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Sammanfattning (abstrakt) 
 

Denna studie har som syfte att beskriva hur danslärare på det estetiska programmet bedömer 

sina elever i dans. Genom kvalitativa intervjuer med tre danslärare har vi försökt komma fram 

till hur de utformar sin undervisning för att bilda bedömningsunderlag samt vilka kvaliteter de 

upplever som viktigast. Vi har endast ställt frågor om hur de bedriver undervisningen i kursen 

dans och gestaltning A. Resultaten visar att lärarna utformar sin undervisning på olika sätt. 

Vilka moment som de lägger mest vikt på varierar mellan lärarna. Men för samtliga lärare är 

den praktiska undervisningen viktigt. Två av de tre lärarna använder sig utav återkoppling och 

formativ bedömning under terminen gång, den tredje använder endast summativ bedömning. 

Engagemang och delaktighet är de faktorer som alla lärarna lyfter fram som viktigast för bra 

betyg, de anser att engagemanget är nyckeln för att kunna utveckla sin förmåga. Resultaten vi 

presenterar visar också att skolans styrdokument inte fyller dess funktion fullt ut precis som 

vår litteraturbehandling också lyfter fram.  

 

Nyckelord: Bedömning, betygsättning, kursplaner, dans 

 

 



 

Förord 
 

Nu närmar sig arbetslivet och snart ska även vi ut och undervisa och bedöma elever i dans. 

Detta examensarbete har gett oss stor inblick i en del av vårt framtida yrke. Vi vill tacka de 

danslärare som har deltagit i intervjuer och därmed gjort det möjligt att genomföra denna 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Mats Danell som har läst och kommit med värdefull 

återkoppling. Sist men inte minst vill vi tacka Björn och Niklas för uppmuntran och stöd 

under arbetets gång.  

 

Uppsala, 2008 Sundsvall, 2008 

Elin Öhman  Åsa Högdal 
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Inledning 
 

Betygen i skolan har länge varit föremål för debatter och diskussioner (Davidsson et al, 2000). 

Det har varit problematiskt att hitta betygssystem som passar alla sorters ämnen och kurser. 

Bland annat så lyfter Davidsson et al fram faktumet att läroplanspropositionen från 1993 inte 

alls var uppbyggd för att passa en kursutformad gymnasieskola (2000). Utifrån vad vi har sett 

under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi funnit att danslärare resonerar om 

betygsättningen på många olika sätt, vi vill lyfta fram denna problematik eftersom att 

läroplanen (Lpf94) säger att eleverna har rätt till en likvärdig bedömning oavsett vilken 

bakgrund bedömande lärare har. I skolverkets artikelsamling Att bedöma eller döma (2002) 

påpekas det att betygsättning och bedömning är något som måste diskuteras och att det 

framkommer i de betygsundersökningar som gjorts att lärare betygsätter olika och utifrån 

skiftande kriterier. Bedömning av dans är ett ämne som lätt kan bli en fråga om tycke och 

smak. Då det ligger i ämnets natur att framkalla emotionell respons(1994). Som Ross et al 

(1993) skriver i Assessing achievements in the arts verkar denna företeelse inte vara typisk för 

just det svenska skolsystemet.  

 
Curriculum practice in the arts, including assessment, tends to focus on the productive mode 

of the pupil’s experience: making art and grading what has been made. The criteria deployed 

in respect of pupil’s arts products are largely derived from the conventional wisdom of arts 

teachers – sometimes heavily dependent upon their so-called `gut reactions´- about what 

constitutes a good picture, poem, musical composition, dance or drama. ( s.x) 
 

Vi har valt att formulera en frågeställning som anknyter till svårigheterna med att bedöma och 

betygsätta dans som estetiskt karaktärsämne. Detta har väckt vårt intresse då vi märkt att 

undervisningens fokus ligger på elevernas danstekniska färdigheter trots att nuvarande 

betygskriterier bara nämner det som en av många punkter. Bedömning av dans är känsligt då 

det kan upplevas som en bedömning av elevens möjlighet att uttrycka sig i dansen.  
 

Som blivande danslärare kommer vi möta dilemmat av att få elever med helt skilda 

förkunskaper där alla ska kunna bedömas utifrån sin egen lärandeprocess. Hur ska man 

utforma undervisningen så att en elev med flera års erfarenhet och en elev utan erfarenhet kan 

ta del av och bedömas utifrån samma mål. Genom denna undersökning hoppas vi få insikt i 

hur vi kan utforma vår undervisning för att kunna samla in relevant material för bedömning.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur lärare bedömer dans inom det estetiska programmet. 

 

Hur bedömer lärarna med stöd av de gällande betygskriterierna? 

Hur utformar lärarna undervisningen för att samla in bedömningsunderlag? 

 

Litteraturanalys 
Vi har inte funnit någon tidigare forskning om bedömningen i dans. Däremot har vi funnit 

forskning om svårigheterna att bedöma praktiskt-estetiska ämnen och idrott, vilka vi anser har 
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liknande karaktär som dansen. Vi har också läst mycket litteratur som behandlar 

betygsystemet i sig samt hur andra lärare uppfattar kursplaner och betygskriterier.  

Begreppsförklaring 
Vi vill börja med att förtydliga några av de begrepp som vi kommer att använda oss av. 

  

Estetisk 

Dansprogrammet, som vi har valt att titta på, finns inom det estetiska programmet i den 

svenska gymnasieskolan. Thorgersen (2007) skriver i Unspoken truths att estetik är när 

eleverna uttrycker sig själva praktiskt. Därför är det viktigt att klargöra vad begreppet estetiskt 

betyder. Den kände estetikteoretikern Immanuel Kants syn på estetik är att det har ett 

filosofiskt perspektiv, det vill säga att man arbetar med utvärdering, tolkning, samtycke och 

diskussion (2007). Om man slår upp ordet estetisk i en ordbok så är det synonymt med 

konstnärlig och smakfull. Claes Annerstedt (2001) menar att estetik är förknippat med känslor 

och uttryckssätt hos både den som utför aktiviteten samt hos åskådaren. Att ha ett estetiskt 

förhållningssätt kan vara jämförbart med att ha ett tekniskt förhållningssätt till aktiviteten. 

Problematiken ligger i att det inte finns några objektiva kriterier eller uttalade regler för vad 

som är vackert eller vad estetisk förmåga innebär (2001).  

 

Betyg 

Det absoluta betygssystemet användes fram till 1962. Varje betyg angav ett visst mått av 

kunskaper och det hörde hemma i ett auktoritärt samhälle. Där det talade och tryckta ordet 

ansågs vara sanningen och där man hade bestämda och definitiva uppfattningar om hur 

uppgifter skulle utföras (Egidius, 1992). 

 

Det relativa betygssystemet har använts fram till 1994 och innebär att det betyg som en elev 

får i ett ämne efter avslutat studieår står i relation till övriga elevers resultat i hela Sverige. 

Egidius (1992) påpekar att det ger information om hur eleven klarar sig i jämförelse med 

andra elever, men inte säger något om hur mycket av ämnesstoffet som eleven behärskar. 

 

I och med att det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes skedde en förändring 

som innebar att elevens kunskaper ska jämföras med de kunskapsmål som står skrivna i 

kursplanerna. Betygen som eleven får ska visa i vilken utsträckning han eller hon uppnått 

kursplanernas mål. I den nuvarande gymnasieskolan finns det fyra betygssteg: IG – icke 

godkänd, G – godkänd, VG – väl godkänd, MVG, mycket väl godkänd. (Davidsson et al, 

2000) 

 

Progression 

Progression i detta sammanhang betyder de successivt högre krav som ställs på eleverna i 

skolan (Selghed, 2006). 

 

Bedömning 

Björklund Boistrup (2006) skriver i Pedagogisk bedömning att summativ bedömning sker 

som en summering av vad eleven har lärt sig vid en viss tidpunkt. 
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Formativ bedömning menar Björklund Boistrup (2006) är till som ett stöd för elevens 

lärandeprocess och självbedömning från elevens sida vara en del av bedömningen. Inom den 

formativa bedömningen får eleven feedback i samband med bedömningen och 

vidareutvecklingen är viktig. Björklund Boistrup (2006) skriver att forskning har visat att 

elever som reflekterar över sin lärandeprocess lyckas bra i sina studier. Vidare menar hon att 

den formativa bedömningen bidrar till att eleverna lyckas så bra. 

 

Litteraturstudier 
Då bedömningen som våra respondenter gör resulterar i betyg som eleverna får anser vi att 

betygens betydelse bör presenteras. Nedan kommer vi att redogöra betygens historik och 

utveckling, samt den problematik som finns runt betygssättning som en bakgrund för den 

fallstudie vi ska genomföra. 

 

Målrelaterat betygssystem 

Betyg har funnits nästan lika länge som skolväsendet i Sverige. Redan 1820 fastslogs att 

eleverna skulle ha betyg i varje ämne. Eleverna fick då också betyg i uppförande och flit 

(Davidsson 2000). Debatter och diskussioner runt betygens utformning har varit 

återkommande då lärarna inte alltid varit nöjda och då kunskapssynen i samhället har 

förändrats. Den har gått från att vara beroende utav absoluta sanningar till att utgå ifrån att 

kunskap är något som människor konstruerar. I dagsläget beskriver Skolverket den nuvarande 

kunskapssynen i dokumentsamlingen Bedömning och betygssättning (2001) på följande sätt: 

 
Den samlade mänskliga kunskapen, även den vetenskapliga, ses som något som människan 

skapar för att ge mening åt sina iakttagelser av omvärlden och åt alla intryck som våra 

sinnen förser hjärnan med. Vi försöker förstå, förklara och ge mening åt de fenomen vi 

registrerar i vår omgivning. (s.13) 

 

Det har varit problematiskt att hitta betygssystem som passar alla sorters ämnen och kurser. I 

Att döma eller bedöma skriver Håkan Johansson (2002) att man redan på 1970-talet försökte 

genomföra målrelaterade betyg inom det relativa betygssystemet. Detta skedde i den så 

kallade MUT-utredningen, som är en utredning inom Skolöverstyrelsen som hette 

Målbestämning och utvärdering. I denna försökte man målbeskriva kravnivåerna i alla 

