplanen saknar ett sådant. 

Utvärderingen av denna målsättning bör därför inte bygga på huruvida det finns en starkare 

koppling mellan det centrala innehållet och kriterierna i den nya betygsskalan gentemot den 

föregående, utan snarare på hur kopplingen mellan det centrala innehållet och kriterierna ser 

ut i den nya kursplanen.  

Den ursprungliga idén var att det centrala innehållet skulle vara starkt sammankopplat med 

betygskriterierna och kunskapskraven i varje ämne.
42

 Att så är fallet framgår tydligt i 

kursplanen för historia 1b. Det centrala innehållet och betygskriterierna består av likartade 

formuleringar, fast det centrala innehållet anger mer specifikt vad som ska behandlas i kursen. 

Sambandet exemplifieras i nedanstående utdrag från det centrala innehållet och 

betygskriterierna i historia 1b: 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 

men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
43

 (Utdrag ur 

det centrala innehållet) 

                                                           
39

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-
2011/kursplaner/sok-amnen-och-
kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan
%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria hämtad 2012-05-21. 
40

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his hämtad 2012-
05-21. 
41

 Ibid. 
42

 Skolverket (2011:51–53) Gymnasieskolan 2011. 
43

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his hämtad 2012-
05-21. 
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http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FHI%2FtitleId%2FHistoria
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his
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Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer 

under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika 

tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. 

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna 

och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
44

 (Utdrag ur kriterierna i den nya 

betygsskalan) 

Ovanstående citat tar fasta på begreppen förändringsprocesser och händelser. Det framgår att 

betygskriteriet beskriver kravet i allmänna termer utan att precisera vilka historiska händelser och 

tidpunkter det handlar om. Det centrala innehållet utgår också ifrån begreppen förändringsprocesser 

och händelser, fast det anger mer specifikt att undervisningen exempelvis ska beröra 

industrialiserings, demokratisering och migrationsprocesser.  

Det centrala innehållet och betygskriterierna rörande hur historia har och kan användas uppvisar 

samma genomgående trend, vilket illustreras nedan: 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av 

historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, 

och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
45

 (Utdrag ur det centrala innehållet) 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några 

exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för 

nutida skeenden och händelser.
46

 (Utdrag ur kriterierna i den nya betygsskalan) 

Dessa citat exemplifierar att den nya betygsskalans kriterier till stor del bygger på vad som står angivet 

i det centrala innehållet. Det är uppbyggt på så sätt att det centrala innehållet anger mer precist vad 

betygskriteriet ska omfatta, vilket även var den nya betygsskalans ursprungliga intention.
47

 På grund 

av dessa faktorer är det därav rimligt att konstatera att det rent textmässigt finns ett explicit samband 

mellan kriterierna och det centrala innehållet. Det centrala innehållet redovisas i sin helhet i bilaga 3. 
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 Skolverket (2011:73–77) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
47

 Proposition 2007/08:66. En ny betygsskala. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/his


26 
 

4.6 Nyckelbegrepp 

I den ovanstående jämförelsen har betygskriterierna behandlats ur ett allmänt perspektiv. I det 

nästkommande stycket ligger fokus på nyckelbegreppen, som är avgörande för hur kriterierna 

bör utläsas samt vilken grad av förmåga som krävs för respektive betyg. Nyckelbegreppen, 

som är utvalda av författarna, visualiseras nedan i form av en tabell. Det är viktigt att 

poängtera att nyckelbegreppen inte avser att definiera vad kunskapen ska handla om, utan på 

vilket sätt och till vilken grad den redovisas.  

 

 

Tabell.1  Nyckelbegrepp 

G - MVG Förmåga 

G Beskriva, grundläggande, ger, använder, formulerar, sätter in sig själv. 

VG 
Helhetsbilder, sätter samman, motiverar ställningstaganden, visar, visar 

prov på, bearbetar, gör jämförelser, diskuterar. 

MVG 
Diskuterar, redogör, visar medvetenhet, förhållningssätt, utgår, klarlägga, 

anlägger, perspektiv, reflekterar, resonerar, drar slutsatser. 