ämnen, men det visade sig problematiskt att genomföra det i praktiskt-estetiska ämnen och 

utredningen lades ner efter några år. Under 1980-talet genomfördes en annan utredning av 

dåvarande Skolöverstyrelsen, som gick under titeln Översynen av gymnasieskolan. Tanken 

med den utredningen var att man inom praktiskt inriktade ämnen skulle bestämma innehållet 

på en godkändnivå (Johansson, 2002). Detta skulle man kunna se som en variant av ett 

målrelaterat betygssystem. Förändringen från ett relativt betygssystem, till det nuvarande 

målrelaterade betygssystemet har skett tack vare MUT-utredningens misslyckande och de 

positiva utvärderingarna av Översynen av gymnasieskolans utredning. Samt att den statliga 

styrningen av utbildning förändrades i början av 90-talet. Man övergick från regelstyrning till 

mål och resultatstyrning, sedan genomfördes en ny ansvarsfördelning mellan stat och 

kommun. Allt detta resulterade i att man 1994/95 införde de nuvarande mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet skriver Johansson (2002) Egidius skriver i Betygsättning 

och utvärdering i skola och utbildning (1992) att de mål och kunskapsrelaterade 

betygssystemet skulle således bidra till att sätta upp olika mål vad gäller kunskaper och 

färdigheter som eleverna efter avslutad kurs ska ha uppnått för att klara kursen.  
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Genom historien har det funnits detaljerade kursplaner som lärarna enligt staten skulle följa 

för att därmed fostra eleverna till framtida medborgare med efterfrågade kunskaper. Under 

dessa tider var det viktigt att läraren följde anvisad metod och skolmaterial för att eleven 

skulle nå målet. Dessa regelstyrda metoder fastnar därför lätt i byråkratiskt stela rutiner och 

fungerar inte så väl i den föränderliga världen som vi lever i (Egidius, 1992). Från 1980 talet 

och framåt har staten och regeringsmännen varit mån om att skapa en skola som ger eleverna 

möjlighet att konkurrera med andra människor på den globala marknaden (Egidius, 1992). 

Friheten att tillgå valfria metoder för att sträva mot uppsatta kunskap och färdighetsmål har 

lett till att lärare inte har en gemensam uppfattning om vad bedömning och vårt nuvarande 

betygssystem innebär (Måhl, 2006). Vad regleras i de nationella målen? Vad förväntas lärare 

göra i det lokala frirummet? De är exempel på frågor som lärare ställer sig visar skolverkets 

granskningar (Måhl, 2006). I Att bedöma eller döma (2002) citerar Kroksmark ett stycke från 

dåvarande statsrådet Beatrice Asks proposition Ny läroplan och ett nytt betygssystem för 

gymnasieskolan (Prop. 1992/93) där det bland annat står att kunskapsmålen måste vara så 

tydliga att de inte går att tolka på flera olika sätt. 

  

Bedömning av estetiska ämnen 

Det finns många svårigheter med att bedöma estiska ämnen. Carroll beskriver i Assessing 

physical education att bedömning av estetik som något väldigt problematiskt eftersom det är 

tillräckligt svårt att säga vad estetisk utveckling är (1994). Likaså lyfter han fram faktumet att 

estetik måste innehålla någon sorts emotionell respons i förhållande till kriterier. Han menar 

också att det är problemet med estetik (1994). Många kan uppleva en emotionell respons men 

de kan inte förklara varför, vilket betyder att de inte är medvetna om sina kriterier. Han 

framhåller att estetisk undervisning kan handla om två saker, antingen medvetandegöra 

estetiska kriterier eller göra människor medvetna om de estetiska kriterierna så de kan bedöma 

själva (1994). 
 

Vidare har Carroll (1994) valt att dela in bedömningen i två delar, estetisk utveckling och 

konstnärlig utveckling. Eftersom även eleven har emotionella upplevelser så måste också 

deras upplevelse tas i beaktande vilket gör det är svårt för läraren att veta vad eleven känner. 

Däremot så ser han en fördel med att man i dansen arbetar med form, flöde och rytm, vilket 

har med teknisk färdighet att göra. Samt att man ständigt arbetar uttryck och känsla därför att 

om eleven har en förståelse för dessa komponenter så vet de vad de ska reagera på (1994). Per 

Måhl berättar om hur han upplevt att lärare i praktiskt-estetiska ämnen samt karaktärsämnen 

på yrkesprogram, har svårare att verbalisera sina kriterier i jämförelse med lärare i exempelvis 

svenska och matematik. Detta säger Måhl får ibland konsekvensen att deras standarder 

handlar om medel istället för mål, det vill säga att de talar om för eleverna vad de ska göra 

men däremot framgår det aldrig vad som kännetecknar det eftersträvade kunnandet. Orsaken 

kan enligt Måhl å ena sidan vara därför att de kriterier dessa lärare iakttar är svåra att beskriva 

å andra sidan kan dessa lärare vara mindre vana att sätta ord på de kriterier som de iakttar 

(2006). För att stödja en likvärdig betygsättning tar skolverket fram bedömningsmaterial med 

exempel på elevlösningar som blivit bedömda för både grundskolan och gymnasieskolan. 

Måhl anser att detta är positivt då lärare får en viss handledning som ska underlätta 

bedömningsarbetet. Dock kommer de nationella kriteriebeskrivningarna inte att vara 

bindande, de kommer inte heller att spegla den bredd som vårt nuvarande betygssystem 

medger och de kommer inte att ersätta behovet av lokala kriteriebeskrivningar (Korp, 2006). 

Helena Korp skriver i Lika chanser på gymnasiet? att skolverket vill öka likvärdigheten i 

betygen genom att bland annat öka de nationella provens betydelse i betygsättningen. I övrigt 



 

 5 

påpekas det i skolverkets handlingsplan att behovet av tydligare betygskriterier, stödjande 

kommentarmaterial och en vidareutbildning för lärare i bedömning och betygssättning finns 

(Korp, 2006).  

 

Problemet med att bedöma ett estetiskt ämne tar även Thorgersen upp i Unspoken truths 

(2007). Thorgersen poängterar att alla försök att lägga fram bestämda kriterium för att 

definiera estetik kommer att misslyckas. En av anledningar är att det kommer att vara 

oanvändbart när det är skrivet. Den andra anledningen är att alla betraktare har olika 

föreställningar om vad estetik är. Eller som Bob Caroll påpekar i Assessing physical 

education  “beauty is in the eye of the beholder” (1994 s.48).  

 

Thorgersen (2007) har i sin avhandling funnit att många lärare upplever det som svårt att tolka 

läroplanerna och då framförallt hur de ska tolka ordet estetiskt inom undervisningen. 

Thorgersen tror att det beror på dels hur läroplanen är skriven samt på grund av bristen på 

reflektion av innehållet. Han påpekar även att det ligger i styrdokumentens natur att vara 

skriven så att den blir tolkad annorlunda beroende på vem som läser den. Thorgersen 

beskriver problemet att så många deltagit i utformningen av läroplanen att det inte är 

överraskande att den ger en så fragmenterad syn på estetik (2007). Thorgersen fortsätter med 

att ifrågasätta om det är nödvändigt att de texter som ska vägleda lärarna borde vara så öppna 

för så många tolkningar som de är idag. 

 

Lindström (2006) skriver om ”Bedömning som ett redskap för lärande” (s.14-15) och hur det 

har blivit det nya sättet att se på bedömningens roll i skolan där det också konstateras att 

återkoppling är det viktigaste inslaget. Då räcker det inte bara med information om resultatet 

utan också hur informationen används. Lindström (2006) påpekar också att för att bedömning 

för lärande ska kunna genomföras måste eleverna få kunskap om målen genom autentiska 

exempel och verbala beskrivningar, klara, tydliga och lagom utmanande mål för olika 

uppgifter samt träning i självvärdering. Lindström framhåller portföljbedömning som ett 

redskap för lärande och då framför allt inom de praktiskt-estetiska ämnena. Han säger att för 

att främja lärande måste eleverna göras delaktiga i bedömningen och att 

bedömningskriterierna måste vara föremål för diskussion och att de måste ta hänsyn till 

arbetsprocesser såväl som till de produkter eleverna framställer. Även Annerstedt framhåller 

vikten av självvärdering i Att bedöma eller döma (2002). Han menar att det är värdefullt när 

det gäller att registrera inlärning och utveckling. Eleverna ska kunna bedöma sin egen 

utveckling genom att jämföra dagens prestationer med tidigare och ska då märka sin egen 

utveckling. 

 

I Assessing achievements in the arts (1993) skriver Ross et al precis som Lindström att 

konstundervisning måste uppmuntra till individuella reflektioner och att en bedömningsmetod 

där man kan bedöma uttrycket och det skapande måste utvecklas. Därför att det har varit 

problematiskt att bedöma vad eleven har lärt sig med traditionella bedömningsmetoder. 

Konstlärare har utvecklat en förmåga att bedöma slutprodukten av en skapande process men 

däremot så tycks lärarna undervärdera de estetiska kvaliteterna och det personliga uttrycket 

som inspirerar till artistisk kreativitet.  

 

Annerstedt skriver (2001) att vårt nuvarande mål- och kunskapsrelaterade betygssystem 

medförde en större frihet för lärarna att själva bestämma hur de vill jobba för att nå målen i 

kursplanen. Dock påpekar Davidsson et al (2000) att betygen måste vara jämförbara eftersom 

dess huvuduppgift är att verka som verktyg vid urval till högre studier. Om kursplanerna är så 
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fria så kan man inte räkna med att alla elever ska kunna ha likvärdiga förkunskaper när de 

sedan möts på Universitet och högskolor runt om i Sverige. 

 

Svårigheten som Carroll beskriver när det gäller estetiska ämnen återspeglas även inom ämnet 

idrott och hälsa. I Att bedöma eller döma (2002) skriver Annerstedt om svårigheten att 

bedöma idrott med hjälp av tester. Istället föreslår han att man istället kan ge eleverna 

uppgifter som till exempel att sätta ihop uppvärmningsprogram och andra vardagsanpassade 

uppgifter. Han har i Idrottsundervisning (2001 s.294-295) gjort en lista på vad Carroll tycker 

bör bedömas i ämnet idrott och hälsa. Han delar upp bedömningskriterierna i dessa kategorier. 