 

E - A Förmåga 

E 

Översiktligt: redogöra, förklara, tolka, samband.  

Enkla: exempel, slutsatser, reflektioner, omdömen. 

Med viss säkerhet: formulera, utreda, söka, granska, besvara, värdera, 

använda.  
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C 

Utförligt: redogöra, tolka, jämföra, förklara, använda.  

Enkla: motivera, omdömen, exempel, värdera.   

Välgrundade: slutsatser, reflektioner. 

Med viss säkerhet: använda, formulera, utreda, förklara, perspektiv, söka, 

granska, besvara. 

A 

Utförligt: redogöra, tolka, förklara, samband, argumentera, använda. 

Nyanserat: redogöra, tolka, jämföra, motivera, förklara, samband, 

argumentera, slutsatser, reflektioner, använda. 

Komplexa: exempel.  

Välgrundade: slutsatser, reflektioner, värdera. 

Med säkerhet: använda, formulera, utreda, förklara, dra slutsatser, söka. 

granska, tolka, besvara. 

 

 

När det föregående betygskriterierna, G – MVG, betraktas framgår det tydligt att det för varje 

betygssteg tillkommer fler begrepp som omfattar nya förmågor. Begreppen påvisar också en 

viss progression även om det inte omfattar samtliga begrepp. Detta påstående kan 

exemplifieras med att begreppet beskriva (G) omvandlas till helhetsbilder i kriterierna för Väl 

Godkänd för att sedermera omfatta begreppen redogöra, klarlägga och anlägga i kriterierna 

för Mycket Väl Godkänd. Även om det framgår att fler förmågor krävs ju högre upp på 

betygsstegen eleven kommer, uttrycks det inte explicit i vilken grad dessa förmågor ska 

redovisas. Detta kan resultera i att kriterierna tolkas olika. 

Det är också tydligt att den nya betygsskalan, E-A, bygger på en tydlig kunskapsprogression 

då kriterierna är utformade på samma sätt oavsett betygssteg. Det är endast begreppen, som 

definierar vilken grad av kunskap, som skiftar med betygsstegen. Detta påstående kan 

exemplifieras med användningen av begreppen översiktligt (E), utförligt (C) och utförligt och 

nyanserat (A). Detta gäller även progressionen i begreppen enkla (E), välgrundade (C) och 

komplexa (A) exempel och slutsatser.   
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När nyckelbegreppen i de båda betygsskalornas betygskriterier jämförs framgår det tydligt att 

graden av kunskap är mer explicit uttryckt i kriterierna för den nya betygsskalan. Det leder till 

att tolkningsgraden är mindre eftersom nyckelbegreppen och graden av förmåga är mer tydligt 

preciserad. Detta kan exemplifieras med ett nyckelbegrepp från det högsta betyget i de båda 

skalorna. För Mycket Väl Godkänd nämns nyckelbegreppen drar slutsatser och reflekterar 

med motsvarande förmågor i betyget A uttrycks med följande nyckelbegrepp: välgrundade 

och nyanserade reflektioner respektive slutsatser. Det är även uppenbart vid första anblicken 

att nyckelbegreppen är fler i den nya betygsskalan, vilket också kan antas leda till att den kan 

uppfattas som mer precis, omfattande och mindre tolkningsbar när det gäller vad som ska 

bedömas. Men det bör också tilläggas att eftersom de nya betygskriterierna är mer omfattande 

och innehåller fler nyckelbegrepp, kan det resultera i att bedömningen blir mer problematisk 

när det gäller hur kriterierna ska utläsas som en konsekvens av att det är fler begrepp som 

läraren måste beakta och tolka vid bedömningen av en elevs prestation. 

 

 

4.7 Intervjusvar 

För att fördjupa förståelsen kring vilka likheter och skillnader som existerar mellan de nya 

och de föregående betygskriterierna har respondenterna fått svara på följande fråga: Vad 

anser du är de främsta skillnaderna och likheterna mellan de nya och gamla 

betygskriterierna? 