 

 
Fysisk Färdighet Fysisk utveckling, hälsa   Kognitiv förmåga 

och kompetens  och fysisk status  Fakta 

Teknisk effektivitet Styrka   Förståelse 

Tillämpning av  Uthållighet   Planering, genomförande 

Färdigheter  Rörlighet   och utvärdering 

  Koordination 

 

Fritid och aktiv livsstil Sociala och personliga kvalitéer Estetiska kvalitéer 

Kunskap om betydelsen Samarbetsförmåga  Känslomässiga 

av regelbunden fysisk  Ledarskapsförmåga  relationer och 

aktivitet.  Ansvar   uttrycksförmåga 

Kunskap om omgivande Hänsynstagande  

resurser och miljö. 

Regelbundet deltagande 

I fysiska aktiviteter. 

 

Annerstedt (2002) medger att det inte råder några som helst diskussioner om att man skall 

bedöma färdigheter, däremot så kretsar diskussionerna mer kring hur stor vikt som skall 

läggas vid färdighetsförmåga i förhållande till övriga kriterier. Han anser också att det för 

några år sedan var otänkbart med hemläxa och skrivningar i ämnen som idrott. Idag är 

teoretiska inslag en integrerad del av ämnet. Det är följaktligen fler aspekter som ska bedömas 

och betygsättas vilket kan ske genom praktiska aktiviteter och skrivningar. Däremot håller 

Annerstedt inte med om att elevernas fritid ska väga in i betyget även om det indirekt kommer 

att påverka deras prestation på idrotten. Carroll (1994) framhåller också att estetiska ämnen 

inte får bli reducerade till teknisk färdighet och förmåga även om det spelar en stor roll när det 

gäller att förstå estetik. I kursplanen för Dans och gestaltning A står det exempelvis ”Eleven 

skall förstå ljusets betydelse som ett komplement i arbetet med dans i sal och på scen”(Bilaga 

3) Annerstedt påpekar i Idrottsundervisning (2001) att det är väldigt svårt att mäta graden av 

förståelse. 

 

Teoretiska kunskaper 

Som tidigare nämnt av Annerstedt har teoretiska inslag blivit integrerat i idrotts- och 

dansundervisning. I kursplanen för Dans och gestaltning A (Bilaga 3) står det att ”eleven ska 

ha kunskap om begrepp och terminologi”. Annerstedts (2001) anser att de teoretiska 

kunskaper som ska värderas är de kunskaper som utgör ämnets kärna och att den värderingen 

kan göras både genom praktiska prov såväl som genom skriftliga. Dock bör uppgifterna vara 

av sådan art att eleverna tydligt ser hur de ska använda kunskaperna i praktiska situationer. 

Färdigheter bygger på tillämpning av teorin och fungerar som komplement för att nå fram till 

ämnets övergripande mål. 
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Kursplaner 

De mål som anges i läro- och kursplaner är enligt Annerstedt (2001) ofta ett resultat av 

politiska kompromisser, vilket betyder att det inte alltid finns direkta kopplingar mellan 

angivna mål och specifika ämnen samt att de är väldigt allmänt hållna. I Att bedöma eller 

döma beskriver Håkan Andersson (2002) hur utformningen av det målrelaterade 

betygssystemet ifrågasattes, med andra ord om det skulle vara möjligt att formulera generella 

betygskriterier för de olika ämnena. Man ifrågasatte också om det vore möjligt att erhålla en 

acceptabel jämförbarhet efter den lokala tolkningen av de nationella betygskriterierna.  

 

Det är den enskilda skolans uppgift att utforma en lokal arbetsplan där de anger hur målen ska 

förverkligas och hur verksamheten ska organiseras. Lärarna ska i sin tur tillsammans med 

eleverna utforma undervisningsmål. Utgångspunkten för val av arbetssätt måste vara 

elevgruppens behov och förutsättningar (Lpf94). 

 

I Idrottsundervisning påpekar Annerstedt (2001) att det är önskvärt med klarare direktiv vad 

gäller innehåll och arbetssätt. Samtidigt belyser han faktumet att Sverige har västvärldens 

tunnaste läro- och kursplan. Klarare direktiv skulle därför också medföra en mer likvärdig 

undervisning med högre kvalitet oberoende på var i landet den anordnas. Annerstedt (2001) är 

också av åsikten att ämnets identitet måste vara gemensam hos alla lärare och att det måste 

finnas en samstämmighet om vad och hur elevers prestationer bör bedömas. Annerstedt 

(2001) poängterar att det i Lgr62 var detaljerade anvisningar om hur undervisningen skulle 

planeras, vad den skulle innehålla och hur den skulle genomföras. Numera finns programmål 

för varje program som är till för att visa på vilket sätt programmet skiljer sig från andra samt 

att för eleverna skapa en röd tråd genom samtliga undervisningsämnen, så att programmet 

känns som en helhet för eleverna. I programmålet för estetiska programmet, inriktning dans, 

kan man läsa; kursplanerna är de samma för alla olika program, men metoder, och val av 

material för kursen kan variera. Detta eftersom programmen har olika mål (Estetiska 

programmet 2000 s.7). 

 

Per Måhl (2006) påpekar att alla de svenska kursplanemålen är vaga och att det finns få 

nationella prov med nationella kriteriebeskrivningar. Det finns inga uppgiftsstandarder, 

resultatsstandarder eller processtandarder vilket gör lärarna beroende av lokala 

kriteriebeskrivningar annars fungerar inte systemet. De kursplanemål vi har förutsätter att 

lärare tolkar dem i relation till den ålder de är skrivna för, alltså att man måste ha en 

gemensam syn på progression. Måhl (2006) fortsätter genom att ställa sig frågan om det finns 

en risk att de nuvarande målen blir orealistiskt höga då de fastställs av politiker. Å andra sidan 

finns risken att målen anpassas till låga resultat som borde undvikas.  

 

Annerstedt (2001) framhåller ur ett annat perspektiv att osäkerheten hos lärarna är stor därför 

att eleverna ska ha ett ökat ansvar både vad gäller innehåll och utformning av ämnet samtidigt 

som centrala direktiv och anvisningar lyser med sin frånvaro. Dessutom ska lärarna upprätta 

lokala kursplaner och komma ihåg teoriinslagen när goda exempel på vad som ska ingå 

saknas. Lindström (2006) belyser faktumet att villkoren för att det ska fungera med ett mål- 

och kunskapsrelaterat betygssystem är att målen i kursplaner, lokala arbetsplaner och 

individuella mål är så tydliga, välgrundade och samstämmiga att de kan förstås och delas av 

lärare och elever.  
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Tycke och smak 

Lärarna som ingått i Thorgersens avhandling Unspoken truths (2007) påpekar att det inte är 

skolans roll att lära eleverna vad som är bra smak. Dock belyser Thoregersen att exempelvis 

musik blev ett ämne i skolan i första hand därför att kyrkan ville att medborgarna skulle 

kunna sina psalmer. I andra hand för att lära dem god smak för att ge eleverna möjlighet att 

komma upp på samhällsstegen.  

 

Kunskapsbedömning i skolan har en bestämd inriktning och en särskild karaktär den ska 

därför inte utgå ifrån lärarens värderingar, tyckande eller åsikter. I stället ska den bygga på de 

nationellt fastställda målen för utbildningen som i sin tur speglar den kunskapskultur som 

beslutsfattarna vill förmedla (Tsagalidis, 2006). 

 

Betygskriterier 

Skolminister Persson kom med detta uttalande vid införandet av det nya betygssystemet ”Mål 

och kravbeskrivningar som är så tydliga att de ger läraren ett tillfredställande underlag för att 

avgöra vad som krävs för de olika betygsvärdena” (Skolverket, 2002).  Enligt Davidsson et al 

så ska betygskriterierna finnas för att ge lärarna stöd i bedömningen av elevernas prestationer. 

Där ska det klart och tydligt framgå vilken typ av kunskap och kvalitet som eleverna har 

uppnått i förhållande till målen i ämnet.  För att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 

ska kunna fungera krävs det att läraren kan ange vad som krävs för ett visst betyg (2000). 

 

Annerstedt (2002) skriver att ”målen och kriterierna måste vara klart definierade och 

relaterade till varandra för att vägleda hur hon ska bedöma” (s.128). Betygen ska ges i 

förhållande till förutsättning även om man har bestämda kriterier. Exempelvis vilka krav kan 

man ställa i en viss ålder, med vissa förkunskaper och så vidare. Annerstedt påpekar också att 

elevens insats är något man tar hänsyn till i bedömningen av en prestation i idrott och hälsa.  

 

Även Carroll (1994) påpekar att ansträngning, attityd och personliga egenskaper väges in i 

den tekniska prestationen man bedömer inom idrotten. Framförallt lyfter han fram 

ansträngningen som en viktig faktor för bra betyg. Carroll (1994) anser att svårigheten med att 

bedöma idrott är att man handskas med personliga och sociala kvaliteter medan 

kärnämneslärare får fokusera på de kognitiva förmågorna. I Betyg (2000) belyser Davidsson 

et al också att eleven ska kunna få ett betyg som motsvarar hans eller hennes kunskaper 

oavsett vad de andra i klassen presterar. 

 

Bakgrund och utbildning 

Helena Korp (2006) skriver i boken, Lika chanser på gymnasiet? om hur olika lärare tillämpar 

olika modeller för betygssättning. Hon framhåller att lärare med nyare utbildning i större 

utsträckning aktiverade styrdokumenten vid betygssättning och betygsdiskussion.  

 

Johansson framhåller i Att bedöma eller döma (2002) att det inte är ovanligt att lärare trots ett 

formellt betygssystem ändå tillämpar flera olika bedömningsmetoder. Johansson påpekar även 

att det i gymnasieskolan tillämpades minst tre olika varianter av betyg under 1980 och 1990 

talen vilket följaktligen gett lärarna en svår uppgift vid betygsättningen. Av skolverkets 

granskningar framgår det att en del bedömningar fortfarande görs utifrån 

normalfördelningstänkandet som användes i det relativa betygssystemet (2005). Håkan 

Johansson tar också i Att bedöma eller döma (2002) upp faktumet att bedömningsunderlaget 
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varierar mellan ämnen och mellan olika lärare. Somliga vill väga in mer av personligheten 

andra mindre. Dock tyder de lokala betygskriterier som skolverket samlat in på att lärare läser 

in mycket olika saker i betygsunderlaget. Han menar att lärare i sin iver att få elever godkända 

söker med ljus och lykta efter bedömningsunderlag som kan rädda eleven.  