Den genomgående trenden bland respondenterna var att de upplevde de nya betygskriterierna 

som mer utförligt och tydligt skrivna i jämförelse med de föregående kriterierna. Detta 

illustreras av följande citat: 

Den stora skillnaden är ju att betygen utökats givetvis. Jag upplever att kraven för ett E är lågt 

ställda. Orden översiktligt och enkelt bör ju de flesta klara av (men dock inte alla!). Tvärtom när 

det gäller A. Känns som att det är snäppet högre än ett gammalt MVG. Utförligt, nyanserat, 

komplext och välgrundat kräver mycket. Men jag tycker att betygskriterierna är mer utförliga (E, 

C och A) och det är ju bra.
48

 

                                                           
48

 Respondent 1 
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De nya är mer konkreta och styr upp undervisningen mer. De gamla gav läraren ett större 

friutrymme. 
49

 

Tydligheten, de nya betygskriterierna är mer utförligt skrivna och det känns lättare att motivera 

för eleverna.
50

  

Jag är nog hårdare idag med det nya. Men samtidigt beror detta nog mest på att kriterierna är 

klarare. Ingen slipper igenom och får G (E) idag då kriterierna är tydligare.
51

  

Kriterierna har blivit lite tydligare eftersom de bygger på varandra. Det har blivit enklare att 

precisera kraven som eleverna måste uppnå.
52

 

Även om samtliga ovanstående citat påpekar att de nya kriterierna är mer tydliga och utförliga 

i sin karaktär så signalerar utdragen att respondenterna tolkar kriterierna olika, vilket 

illustreras av att en respondent upplever att kraven för betyget E är lågt satta medan en 

respondent upplever att ”ingen slipper igenom och får G (E)”.  Att det fortfarande föreligger 

en tolkningsgrad råder det inget tvivel om, detta är en uppfattning som lyfts fram av hälften av 

respondenterna: 

Vi har en femgradig skala där det finns utformade krav för tre betyg (E, C och A) medan 

mellanbetygen (D och B) bygger på kraven för C respektive A. Här har vi ett problem eftersom 

man måste tolka merparten av C för att få D liksom merparten av A för att få B.
53

 

Som lärare är det fortfarande lika svårt att bedöma skillnaden på t.ex. ”viss säkerhet” och 

”säkerhet” som är en skillnad mellan betygen C och A.
54

 

Som tidigare sagts så menar jag att även om betygskriterierna har blivit mer specifika, så har de 

inte blivit mer konkreta. Det finns fortfarande spelrum för en hel del subjektivitet när läraren ska 

göra sin bedömning.
55

  

Det är ingen självklarhet att eleverna förstår bättre eftersom man ändå måste tolka 

innebörderna.
56

 

Det är en gemensam uppfattning bland citerade respondenter att det fortfarande råder en 

tolkningsbarhet som upplevs problematisk. Orsakerna till detta kan bero på ett flertal aspekter 
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som respondenterna nämner: två av de nya betygen (D och B) har inga kriterier, 

nyckelbegrepp måste tolkas samt så är kriterierna mer utförligt skrivna vilket medför att de 

innehåller fler graderande begrepp som måste tolkas. Eftersom respondenterna är överens om 

att de nya betygskriterierna är mer utförliga och tydliga samtidigt som det ändå upplevs 

problematiskt att tolka dem är det rimligt att anta att kriterierna är tydligare när det gäller vad 

det är som ska bedömas, men inte hur kriterierna ska utläsas vid bedömning. 

I ljuset av ovanstående stycken kan de nya betygskriterierna sägas, enligt respondenterna, 

vara mer tydligt och utförligt skrivna men att utläsningen av dem är fortfarande i hög grad 

beroende av tolkningar. Att de nya kriterierna upplevs som mer tydliga och utförliga kan bero 

på att varje betygssteg innehåller fler kriterier som är kopplade till olika förmågor, vilket 

nedanstående citat signalerar:  

Jag tycker att det har blivit en starkare koppling till det centrala innehållet. Detta innebär att man 

måste vara mer noggrann eftersom det är mer tydligt angett vad man ska lyfta fram i 

undervisningen. Dessutom anser jag att de nya kriterierna innehåller mer precisa krav.
57

 

Jag tycker också att de nya betygskriterierna är mycket mer hårdförda, d.v.s. svårare att nå upp 

till och inte lika godtyckliga som de gamla var. Det är mer saker i varje kriterium, vilket innebär 

att kraven på vad som ska ingå i undervisningen har ökat.
58

 

I historia ska man idag ta upp historiebruk och mer källkritik än tidigare. Det betonas också att 

man ska sätta in saker i sitt sammanhang och se olika samband.
59

 

(…) kraven för varje betyg innehåller fler olika dimensioner som eleven måste uppfylla. Ett 

exempel är kraven för betyg E där det bland annat krävs att eleven kan översiktligt redogöra för 

förändringsprocesser, förloppen av förändringsprocesserna med fokus på orsaker och 

konsekvenser. Utöver detta krävs att eleven med viss säkerhet använder några historiska begrepp 

i syfte att dra enkla slutsaser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Sådana krav 

fanns inte i de gamla betygskriterierna eftersom där dominerar kraven på att eleven ska beskriva 

processen.
60

 

Det framkommer ur utdragen att de nya betygskriterierna innehåller fler förmågor i jämförelse 

med de föregående. Dessutom påpekar två av respondenterna att de nya betygskriterierna 
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grundar sig i en tydligare kunskapsprogression, d.v.s. att förmågorna och kraven finns med i 

samtliga betygssteg, men graden av dem skiftar i svårighetsgrad i takt med att betyget stiger.
61

  

Ett flertal respondenter har i sina svar kommenterat svårighetsgraden i de nya 

betygskriterierna. Fyra respondenter upplever att kraven har blivit hårdare.
62

 Detta beror 

främst på att kriterierna har blivit fler och att det framgår tydligare vad det är som ska 

bedömas. En av respondenterna instämmer när det gäller det högsta betyget, men upplever 

samtidigt att kraven för det lägsta godkända betyget i den nya betygsskalan är för lågt ställda i 

jämförelse med den föregående.
63

 Återigen illustrerar respondenternas svar att utläsningen 

och tolkningen av de nya betygskriterierna inte är liktydig och därav problematisk. Dessutom 

signalerar fyra av respondenterna en osäkerhet i betygssättningen eftersom att den nya skalan 

inte har varit i bruk i någon längre tid samt att det inte finns ett tillräckligt stödjande 

tolkningsmaterial att luta sig emot.
64

 Bristen på tillgängligt tolkningsmaterial har 

uppmärksammats frekvent i media.
65

  

Majoriteten av respondenterna har i någon mån nämnt att kopplingen mellan det centrala 

innehållet och betygskriterierna har blivit tydligare. I ett citat uttrycks det explicit medan i ett 

flertal andra framkommer det indirekt. I dessa fall hänvisar respondenterna till att det har 

blivit tydligare angivet vad undervisningen ska innehålla, vilket bör ses som en indikation på 

att respondenterna upplever att det finns ett samband mellan det centrala innehållet och vad 

som står i betygskriterierna. 
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5. Didaktiska implikationer    

Kapitlet didaktiska implikationer berör huruvida den nya betygsskalan och dess kriterier har 

förändrat hur undervisningen och bedömningen genomförs. Till grund för detta kapitel ligger 

respondenternas svar samt det resultat som framkom ur den kvalitativa textanalysen. 

I textanalysen konstaterades det att den nya betygsskalan och dess kriterier innehöll fler 

förmågor än den föregående. Dessa förmågor var i många fall kopplade till att utveckla 

elevens analytiska förmågor i form av att lyfta fram källkritik, olika perspektiv och tolkningar 

samt hur historia har och kan användas på olika sätt. Därav är det rimligt att anta att detta i 

viss mån borde påverka undervisningen eftersom att eleverna sedermera bedöms utefter dessa 

kriterier. För att få mer insikt kring detta ställdes följande fråga till respondenterna: Har de 

nya betygskriterierna förändrat din undervisning, gällande innehåll och arbetssätt? 