 

Teorier om lärande 
Det finns många teorier om hur lärande sker men här kommer vi endast att belysa lärande 

inom ramen för skolan. Den undervisande lärarens syn på hur lärande sker är avgörande för 

hur han eller hon utformar sin undervisning. Vi kommer här nedan att belysa tre olika sätt att 

se på lärande. I den avslutande diskussionen kommer vi sedan att ställa dessa teorier i relation 

till våra respondenter för att se om de innehar en gemensam syn på inlärning. 

 

Imsen (2000) skriver i Elevens värld – en introduktion till pedagogisk psykologi att den 

ursprungliga behavioristiska synen på lärande innebär att man enbart kan formulera teorier 

om det vi kan observera. Det vill säga man kan enbart studera de reaktioner och den respons 

som respondenten ger. Enligt behaviorismen är människan passiv och påverkbar, med hjälp 

av rätt stimuli kan man få den att göra nästan vad som helst. Vidare skriver Imsen att belöning 

och bestraffning är viktiga medel för att få individen att uppnå önskat resultat. Hon väljer att 

kalla detta för en ytter motivation för inlärningen. Dysthe (2003) ger i Dialog, samspel och 

lärande några exempel på hur man arbetar inom den behavioristiska teorin. Bland annat så ger 

man små kunskapsbitar som måste behärskas innan man kan gå vidare, inlärningen måste 

därför organiseras hierarkiskt. 

 

Den kognitiva inlärningsteorin menar Imsen (2000) utgår ifrån människans inneboende 

längtan efter aktivitet och kunskap. Det är kunskapstörsten som är drivkraften för människan 

inte eventuella belöningar. Imsen (ibid) menar att det finns en inre motivation för inlärning. 

Inlärningen kan inte observeras på samma sätt som enligt den behavioristiska synen på 

inlärning, utan man ser det som en inre process som griper in i hela personligheten, det blir en 

ökad förmåga för individen inom ett visst område eller ett förhållningssätt (Imsen, 2000) 

Enligt Dysthe (2003 ) är det centralt i den kognitiva inlärningsteorin att eleverna har förmågan 

att reflektera över sina tankar, sitt lärande och att eleverna ska bli medvetna om hur de lär sig 

bäst. Reflektioner byggs numera ofta in i undervisningen genom exempelvis loggböcker. 

Carlgren (1999) skriver i Miljöer för lärande att lärandet enligt det kognitiva inlärningsteorin 

kan beskrivas som att gå från förförståelse till förståelse. Inlärningssvårigheter beror då på en 

felaktig förförståelse eller brister i förförståelsen. Det är således hos individen problemet är 

inte i dess omgivning. 

 

Carlgren (1999) skriver att de behavioristiska och kognitiva inlärningsteoriernerna var ända 

fram till 1980-talet de ledande perspektiven på lärande. Men därefter växte kritiken mot 

kognitiva inlärningsteorier och man började sätta individen i dess socio-historiska kontext 

vilket gjorde att det sociokulturella perspektivet på lärande växte fram. Enligt Imsen (2000) 

innebär det sociokulturella perspektivet att man ser inlärning som en social process, där 

individen lär genom ett samspel med dess omgivning. Denna teori har en av sina grunder i 

bland annat Vygotskijs psykologiska teori men också från Deweys. Dysthe (2003) skriver:  
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lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i lärprocesserna; balansen 

mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är 

mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid 

mening. (s.31) 

Karaktäristiska egenskaper är att kunskap konstrueras genom praktiskt aktivitet och genom att 

den förekommer i ett betydelsefullt sammanhang (Dysthe, 2003). 

 

Metod 
För att besvara hur lärare bedömer dans inom det estetiska programmet har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer då den metoden var bäst lämpad för vårt arbete. Vi valde att göra en 

fallstudie då vi fokuserat på hur lärare bedömer dans inom ett specifikt geografiskt område 

och med en liten urvalsgrupp. 

 

Fallstudie 

Syftet med en fallstudie är att man kan ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av 

fallet beskriva verkligheten. På så sätt kan man säga att fallet får representera verkligheten. 

Ejvegård (2003) säger att detta tillvägagångssätt är användbart när man på ett begränsat 

utrymme kan ge läsaren en uppfattning om hur något går till eller ser ut. I vårt fall används 

fallstudien för att visa hur lärarna arbetar med bedömning. Nackdelen med fallstudien är den 

beskriver ett begränsat område, följaktligen måste man vara försiktig med de slutsatser man 

drar. De resultat vi funnit i vår undersökning säger endast hur våra respondenter arbetar med 

bedömning. Precis som Ejvegård (2003) påpekat kan slutsatserna få ett värde först när det 

finns andra indikationer som pekar åt samma håll och inhämtats genom andra 

forskningsmetoder.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Vår undersökning är enligt Olsson & Sörensen (2002) av kvalitativ karaktär. Huvudsyftet med 

en kvalitativ insamlingsmetod är att upptäcka olika mönster (Olsson & Sörensen 2002) Vilken 

enligt Patel och Davidsson (2003) så gott som alltid har en låg grad av standardisering med 

andra ord ges respondenten utrymme att svara på intervjufrågorna med egna ord. Vi 

genomförde intervjuerna med en låg grad av strukturering då frågornas ordning påverkades av 

respondentens svar. I en kvalitativ intervju kan man aldrig i förväg formulera svarsalternativ 

eller avgöra vad som är det sanna svaret (Patel och Davidsson 2003).  Respondenterna vi har 

intervjuat har vi känt under en längre tid, vilket gjorde att vi kunde föra ett samtal med 

utgångspunkt i våra frågor. Fördelen med att vi kände respondenterna var att de var 

tillmötesgående och vågade vara ärliga. Nackdelen kan vara att svaren blir färgade av våra 

gemensamma erfarenheter. Vi har intervjuat danslärare utifrån den kvalitativa 

forskningsintervjun. Utifrån ett frågeschema har vi fört ett samtal med respondenten. Olsson 

och Sörensen (2002) anser att resultaten vid en kvalitativ forskningsintervju gäller i specifika 

miljöer. I vårt fall gäller resultaten bedömningen i dans på estetiska programmet. 
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Fenomenologi 
I den fenomenologiska inriktningen har man genom kvalitativa intervjuer unika möjligheter 

att få beskrivningar av intervjupersonernas upplevda vardagsvärld (Olsson & Sörensen 2000).  

Mänskliga fenomen uppmärksammas i den fenomenologiska inriktningen. Fenomenens 

möjliga variationer tolkas inom ramen för människors erfarenhet så forskaren kan beskriva 

dess kärna eller verkliga natur. Vi har valt den fenomenologiska inriktningen eftersom Olsson 

och Sörensen (2002) påpekar att dess fokus är den enskildes beskrivning av upplevt fenomen.   

 
Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och på vilket sätt 

det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, för söker i detalj att 

beskriva innehåll och struktur hos individens medvetande, förstå den kvalitativa 

mångfalden i upplevelser och göra den väsentliga meningen explicit. (Olsson & Sörensen 

2002 s.106) 

Respondenter 
Våra respondenter kommer att vara danslärare på olika estetiska program. Vi har valt att 

avgränsa oss till den svenska gymnasieskolan och till respondenter vi träffat under 

utbildningens gång. De danslärare som vi intervjuat är samtliga behöriga lärare och innehar en 

danspedagogisk utbildning. Vi har lovat respondenterna total anonymitet då Ejvegård (1996) 

menar att det får respondenterna att våga dela med sig av sina faktiska erfarenheter. Detta är 

viktigt för oss då vi vill veta hur de gör och inte hur de borde göra. För att leva upp till kravet 

om konfidentiell behandling har vi valt att intervjua flera respondenter. Vi har valt att kalla 

dem L1, L2 och L3 som förkortning för lärare 1 och så vidare. Vi har valt att använda det 

personliga pronomen hon då övervägande lärare inom praktiskt-estetiska ämnen är kvinnliga 

(Skolverket, 2008). 

 

Genomförandet 
Vi har fokuserat på att hitta litteratur som behandlar bedömning och betygssättning på 

gymnasiet och då framförallt inom praktiskt-estetiska ämnen och idrott. Detta för att för att 

kunna sätta sig in i hur betygssystemet är uppbyggt och för att finna eventuella svårigheter 

med att betygssätta ett karaktärsämne som inte får någon vägledning av nationella prov (Korp, 

2006).  Utifrån forskningsbakgrunden har vi funnit faktorer som spelar in vid bedömning och 

betygssättning. Vi har därför utformat ett frågeformulär (se bilaga 1) som inkluderar 

faktorerna litteraturen har lyft fram som betydelsefulla. Däribland Korps (2006) antagande att 

lärare med nyare utbildning i större utsträckning aktiverade styrdokumenten vid 

betygssättning och betygsdiskussion. Vi har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer 

(Kvale, 1997) med danslärarna. Två av våra intervjuer har utförts genom samtal med 

respektive respondent dessutom har vi genomfört en intervju via mail. Följaktligen tillförde 

mail intervjuen inte lika omfattande innehåll som de två samtalen gjorde. Ejvegård (1996) 

påpekar att intervjuerna inte får standardiseras för mycket och att det bör lämnas utrymme för 

följdfrågor. Vid avslutandet av intervjun tillfrågades respondenten om det fanns möjlighet för 

eventuella förtydliganden och följdfrågor via e-mail eller telefon. Intervjuerna spelades in för 

att möjliggöra en transkribering som Olsson och Sörensen (2002) rekommenderar. Detta 

innebär att texten skrivs ner ordagrant. Därefter bearbetas materialet och man väljer ut det 

som är relevant för ämnet. Resultatet av intervjuerna presenteras med en beskrivning av 

respondentens svar i förhållande till våra frågeställningar (Patel & Davidsson, 2003). 

Författarna menar också att undersökningar som är kvalitativt inriktade ofta har 

resultatbeskrivning och tolkning sammanvävda. Utifrån de svar vi erhållit har vi att genomfört 
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en kvalitativ bearbetning (Patel & Davidsson, 2003) det innebär oftast att man arbetar med ett 

textmaterial exempelvis när man har genomfört intervjuer och ska bearbeta den utskrivna 

texten. I analysen jämförs resultaten med tidigare forskning för att se om de upplever samma 

problematik med det målbaserade betygssystemet som litteraturen beskrivit. Efter vår 

jämförelse kommer vi att föra en diskussion utifrån de resultat vi har funnit. 

 

Informationshämtande metoder 
För att få tillgång till information har vi genomfört litteraturstudier av gymnasieskolans 

styrdokument såväl som tidigare forskning och undersökningar från olika statliga 

myndigheter.  

 

Vid genomförandet av intervjun är det viktigt att syftet och problemområdet är väl klarlagt för 

respondenten. En respondent ger enligt Olsson och Sörensen (2002) mer direkt information 

om dess egna åsikter och uppfattningar. De skriver att informationsmaterialet vid en kvalitativ 

intervjustudie alltid ska transkriberas, vilket innebär att det ska återges ordagrant (2002). 

Därefter får man genomföra en bearbetning av materialet för att belysa det som är viktigt för 

sammanhanget. Intervjuerna kommer att genomföras med låg grad av strukturering och 

standardisering för att ge oss möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna kan vara viktiga 

för att förtydliga ”mellan-raderna-budskap” menar Olsson och Sörensen (2002). 

 

Bearbetning och tolkning 
 

Efter genomförda intervjuer har vi bearbetat materialet genom att välja ut det som är relevant 

för vår studie. Det som är karakteristiskt för fallstudien är att forskaren arbetar med många 

variabler i fallet, tillskillnad från en statisktisk analys där forskaren använder många objekt 

men med får variabler (Ejvegård, 2003). Fallstudien innebär stor närhet till analysobjekten 

därför sägs den enlig Ejvegård (2003) också vara mer idegivande än den statistiska analysen. 

Fallstudien ger också mer inlevelse och bjuder på upplevelser för läsaren. Då vi arbetar utifrån 

fallstudien har vi valt att presenterat vårt resultat genom beskrivningar av lärarnas 

erfarenheter. I diskussionen relaterar vi resultatsvaren till den litteratur vi presenterat. Sedan 

kommer vi att föra en diskussion utifrån de resultat vi funnit. 

Resultat redovisning 
I resultatredovisningen kommer vi att beskriva varje lärares arbete för sig. Resultaten 

redovisas under respektive frågeställning som inledningsvis presenterats i anslutning till 

syftet. Som lyder hur bedömer lärarna i förhållande till nuvarande betygskriterier, hur 

utformar lärarna undervisningen och finns det spår av det relativa betygssystemet. Vi kommer 

att redovisa de delar ur våra intervjuer som svarar på ovanstående frågeställningar.  

 

Hur utformar L1 undervisningen för att samla in bedömningsunderlag?  

L1 jobbar sitt första år efter hennes examen och de andra lärarna på skolan har inte 

fullständiga danspedagogexamina eller lärarexamina. På skolan där är hon jobbar är kursen 

Dans och gestaltning A ämnesindelad. Det vill säga att olika danslärare har olika inriktningar 

vid samma tillfälle under hela kursen. 
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På L1’s skola är det för närvarande lärarna själva som utformar undervisningen beroende av 

deras egen kunskap och stil. Om kursbeskrivningen säger hon: 

 
De är helt omöjliga och det känns inte som om de är skrivna av någon som kan någonting 

om dans. Utan det känns som om de bara har fört över kriterier från något annat ämne och 

försöka låta lite dansformer. (Lärare 1) 

 

Kursen Dans och gestaltning A, är lagd över ett läsår.  I den dansestetiska klassen får alla 

samma utbud av allt men i det individuella valet där de är uppdelade i två grupper, får de helt 

olika undervisning. L1 tycker inte att det spelar någon roll att det ser olika ut mellan skolorna 

så länge alla på samma skola får möta samma genrer. Alla elever är inte nöjda då de inte fått 

vara med vid planeringen av vad de ska jobba med. I den klass där alla får samma 

undervisning är kursen uppdelad på tre lektioner i veckan varav en jazz, en balett och en 

modern lektion. Lärarna har inte pratat igenom kursen sinsemellan även om det ligger i 

planeringen framöver att enas hur de ska arbeta.  

 

L1 berättar att hon på grund av problem med närvaro lade in ett praktiskt prov på olika 

stegsekvenser som de fick träna på under lektionstid. Vid ett senare tillfälle skulle man visa 

upp det i grupper om tre. Utifrån de bedömningskriterier de hade fått i förväg dokumenterades 

deras insatser. Resultatet var så pass tillfredställande att hon bestämt sig för att använda det 

fler gånger. För att försäkra sig om att eleverna lär sig så har L1 bestämt sig för att filma 

eleverna två gånger per termin detta för att pusha dem till att verkligen lära sig övningarna.  

 

När L1 berättar om hur hon definierat ordet grundläggande (se bilaga 3) som används i 

kursplanen så hänvisar hon till halva nivå 1 i Iskra Rings metodikbok Den röda tråden- metod 

och konsekvens i undervisning av klassisk balett. I jazz eller modernt finns ingen likvärdig 

handledning. 

 

På L1’s skola har de inte integrerat andra konstarter i kursen Dans och gestaltning A. 

Anledningen till detta är det svåra förhållande mellan danslärarna, som är anställda av 

kulturskolan och den övriga lärarkåren som är anställda av gymnasieskolan. Något samarbete 

har inte kunnat utvecklas då danslärarna jobbar när de andra har konferenstid. 

 

Hur bedömer L1 dans med stöd av de nuvarande betygskriterierna? 

På skolan där L1 jobbar är kursen Dans och gestaltning A ämnesindelad. Det vill säga att 

olika lärare har olika inriktningar vid samma tillfälle under hela kursen. Flera lärare är alltså 

delaktiga när det gäller betygssättning av eleverna i kursen. I de fallen sätter sig lärarna ned 

och diskuterar, dock handlar diskussionerna oftast om de som inte är så starka i ämnet. L1 

menar att det ofta är självklart vilka som är duktiga och bör få ett högt betyg samt att de är 

överrens om det. 

 

Hon påpekar att även om närvaro inte är något som ingår i betygskriterierna så är det viktigt 

för att kunna bedöma inom dansen. Hon lyfter närvaro och engagemang som de två viktigaste 

faktorerna. Om man varit borta för mycket kan det ändå väga upp om man verkligen är 

engagerad vid lektionstillfällena. Däremot kan man vara närvarande utan att vara engagerad.  

L1 betonar faktumet att eftersom eleverna kommer från så olika bakgrunder så är det viktigare 

att bedöma deras utveckling än den tekniska färdigheten. Hon framhåller också att 

engagemang och utveckling hänger ihop då det finns vissa som inte utvecklas överhuvudtaget 

även om de är på alla lektioner. Hon lyfter också fram svårigheten för de duktiga eleverna att 
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utvecklas i de fall där majoriteten av klassen håller en väldigt låg nivå, att dessa elevers 

engagemang måste väga upp utvecklingsnivån. L1 har även teknisk färdighet som en egen 

punkt i sin bedömningsmatris som hon planerar att använda. Hon medger att väldigt mycket 

vikt läggs vid den punkten eftersom hon undervisar i balett. L1 menar att dans handlar om att 

kunna lära sig ta kritik och korrigera sig själv därför påpekar hon att en av de viktigaste 

uppgifterna eleverna har är lyssna. Om de är duktiga men inte lyssnar då sjunker de på hennes 

skala. 

 

  Period  

  1 2 3 4 

Närvaro/engagemang   

Utveckling   

Teknisk behärskning  

Musikalitet     

Mål och uppgifter   

 

I betygsmatrisen som L1 använder sig av sätter hon betyg i skalan 1-5 i enlighet med det 

relativa betygssystemet. Hon menar själv att det är enklast för henne då hon är uppvuxen med 

det systemet. Även om hon påpekar att eleven bedöms utifrån sin egen utveckling så ställs 

deras kunskaper i jämförelse mot varandra. 

 

Eleverna har två föreställningar om året, deras deltagande där är också betygsgrundande.  

 

… försöka jämföra vid betygsättning då kanske båda får VG för den ena försöker 

verkligen och anstränger sig fast den inte kan och den andra är duktig liksom får båda VG 

fast de är på helt olika nivåer då de läser samma kurs... (Lärare 1) 

 

Enligt L1 så är målen i kursplanen helt omöjliga och hon anser att målen tycks vara skrivna av 

någon som inte kan någonting om dans. Att de bara fört över kriterier från något annat ämne 

och anpassat formuleringarna till dansen. Eftersom de på skolan där L1 arbetar dessutom inte 

har utformat några lokala betygskriterier så har de inte heller gått igenom med eleverna vad 

det är som gäller för ett visst betyg i början av läsåret. 

 
Nu har inte vi några tydliga betygskriterier allt jag kan säga är att vill du ha ett högt 

betyg så kan du göra det här. Då får de ju något slags. Men i och med att vi inte har 

något så kan inte jag göra det. Skulle jag ha det här skulle jag säga, kunna visa var 

de ligger. Nu brukar jag säga jag kan inte säga exakt var du ligger någonstans utan 

jag kan säga kring VG trakten. Om jag säger kring VG trakten då ligger man inte 

på godkänd då ligger man på VG eller upp över. Så jag säger inte VG trakten och 

sedan ger dem godkänd. Det handlar bara om var de ligger ungefär och vad de ska 

göra för att höja i så fall. (Lärare 1) 

 

 

L1 använder sig utav filmdokumentation, där hon dokumenterar elevernas framsteg med hjälp 

av en filmkamera, sedan kan hon gå tillbaka till materialet och titta på elevernas framsteg, om 

de gjort några. Det förekommer ingen direkt regelbunden skriftlig dokumentation däremot så 

antecknar hon om något anmärkningsvärt skett. Om någon gjort speciellt bra eller dåligt ifrån 

sig. 

 

L1 använder bedömningen främst till betygen men också vid utvecklingssamtalen för att visa 

eleverna hur de jobbar och vad de bör göra för att nå ett högre betyg. Hon framhåller att 
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eftersom betygskriterierna är så luddiga och att de inte utformat några lokala betygskriterier så 

har hon svårt att berätta för eleverna exakt var de ligger. Men för henne så handlar det oftast 

om höjningar. L1 är ganska generös med sina betyg hon anser att så länge eleverna har försökt 

så underkänner hon sällan någon. Vid det praktiska prov som hon berättade för oss om så 

underkänner hon inte eleverna om de gjorde fel. Om de gör i princip rätt så har de godkänt. 