På denna fråga svarade fem respondenter att de nya betygskriterierna hade förändrat 

undervisningen, medan en respondent inte ansåg att de hade påverkat undervisningen 

nämnvärt. Respondenterna som ansåg att de nya betygskriterierna hade förändrat 

undervisningen lyfte specifikt fram att de måste tydligare betona analyser, perspektiv, 

tolkningar och samband i undervisningen: 

Analyser, tolkningar och kopplingar är något jag försöker utveckla både när det gäller innehåll 

och arbetssätt.
66

 

Centralt innehåll kräver också att man måste jobba mer tematiskt (knyta ihop olika tema) för 

hinna med allt som finns i kursplanen.
67

 

I historia betonas idag olika samband mer och jag måste diskutera mer kring och ge eleverna i 

uppgift att arbeta kring samband mellan då och nu och mellan olika tidsepoker. Arbetssättet 

kanske inte har förändrats så mycket pga de nya betygskriterierna, mer vad vi tar upp och vilka 

färdigheter jag bedömer hos eleverna. (…) Kraven i det nya är lite större än tidigare.
68

 

Nu är det fler saker som ska med i undervisningen och därför kan man inte välja lika fritt i vad 

man tar upp. Det finns ett visst stressmoment kring detta… det är svårt att hinna ta med allt.
69
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Dessa respondenter är också rörande överens om att de förändringar som de nya 

betygskriterierna har resulterat i, även har påverkat hur de går till väga när de bedömer 

elevernas prestationer: 

Det blir mer att jag arbetar med matriser i bedömningen eftersom kriterierna har blivit lite 

tydligare. Sen har det blivit så på min skola att vi lärare utvärderar mycket tillsammans.  Detta 

beror nog främst på att vi är lite osäkra eftersom betygsskalan är väldigt ny och att det inte finns 

så mycket tolkningsmaterial till hjälp.
70

  

När det är så mycket att täcka in i bedömningen och undervisningen lutar det åt tror jag att man 

kommer att använda sig mer av stora omfattande prov som täcker in flera kriterier.
71

 

 

När det gäller undervisningsmetoder så blir det många prov då detta är lättast att betygsätta. Men 

detta är nog bara initialt p.g.a. av osäkerhet från min sida.
72

 

Tidigare var man inte beroende av sina kollegor när man skulle sätta betyg. Idag med det nya 

betygssystemet är man oftast tvungen att använda sig av medbedömare ifall man vill bli 

någorlunda säker på att man sätter rättvisa betyg.
73

 

En annan skillnad är också synen på den summativa respektive formativa bedömningen. De 

gamla betygen var, enligt mig, mer av summativ karaktär, eftersom man kunde konstruera 

sådana prov och andra uppgifter där det var möjligt att gradera eller snarare mäta elevernas 

kunskaper genom att låta dem själva välja besvara frågor för G, VG eller MVG. Denna 

möjlighet är minimal idag vilket innebär att jag som lärare måste tänka mer på den formativa 

bedömningen. En fördel med detta (formativ kontra summativ bedömning) är att eleven har fått 

veta hur uppgiften för bedömning ser ut samt vilka resultatkrav som ställs på uppgiften.
74

 

Jag gör tydligare bedömningsmatriser där jag tar upp vilka färdigheter och kunskaper som krävs, 

dock är detta inte enbart en följd av det nya betygssystemet utan mer en allmän trend i skolan 

idag. Jag hoppas att det är tydligare för eleverna vad som krävs.
75

 

De nya betygskriterierna gör också att det är svårt att bedöma eleverna utifrån traditionella prov 

med flera mindre frågor, därför har jag i år haft fler större utredande uppgifter, t ex hemtenta och 

några få större frågor vid prov.
76

 

De tendenser som citaten illustrerar är att de har börjat använda sig mer av matriser i 

bedömningen samt att examinationsmomenten bör bestå av större och mer uttömmande 
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uppgifter. Att de nya betygskriterierna påverkar undervisningens karaktär när det gäller 

innehåll och examinationsmoment ges det även stöd åt textanalysens resultat. Den 

konstaterade att det var ett tydligare fokus på de analytiska förmågorna samt att förmågorna 

som eleven ska bedömas utefter har blivit fler.  

En respondent delade inte uppfattningen att undervisningen och dess examinerande moment 

har förändrats i och med att de nya betygskriterierna togs i bruk.  

Betygskriterierna i sig har inte påverkat min undervisning nämnvärt.
77

 

De gigantiska klyftorna mellan betygen har försvunnit i viss mån nu när betygsstegen har blivit 

fler. Däremot så har min bedömning av eleverna inte förändrats särskilt, förutom att man inte 

slits mellan två olika betyg på samma sätt som innan.
78

 

Respondenten konstaterar att de nya betygskriterierna inte har förändrat hur undervisningen 

och dess examinerande moment genomförs. Svaren ger dock ingen tydlig indikation på varför 

respondenten anser detta. Detta kan tolkas som att respondenten sedan tidigare bedriver sin 

undervisning på ett sätt som täcker in de förändringar som de andra respondenterna upplevde 

att de nya betygskriterierna har medfört. Det kan också tolkas som att respondenten inte anser 

att de nya betygskriterierna inte har resulterat i några nämnvärda förändringar. 

Även om en av respondenterna inte har förändrat sin undervisning nämnvärt förefaller det i 

ljuset av den kvalitativa textanalysen och övriga respondenters svar att den nya betygsskalan 

och dess kriterier har medfört didaktiska implikationer. Främst gäller detta att undervisningen 

bör vara tematiskt uppbyggd samt vara mer profilerad mot kriterierna rörande analytiskt 

tänkande.   
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6. Avslutande diskussion 

Studiens syfte var att utvärdera den nya betygsskalan och dess kriteriers direkta och indirekta 

effekter. Detta genomfördes med hjälp av en kvalitativ textanalys samt en intervjustudie av 

kvalitativ karaktär. Utvärderingen utgick ifrån de målsättningar som skulle infrias genom att 

den nya betygsskalan togs i bruk. Frågeställningarna som låg till grund för studien presenteras 

nedan: 

 

1. Till vilken grad uppnås målsättningarna som föregick reformen med den nya 

betygsskalan? 

2. Vilka indirekta effekter har den nya betygsskalan och dess kriterier resulterat i? 

 

I studien framkommer det både ur textanalysen och ur intervjusvaren att den nya betygsskalan 

och dess kriterier är mer tydliga och precisa i sin utformning. Detta påvisas genom att det är 

tydligare definierat vad eleven ska uppvisa för kunskap och till vilken grad. På så sätt har 

kriterierna blivit tydligare när det gäller vad det är som ska bedömas. I den föregående 

betygsskalans kriterier används nyckelbegreppen så som diskuterar, jämför, anlägger, 

klarlägger och visar utan en graderande term som förtäljer till vilken grad eleven ska uppfylla 

de nämnda begreppen. Detta resulterar i att läraren får utforma sin bedömning till stor del 

efter egen tolkning eftersom det är möjligt att diskutera, jämföra och visa på olika 

kunskapsnivåer. Denna problematik har blivit reducerad i den nya betygsskalans kriterier, 

vilket framförallt textanalysen illustrerar. Detta är också ett resultat av att den nya 

betygsskalans kriterier bygger på en tydligare kunskapsprogression, där sambandet mellan de 

olika betygsgraderna är större på grund av att förmågorna finns närvarande vid varje 

betygssteg, det är endast det graderande verbet som förändras.  

Men att kriterierna på detta sätt har blivit tydligare och mer precisa resulterar inte 

nödvändigtvis i att kriteriernas nyckelbegrepp tolkas på samma sätt av alla lärare. 

Respondenternas svar påpekade exempelvis att det dels krävdes mycket tolkning för att 

avgöra ifall elevens kunskaper motsvarade kraven för betygen D och B, dels tyckte de att det 

fortfarande föreligger en grad av tolkning vid utläsandet av kriterierna. Dessutom visade 

textanalysen att den nya betygsskalans kriterier innehåller fler nyckelbegrepp som lärarna 
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måste tolka, vilket kan vara en bidragande orsak till att respondenterna fortfarande upplever 

att utläsningen av kriterierna är problematisk.   

För att sammanfatta ovanstående resonemang går det att argumentera för att den nya 

betygsskalan är tydligare och mer precis när det gäller att ange vad det är som ska bedömas. 