 

Kommentar 

Från L1’s intervju kan vi utläsa att merparten av hennes undervisning är praktisk och att den 

är planerad utifrån elevernas förmåga men också att eleverna inte varit delaktiga i 

planeringen. L1’s fokus ligger på att utveckla elevernas dansanthet och rytmiska förmåga. 

Hennes undervisning är flexibel och då svårigheter uppstår försöker hon skapa meningsfulla 

uppgifter som kan tänkas lösa problemen som exempelvis när det gällde frånvaron. Närvaro 

och engagemang är enligt L1 de två viktigaste faktorerna vid bedömningen. Vidare menar hon 

att engagemang och utveckling hänger ihop. L1 har även utformat en bedömningsmatris som 

hon planerar att använda där kriterier som närvaro/engagemang, utveckling, teknisk 

behärskning, musikalitet samt mål och uppgifter finns med. I matrisen betygsätter hon 

eleverna i skala 1-5. Vidare menar hon att nuvarande betygskriterier är så otydliga att hon har 

svårt att svara på vart exakt eleven befinner sig. Utifrån intervjun med L1 verkar det ske en 

summativ bedömning i slutändan av året då L1 observerar de filmer som dokumenterat 

elevernas utveckling och förmåga att utföra övningar utan lärares hjälp. 

 

Hur utformar L2 undervisningen för att samla in bedömningsunderlag? 

L2 jobbar på en skola där de för närvarande är två lärare inom det estetiska programmet. På 

L2’s skola börjar lärarna terminen med att prata om betygskriterierna och låta eleverna själva 

diskutera vad det är de ska kunna för att nå de olika målen. Elever och lärare bestämmer 

sedan tillsammans hur de ska jobba och när de ska genomföra de olika momenten. 

 

L2 har jobbat 16 år inom gymnasieskolan. På hennes skola läser eleverna Dans och 

gestaltning A under två terminer med två lektioner i veckan. I undervisningen ingår 

dansteknik i jazz, modernt och balett. I kursplanen står det att eleven ska ha erfarenhet av 

samarbete med andra konstarter och därför har L2 ett projekt där eleverna jobbar med bild. 

Utifrån bildstudier får eleverna inspiration att skapa egna fraser som i slutändan resulterar i en 

längre koreografi som eleverna skapar tillsammans under L2’s handledning. Följaktligen är 

det inget samarbete med andra inriktningar på skolan. Under kursen förutsätts att alla elever 

deltar i någon form av dansuppträdande således är det en betygsgrundande uppgift. 

 

På L2’s skola jobbar de även med dansarens arbetsmiljö som ett moment i Dans och 

gestaltning A. Teoretiska uppgifter såväl som praktiska hör till den kontinuerliga 

undervisningen.  

Hur bedömer L2 dans med stöd av de nuvarande betygskriterierna? 

L2 dokumenterar varje vecka elevens engagemang och de resultat som eleven uppvisar i 

dansuppgifter och i skriftliga uppgifter. Eleverna bedöms kontinuerligt och stor vikt läggs på 

elevens engagemang i såväl praktiska som skriftliga uppgifter. Elevens deltagande och 

delaktighet i processen bedöms av L2. Sambandet mellan den tekniska färdigheten och det 

personliga uttrycket bedöms som högre än bara den ena förmågan. 
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Stor frånvaro ses som ett hinder i bedömningen eftersom eleven missar specifika moment och 

följaktligen når de inte målen i kursplanen. Möjlighet att enskilt få redovisa missade moment 

ges till elever som av olika orsaker haft hög frånvaro. Vid skriftliga dansuppgifter bedöms 

noggrannhet som en viktig faktor. 

 

Utifrån målen i kursplanen planeras undervisningen så eleverna kan få verktyg och uppgifter 

som gör att de kan nå de olika betygskriterierna. 

 

Kommentar 

Av L2’s resonemang framgår det att utgångspunkten för arbetet startar med att läraren 

tillsammans med eleverna utifrån rådande kursplan planerar de olika momenten samt i vilken 

ordning de ska följa. För L2 är det viktigt att eleverna är delaktiga i planeringen av kursen 

såväl som att de får återkoppling under terminens gång för att kunna vidare utveckla sina 

uppgifter. Både teoretiska och praktiska uppgifter hör till den vardagliga undervisningen och 

eleverna bedöms kontinuerligt under terminens gång. Kan det tyda på att det sker en formativ 

bedömning av lärandet under läsåret. Elevens engagemang är av stor betydelse vid L2’s 

bedömning. Utifrån L2 svar finner vi att hon lägger stor vikt vid att ett samspel mellan eleven 

och dess omgivning finns. Kan det vara så att hon utgår i från ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande? 

 

Hur utformar L3 undervisningen för att samla in bedömningsunderlag? 

På skolan där L3 jobbar är det endast hon som undervisar i kursen Dans och gestaltning A. 

Den är på L3’s skola förlagd på tre terminer, med två lektionstillfällen på vardera 70 minuter. 

 

Vid starten av terminen visar L3 kursplanen med betygskriterierna för sina elever. Vissa vill 

då veta vad de ska göra för bra betyg, så tillsammans med eleverna går hon igenom vad som 

står och vad de ska börja med. Kursplanen tas också fram under terminens gång för att 

återkoppla till kursmålen. Vanligtvis börjar hon en termin med övningar i Laban-teknik som 

är en improvisationsteknik, för att på så sätt utgå ifrån elevernas egna rörelser, samt få dem att 

samarbeta och få dem att lära känna varandra. Därefter går hon över till att undervisa övriga 

danstekniker. Eftersom eleverna på denna skola går musikalinriktning så har de ett tätt 

samarbete med andra konstarter då det i deras repertoar ingår dans och musik såväl som 

teater. Kursens fokus har L3 valt att lägga på samarbete med andra konstarter. På skolan där 

L3 arbetar har eleverna ingen undervisning i arbetsmiljökunskap eller anatomi då de får det i 

andra kurser. 

 

Undervisningen i danshistoria kommer alltid under första terminen vanligtvis väntar L3 tills 

behovet kommer från eleverna men om det inte kommit innan jul så behandlas den i alla fall. 

Undervisningen är i första hand praktisk. L3 börjar då med att rita upp en tidsaxel och vandrar 

sedan bakåt med de sociala danserna som exempelvis bugg tills hon kommer till 1600-talet, 

för att sedan vandra tillbaka med den konstnärliga dansen. Samtidigt som danshistorian 

genomförs i Dans och gestaltning A så läser eleverna kursen estetisk orientering och har 

musikhistoria och på så sätt får de en tydlig bild av dansens framväxt. För de undervisande 

lärarna på den här skolan är det viktigt att ge eleverna en helhetssyn och inte bara fokusera på 

sitt eget ämne. 

 

Ett av de få prov som förekommer i L3’s undervisning är ett praktiskt prov i begrepp och 

terminologi. Eleverna får i uppgift att en och en utföra en rörelse som de fått läsa namnet på 
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medan resten av gruppen skriver ned vad den heter. På så sätt får eleverna omsätta sina 

teoretiska kunskaper i praktiken.  

 

Även om L3 har en års-planering är hon väldigt flexibla med sina timmar och tar alla chanser 

hon får att välkomna gästlärare då de har mycket erfarenhet från yrkesvärlden som de kan 

dela med sig av till eleverna. Inom jazzdansen får eleverna även prova på streetdance, stepp 

och showdans då det är genrer som växt fram ur samma grund. Eleverna får endast möta 

balett genom gästlärare då L3 inte tycker sig ha kunskap nog till att undervisa dem själv. 

 

En återkommande del av undervisningen är praktiska läxor, så som att skapa en dansfras. 

Efter första redovisningen och efterföljande feedback gör eleverna en reviderad version av 

den första uppgiften. För att göra eleverna medvetna om sin utveckling filmas lektionerna vid 

slumpmässiga tillfällen. Dock påpekar hon att det är något eleverna måste träna på då de 

inledningsvis bara ser att hårnålen är sned eller vilka kläder de har på sig. Men efter träning 

kan eleverna lära sig att se hur kroppen är placerad och börja använda spegeln och filmen som 

ett hjälpmedel. 

 

För att göra eleverna delaktiga om de är skadade eller sjuka men ändå kan vara i skolan har 

L3 en dagbok som eleverna ska skriva i under lektionen. Där kan den som sitter skriva vilka 

övningar de andra eleverna gör, hur de utförs och vilka korrektioner de får. Eleverna kan 

också skriva om typiska kvaliteter som man bör tänka på i specifika övningar. Hon läser alltid 

igenom det som skrivits men behandlar sällan innehållet om det inte är något allvarligt som 

måste tas upp med personen i fråga eller med hela gruppen. 

 

Hur bedömer L3 dans i förhållande till nuvarande betygskriterier? 

Delaktighet, engagemang och att man tar reda på saker man missat är av betydelse för L3 i 

hennes bedömning. Uppfyller eleven de kraven så anser hon att man bör bli godkänd i kursen.  

 

Har eleven inte möjlighet att aktivt delta i dansundervisningen finns det en dagbok avsedd för 

elevernas reflektioner. Genom att skriva i den visar eleven att den är aktiv i undervisningen 

och lär sig formulera rörelsekvaliteter och egenskaper med ord. Dagboken fungerar också som 

ett extra par ögon för läraren för att se om de aktiva förstår övningarna. Materialet i boken ses 

som bedömningsunderlag. 

 

Förmågan att ta till sig korrektioner och korrigera sig själv för en kontinuerlig utveckling är 

av stor betydelse för L3 vid bedömningen. Frånvaron spelar in på två sätt i bedömningen för 

L3. Dels så lyfter hon fram de elever som är på lektionerna men inte är intresserade och 

delaktiga och dels de som är fysiskt frånvarande. L3 menar att man inte kan sitta av en 

danskurs man måste vara delaktig för att bli godkänd. Om en elev har suttit mycket på grund 

av exempelvis skador men visat engagemang och visar förmågan att genomföra de moment 

som missats då spelar frånvaron mindre roll. 