Detta eftersom att den bygger på mer precisa kriterier, en tydligare kunskapsprogression samt 

att den innehåller graderande termer som underlättar utläsningen av de kriterier som eleven 

ska bedömas utefter. Men det råder fortfarande en problematik kring hur kriterierna ska tolkas 

vid betygssättning. Det är dock viktigt att poängtera att tolkningsgraden inte helt går att 

eliminera utan det bör istället fokuseras på ifall tolkningsgraden har reducerats eller ej.  

En av målsättningarna med den nya betygsskalan var att kopplingen mellan det centrala 

innehållet i kursen och betygskriterierna skulle bli tydligare. Ur textanalysen framkommer det 

att den nya betygsskalan uppvisar en explicit koppling mellan det centrala innehållet och 

betygskriterierna. Detta resonemang byggde främst på att betygskriterierna i mångt och 

mycket grundar sig i vad som står angivet i det centrala innehållet. De flesta respondenterna 

delade denna uppfattning. Det förefaller sig därav rimligt att argumentera för att kopplingen 

mellan betygskriterierna och det centrala innehållet har blivit tydligare. 

Huruvida den nya betygsskalan har motverkat betygsinflationen och resulterat i att 

bedömningen har blivit mer rättvis är i nuläget svårt att besvara. Detta därför att betygsskalan 

endast varit i bruk i drygt en termin. Dessa variabler kan endast fullgott besvaras av en 

kvantitativ studie som sträcker sig över en längre tidsperiod.  

Den nya betygsskalan har också medfört vissa didaktiska implikationer som inte uttryckligen 

står angivna som en specifik målsättning med reformen och därav kan ses som indirekta 

effekter. Majoriteten av respondenterna upplevde att de hade förändrat sin undervisning och 

examinerande moment som en följd av att den nya betygsskalan har trätt i kraft. 

Undervisningen har påverkats i den bemärkelsen att ett större fokus måste ägnas åt analytiska 

färdigheter inom historieundervisningen så som källkritik, tolkningar, perspektiv och 

samband. Respondenterna har även påpekat att undervisningen bör, som en följd av den nya 

betygsskalan, kretsa mer kring helhetsbilder och vara mer tematiskt uppbyggd. Detta var två 

slutsatser som även framgick ur textanalysen. En av respondenterna delade dock inte denna 

uppfattning, men slutsatsen påvisar ändå en tendens att lärarna i studien uppfattar det som att 

de har förändrat sin undervisning på grund av den nya betygsskalan. 
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De examinerande momenten har också förändrats enligt majoriteten av respondenterna. I detta 

fall handlar det främst om att de nya betygskriterierna har resulterat i fler större och 

utömmande examinationsmoment. Respondenterna nämnde som främsta orsak att det är fler 

kriterier som ska bakas in i helhetsbedömningen och det är därav svårt att examinera elever 

med uppgifter som inte kräver uttömmande svar.  

Det bör även lyftas fram att flera respondenter upplever en osäkerhet kring hur bedömningen 

ska gå tillväga. De nämner att de har börjat använda sig mer av matriser samt kollegor som 

medbedömare för att nå en högre säkerhetsgrad i sin bedömning. Denna hållning kan 

signalera en osäkerhet kring hur kriterierna ska tolkas som kan bero på att betygsskalan är ny 

och/eller att tolkningsmaterial ännu inte finns tillgängligt i någon vidare utsträckning.  

Ur textanalysen och ett antal intervjusvar framkommer det även en annan indirekt effekt som 

bör påtalas, nämligen att den nya betygsskalan och dess kriterier upplevs som mer krävande 

för eleverna. I textanalysen påpekas det att vissa krav i kriterierna har blivit mer omfattande 

och krävande. Med denna uppfattning instämde fyra respondenter. De två resterande 

respondenterna uttalade inte någon åsikt i denna fråga. Det förefaller dock rimligt att anta att 

införandet av den nya betygsskalan har resulterat i högre krav för att uppnå respektive betyg 

och meriteringspoäng i jämförelse med den föregående betygsskalan. 