 

Utvecklingen av tekniska färdigheter är av betydelse vid bedömning. Elever jämförs aldrig 

med varandra utan endast med sina tidigare resultat. Om en elev kommer utan förkunskaper 

har den ändå möjlighet att uppnå högsta betyg om en stark utveckling uppvisas. Om däremot 

ingen utveckling sker kan eleven inte få högsta betyg. 

 

L3 tycker att kursplanen är en vägledning till viss del men vad som är grundläggande ändras 

från år till år beroende på gruppens tekniska utveckling. Hon påpekar att det mesta går att 
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tolka in i målen beroende på vad man själv har för kunskaper men det kan vara svårt att göra 

lika mycket av allting. Hon tror att det finns lika många versioner av kursen som det finns 

undervisande lärare. Själv har hon valt att lägga fokus på kombinationen mellan dans och 

andra sceniska uttryck.  

 

En fortbildning i hur man förtydligar målen i en lokal kursplan är något som L3 starkt 

efterfrågar. 

 

L3 berättar att oftast behandlas diskussioner om betygskriterier i grupp då får eleverna veta 

vad de behöver göra beroende på vilket betyg de satsar på. Ibland kan de som siktar på höga 

betyg få ytterligare uppgifter att genomföra. När L3 sedan ska sätta betyg får varje elev först 

ett betyg som sedan jämförs gentemot andra elevers för att se om hon gjort en rättvis 

bedömning. När synbar utveckling skett dokumenteras den i form av anteckningar. 

 

Kommentar 

L3’s intervju framhåller att eleven alltid står i centrum för undervisningen. Redan vi 

terminsstarten diskuteras betygskriterierna och eleverna får ta del av vad de ska börja med. 

Sedan behandlas kursen i samspel med eleverna. När elevernas behov av ny kunskap uppstår 

genomförs nya moment. Kan tyda på att L3 utgår i från en kognitiv inlärningsteori där elevens 

kunskapstörst är drivkraften för undervisningen? Undervisningen är i första hand praktiskt 

och handlar till stor del om att kunna omsätta teoretiska kunskaper och vidareutveckla sina 

förmågor genom ett samspel mellan lärare och eleven. Sker det en formativ bedömning för 

lärandet? Vid bedömningen tittar läraren på förmågan att ta till sig korrektioner och korrigera 

sig själv. Vidare menar hon att delaktighet och engagemang är viktiga faktorer när hon utför 

sin bedömning av eleverna. Processen är av största betydelse för läraren. Eleverna får ofta 

feedback på inlämnade eller redovisade uppgifter vartefter de får revidera och vidare utveckla 

uppgiften. Även en bok för reflektioner används vilket Dysthe (2003) menar är vanligt när 

man använder sig av en kognitiv inlärningsteori.  

 

Diskussion 
 

Här nedan kommer vi att diskutera hur vår undersökning har gått, med såväl praktiska 

förberedelser som litteraturstudier och metod. Därefter kommer resultatet av studien att 

diskuteras. I resultatdiskussionen jämförs resultaten från vår studie med tidigare forskning för 

att se om de personer vi intervjuat upplever samma problematik med det målbaserade 

betygssystemet som den tidigare forskningen beskrivit. Efter vår jämförelse kommer vi att 

föra en avslutande diskussion utifrån de resultat vi har funnit därefter avslutar vi med att 

resonera kring huruvida vi uppnått vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på 

fortsatt forskning inom området, då det tycks vara ett område som intressera många men som 

saknar bredd. 

Metoddiskussion 
I vår studie av danslärares bedömning av dans på estetiska programmet utgick vi från en 

kvalitativ insamlingsmetod. Vi valde den metoden för att få så utförliga svar som möjligt, då 

vårt syfte var att beskriva hur lärare bedömer dans inom det estetiska programmet. Vi började 

med att upptäcka hur svårt det var att finna litteratur i ämnet. Därför fick vi vidga vår 

litteraturstudie till att behandla litteratur som rör bedömning av praktiskt-estetiska ämnen. 
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Dock fann vi mycket litteratur utgiven av statliga myndigheter som bearbetade bedömning 

inom gymnasieskolan. Vi fann den litteraturen mest användbar då de hade sammanställt flera 

olika tankesätt rörande bedömning.  

 

Vid formulering av syfte och frågeställningar hade vi klart för oss vilka lärare vi skulle 

genomföra intervjuerna med. Vi valde lärare i ett begränsat område. Det uppkom hinder på 

vägen vilket bidrog till att vi fick kontakta nya lärare under arbetets gång. Tyvärr blev 

tidpunkten olycklig då de flesta lärare har fullt upp vid vårterminens slut och därmed inte 

kunde medverka vid studien. Vid den nya kontakten fick vi en intervju via e-mail dessvärre 

var svaren kortfattade och bristfälliga. 

 

Vi har genomfört våra intervjuer på ungefär samma tidpunkt under dagen, för att möta 

lärarnas önskemål vilket också har varit fördelaktigt då alla varit förhållandevis pigga på 

förmiddagen. Eftersom vi sedan tidigare känner respondenterna har intervjuerna haft en 

avslappnad stämning med ett givande utbyte. Nackdelen var att man gärna ville hålla med och 

diskutera men vi lyckades nog ändå behålla distansen. Den kvalitativa forskningsintervjun 

bidrog vid detta tillfälle till den avslappnade atmosfären då den kännetecknas av en låg grad 

av strukturering och standardisering och således genomfördes som ett samtal. 

 

Bearbetningen av intervjuerna har varit tidskrävande framför allt transkriberingen men även 

analysen av resultaten. Metoden fyllde dess funktion och gav oss den information vi 

efterfrågat. Eftersom vår urvalsgrupp i slutändan blev liten kan man ej göra några generella 

slutsatser om hur lärare bedömer dans på estetiska programmet, vi kan enbart säga hur dessa 

lärare bedömer.  

 

Resultat diskussion 

Hur utformar lärarna undervisningen för att samla in bedömningsunderlag? 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) säger att varje enskild skola har till uppgift 

att utforma en lokal arbetsplan där de anger hur målen ska förverkligas. Därefter ska lärarna 

tillsammans med eleverna utforma undervisningsmål. Av de lärare vi har intervjuat har endast 

en utformat undervisningen i samråd med eleverna. De andra planerar undervisningen 

tillsammans med andra lärare. Annerstedt (2001) menar att elevernas ökade ansvar gällande 

innehåll och utformning gör lärarna mer osäkra då de samtidigt saknar tydliga direktiv och 

anvisningar från Skolverket. På skolan där L1 jobbar är kursen dans och gestaltning A 

ämnesindelad. Det vill säga att olika lärare har olika inriktningar vid samma tillfälle under 

hela kursen. Detta skiljer sig från de andra skolorna vi varit i kontakt med. 

 

Lindström (2006) menar att träning i självvärdering är viktigt för att eleverna ska kunna 

uppfylla målen. På skolan där L3 arbetar är de noga med att ge eleverna redskap för att 

utveckla sina arbeten. Resultatet ges därför chans att omarbetas efter återkoppling. Dock 

påpekar L3 att det inte är något som kommer automatiskt utan det krävs mycket övning innan 

de kan börja använda de redskap de fått. L1 tycker att dans handlar om att lära sig ta kritik 

och korrigera sig själv. Därför påpekar hon vikten av eleverna lyssnar. Annerstedt instämmer 

med Lindström att självvärdering är värdefull för att registrera inlärning och utveckling. Han 

tycker att eleverna ska kunna jämföra dagens prestationer med tidigare och på så sätt märka 

sin egen utveckling (2002).  
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Så väl L3 som L2 ger eleverna uppgifter som exempelvis att komponera egna övningar och 

koreografier i likhet med Annerstedts (2002) förslag om att ge eleverna vardagsanpassade 

uppgifter som underlag för bedömning. Ett annat sätt att bedöma elevernas kunskaper är 

genom praktiska prov och såväl L1 som L3 använder sig av detta. Bland annat så har L3 

utformat ett praktiskt prov där eleverna får visa huruvida de uppfyller målet som står i 

kursplanen för Dans och gestaltning A nämligen att ”eleven ska ha kunskap om begrepp och 

terminologi” (bilaga 3). Detta är i enlighet med Annerstedts (2001) åsikter att teoretiska 

kunskaper ska omsättas i praktiska situationer så eleverna får förståelse för dess funktion.  

 

På L1’s skola får den dansestetiska klassen samma utbud av dansstilar men i det individuella 

valet där de är uppdelade i två grupper, får de helt olika undervisning. L1 anser att detta inte 

är något problem så länge alla på samma skola får möta samma genrer däremot tycker hon att 

det inte spelar någon roll att det ser olika ut mellan skolorna. Är kursplanerna för fria menar 

Davidsson et al (2000) att chansen minskar för eleverna att få likvärdiga förkunskaper vilket 

kan innebära problem när de sedan möts på universitet och högskolor. Korp (2006) skriver att 

för att öka likvärdigheten i betygen vill skolverket öka de nationella provens betydelse i 

betygssättningen. Skolverkets handlingsplan lyfter fram behovet av tydligare betygskriterier 

stödjande kommentarmaterial och vidareutbildning för lärare om bedömning och 

betygsättning. L3 påpekade under intervjun att det skulle vara bra med en fortbildning om 

utformning av lokala kursplaner och bedömningskriterier.  

 

 

Hur bedömer lärarna i förhållande till de nuvarande betygskriterierna? 

I Pedagogisk bedömning (2006) tar Måhl upp hur han upplevt att lärare i praktiskt-estetiska 

ämnen har svårare att verbalisera sina kriterier jämfört med lärare i till exempel svenska. L1 

upplever kursplanerna som alldeles för generella och menar att det är svårt att förtydliga för 

eleverna vad som krävs av dem. Vid utformningen av det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet ifrågasattes det ifall det var möjligt att formulera generella betygskriterier för 

alla ämnen (Andersson, 2002).  