Textanalysen och respondenternas svar korrelerar på många punkter rörande de nya 

betygskriterierna. Båda lyfter fram att kriterierna framstår som utförligare, tydligare och mer 

precisa i sin karaktär. Det framgår även i både textanalysen och ur respondenternas svar att 

fler förmågor ryms i den nya betygsskalan och att det riktas ett större fokus på de analytiska 

förmågorna hos eleven. Dock så skiljer de sig en aning gällande tolkningsgraden av 

kriterierna. Textanalysen ger sken av att kriterierna är mindre tolkningsbara än vad 

respondenternas svar signalerar. Detta kan bero på att textanalysen enbart genomförs 

teoretiskt utan någon vidare stark koppling till verkligheten som respondenterna är 

verksamma inom. Dessutom måste lärarna tolka betygskriterierna efter vad eleverna presterar 

eller producerar vilket kan vara en faktor som påverkar hur de utläser och upplever 

kriterierna.  

Den tidigare forskningen som behandlar hur den nya betygsskalan och dess kriterier ska 

tolkas är i skrivande stund bristfällig. Litteraturen som existerar behandlar bedömning ur ett 

mer allmänt perspektiv och skolverket har ännu inte publicerat något ämnesspecifikt 

tolkningsmaterial. På detta område tillför studien som helhet en pusselbit, då den belyser 
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skillnaderna mellan den nya och den föregående betygsskalan samt vilka didaktiska 

implikationer detta skifte kan ha resulterat i.     
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Figur 2. Den hermeneutiska metoden 

Figur 3. Betygssteg och meriteringspoäng 

 

Bilaga 1. Den föregående betygsskalans kriterier i Historia A. 

Kriterier för betyget Godkänd: 

 

 Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika 

krafter som styrt och styr den historiska processen. 

 Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 

 Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 

 Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar. 

 Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänd: 

 

 Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder och 

motiverar sina ställningstaganden. 

 Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen 

inom såväl svensk och nordisk som allmän historia. 

 Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och 

källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande. 

 Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och 

händelseförlopp både i nutid och i gången tid har en historisk bakgrund och påverkar 

framtiden. 

 Eleven diskuterar betydelsen av olika människors och samhällens kulturarv. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd: 
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 Eleven diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv dagens problem och redogör för det 

egna samhällets framväxt och historiska identitet samt visar därvid medvetenhet om 

vilka konsekvenser skilda förhållningssätt kan få i framtiden. 

 Eleven utgår från centrala historiska begrepp för att klarlägga förutsättningar och 

drivkrafter för människor och samhällen i olika tider och i olika kulturer. 

 Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen 

omvärld och sig själv. 

 Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors 

och kvarlevors värde.
79

 

 

Bilaga 2. Den nya betygsskalans kriterier i Historia 1b 

Betyget E: 

 Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer 

under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven 

översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt 

deras orsaker och konsekvenser.  

 Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras 

betydelse för olika skeenden.  

 Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i 

det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla 

slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, 

utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika 

perspektiv. 

 Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara 

frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. 

I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans 

användbarhet och dess betydelse för tolkningen. 

                                                           
79
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 Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har 

använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom 

ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla 

omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

Betyget D: 

 Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

Betyget C: 

 Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under 

olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika 

tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. 

Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och 

händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.  

 Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse 

för olika skeenden.  

 Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade 

slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för 

betydelse för framtiden. 

 Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

 Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara 

frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets 

relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med 

enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

 Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har 

använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger 

eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla 

omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 

Betyget B: 
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 Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Betyget A: 

 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och 

personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de 

olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen 

sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av 

förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.  

 Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat 

deras betydelse för olika skeenden.  

 Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband 

mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och 

emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade 

och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden 

kan ha för betydelse för framtiden. 

 Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

 Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor 

om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över 

materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och 

värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och 

händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför 

de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda 

historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden 

och händelser.
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Bilaga 3 Den nya kursplanens centrala innehåll 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, 

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i 

Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk 

kultur. 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat 

resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika 

historiska förklaringar till dem. 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster. 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 

kriterier och metoder. 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av 

historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma 

kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
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