 

Kroksmark (2002) menar att kunskapsmålen måste vara så tydliga att de inte går att tolka på 

flera olika sätt. Inom ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem måste lärarna kunna ange 

vad som krävs för ett visst betyg (Davidsson et al 2000). Ändå menar L3 att även om 

kursplanen ger en viss vägledning så ändras synen på vad som är grundläggande från år till år 

beroende på gruppens förkunskap och tekniska utveckling. Hon poängterar att det mesta går 

att tolka in i målen och att det torde finnas lika många versioner av kursen som det finns 

undervisande lärare. L3’s tes överensstämmer med Thorgersen (2007) då han menar att det 

ligger i styrdokumentens natur att tolkas olika beroende på vem som läser den. Vidare anser 

L1 att betygskriterierna är alldeles för otydliga och att hon har svårt att ange vad eleverna ska 

kunna för att uppnå ett visst betyg. 

 
Nu har inte vi några tydliga betygskriterier allt jag kan säga är att vill du ha ett högt 

betyg så kan du göra det här. Då får de ju något slags. Men i och med att vi inte har 

något så kan inte jag göra det. Skulle jag ha det här skulle jag säga, kunna visa var 

de ligger. Nu brukar jag säga jag kan inte säga exakt var du ligger någonstans utan 

jag kan säga kring VG trakten. Om jag säger kring VG trakten då ligger man inte 

på godkänd då ligger man på VG eller upp över. Så jag säger inte VG trakten och 

sedan ger dem godkänd. Det handlar bara om var de ligger ungefär och vad de ska 

göra för att höja i så fall. (Lärare 1)  
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Thorgersen (2007) ifrågasätter ifall de dokument som ska handleda lärarna verkligen behöver 

vara öppna för så många olika tolkningar som de är idag. 

 

L2 är den enda som nämner att betygskriterierna fungerar som ett stöd i utformningen av 

undervisningen. Vilket det borde göra för samtliga lärare menar Davidsson et al (2000). De 

menar att betygskriterierna finnas för att ge lärarna stöd i bedömningen av elevernas 

prestationer. 

 

Elevens insats och ansträngning lyfts fram som starka faktorer vid bedömning av dans i alla 

intervjuresultat vi fått fram. Likaså påpekar Annerstedt (2002) att elevens insats är 

betygsgrundande. Personliga egenskaper och attityd är ytterligare element som vägs in vid 

bedömningen menar Carroll (1994). För L1 handlar bedömningsunderlag oftast om höjningar. 

Hon är ganska generös med sina betyg och anser att om eleverna har försökt så underkänner 

hon sällan någon. Då eleverna haft praktiskt prov blev ingen underkänd även om de inte 

uppfyllde kraven så länge de gjorde i princip rätt så blev de godkända. Johansson (2002) har 

funnit liknande resultat då han skriver att lärarna så gärna vill godkänna sina elever att de 

söker efter bedömningsunderlag som kan rädda eleverna.   

 

Förmågan att ta till sig korrektioner och korrigera sig själv för en kontinuerlig utveckling är 

av stor betydelse för L3 vid bedömningen, detta lyfter även Lindström (2006) fram. Han talar 

om bedömning som ett redskap för lärande där återkoppling är det viktigaste inslaget. Endast 

information om resultatet är inte tillräckligt det viktigaste är hur informationen används. 

 

Ross et al (1993) skriver att man inom undervisning av konstnärliga ämnen måste utveckla 

bedömningsmetoder där man kan bedöma uttrycket och skapande arbete. Undervisande lärare 

har en tendens att bedöma slutprodukten och undervärdera det personliga uttrycket och de 

estetiska kvaliteterna.  L2 lägger stor vikt vid sambandet mellan den tekniska färdigheten och 

det personliga uttrycket när det gäller bedömning det räcker inte enbart med teknisk 

begåvning eller att ha en stark utstrålning. På samma sätt framhåller Carroll (1994) att 

estetiska ämnen inte får bli reducerade till enbart tekniska färdigheter. 

 

För att samla in material för bedömning använder L3 sig av en så kallad dagbok, som eleverna 

skriver i när de inte kan dansa. I boken reflekterar eleverna över det som sker på lektionstid, 

det kan vara reaktioner på lärarens instruktioner så väl som klasskamraternas prestationer. 

Detta kan ses som en variant av portföljbedömning som Lindström (2006) rekommenderar 

som ett redskap för lärande i framförallt praktiskt-estetiska ämnen. Han menar att eleverna 

måste göras delaktiga i bedömningen och att bedömningskriterier bör vara föremål för 

diskussion. 

 

Finns det spår kvar av det relativa betygssystemet? 

L1 gör en viss jämförelse mellan eleverna vid betygssättning och ser det som ett problem att 

en elev får VG baserat på ansträngning och insats medan den andra får VG då den anses som 

duktig även om de befinner sig på olika kunskapsnivåer. Annerstedt (2002) är noga med att 

påpeka att betyg ges i förhållande till förutsättningar och att man vet vilka krav man kan ställa 

i viss ålder med vissa förkunskaper.  Som tidigare framkommit berättar L3 att  synen på vad 

som är grundläggande färdigheter förändras från år till år beroende på vilka elever man har. 

 

Vid betygssättningen får eleverna först ett betyg var för sig, sedan jämför L3 betygen mot 

varandra för att kontrollera att de är rättvisa. Betygen ska enligt Davidsson et al (2000) 
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motsvara elevens kunskaper oavsett vad de andra i klassen presterar. Att man tillämpar olika 

bedömningsmetoder trots att vi har ett formellt betygssystem är enlig Johansson (2005) inte 

ovanligt och enligt Skolverkets granskningar görs fortfarande vissa bedömningar utifrån 

normalfördelningstänkandet som användes i det relativa betygssystemet (Johansson, 2005).  

L1 medger att hon delvis använder sig av betyg i skalan 1-5 då hon anser det enklast då hon 

själv vuxit upp med det relativa betygssystemet. Även om elevens egen utveckling bedöms 

först och främst så ställs deras kunskaper i jämförelse mot varandra. 

Kunskapsteorier 
Av de lärare vi intervjuat så kan vi se att de utgår ifrån olika kunskaps- och inlärningsteorier. 

L1 tycks framförallt se på kunskap genom ett behavioristiskt perspektiv då hon ger eleverna 

små kunskapsbitar som de måste behärska innan de kan gå vidare. Bland annat kan man se det 

genom henne metod att filma eleverna två gånger per termin då hon kollar att eleverna kan 

övningarna utan hennes hjälp. Enligt Dysthe (2003) är det typiskt att man ger täta tester innan 

man går vidare till nästa kunskapsbit. L2 å andra sidan anser att samspelet mellan eleven och 

dess omgivning är av största vikt. Med sitt sociokulturella perspektiv på lärandet får eleverna 

ofta jobba skapande i olika gruppkonstellationer exempelvis först individuellt sedan lär man 

ut till några andra, gör om och slutligen lär ut i hela gruppen. Följaktligen formas kunskapen i 

kommunikationen mellan individer. 

 

L3 upplevs se lärande ur det tredje perspektivet, kognitivismen. Hon vill att eleverna ska få en 

helhetsförståelse och inte lösryckta fakta. Elevernas egen kunskapstörst utgår hon ifrån när 

hon planerar, till exempel i danshistorian. När de börjar fråga om dansens bakgrund blir det 

dags att ge eleverna den pusselbiten parallellt med musikhistorian så de får helheten. 

 

Avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat som vi kommit fram till i vår studie. 

Resultaten kommer att kopplas samman med litteraturen som vi har använt oss av i 

litteraturstudien, samt återigen koppla detta till våra frågeställningar. Vi kommer även att 

försöka koppla teoridelen till lärarnas olika agerande. Avslutningsvis ska vi försöka se på 

vilket sätt vi kan besvara vårt syfte. Vårt syfte var att, vi ska beskriva hur lärare bedömer dans 

inom det estetiska programmet. 

 

Hur utformar lärarna undervisningen för att samla in bedömningsunderlag?  

Hur lärarna utformar undervisningen skiljer sig mellan de olika skolorna vi pratat med. Vid 

utformningen av undervisningsmålen menar Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

att eleverna ska vara delaktiga. Endast en av de lärare vi pratat med involverade eleverna där 

de vara med och bestämma hur de ska nå de olika målen. Vi tycker att alla borde jobba som 

den här läraren eftersom eleverna blir delaktiga och de får en förståelse för målen och en 

tydlig bild av vad som krävs av dem. När det gäller samarbete tycker vi att L3 har lyckats bra 

med sin tanke om att sätta eleverna i fokus. Att undervisa danshistoria parallellt med 

musikhistoria ger eleverna en helhetsbild då ämnena ofta går in i varandra. 

 

Såväl L1 som L3 arbetar med självvärdering. Detta för att göra eleverna medvetna om deras 

egen utveckling och ge dem redskap för att kunna utveckla sig själva. Även Annerstedt och 

Lindström menar att självvärdering är en väg till lärande. Att få redskap för att kunna se vad 

som bör förändras för att uppnå estetisk skönhet men också förhindra skador orsakade av 
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felbelastningar är vad vi vill uppnå med självvärdering. Därför är övningar i självvärdering av 

största vikt. Med självvärdering kan man arbeta med på många olika sätt däribland loggbok, 

videofilm eller återkoppling på tidigare övningar. Men som L3 påpekar måste man jobba 

regelbundet med det då det krävs mycket övning innan de använder redskapen på rätt sätt. 

 

Precis som Annerstedt (2002) tycker att man ska ge eleverna vardagsanpassade uppgifter, 

utför L1 och L3 praktiska övningar. På så sätt får man en bekräftelse på om eleverna förstår 

syftet med uppgifterna. Exempelvis om eleverna fått i uppgift att skapa en 

uppvärmningsövning som värmer upp hela kroppen och de endast gör övningar för benen, så 

har de inte förstått syftet. 

 

I kursplanen för Dans och gestaltning A (bilaga 3) står det: 

     
Eleven uppvisar grundläggande tekniska, rytmiska eller musikaliska samt 

uttrycksmässiga färdigheter i modern dans och klassisk balett. 

Eleven beskriver grunddragen i den moderna dansens och den klassiska balettens 

bakgrund och utveckling. 

 

På L3’s skola sker undervisningen av balett endast då gästlärare finns att tillgå, då L3 inte 

anser sig ha kunskap nog att undervisa balett. De har i stället valt att lägga fokus på samarbete 

med andra konstarter. Där L1 arbetar lägger däremot lika mycket vikt vid balett, modernt och 

jazzdans, trots att inte jazzdans nämns i kursplanen. Skolans roll ska inte vara att bestämma 

vad som är god smak menar Thorgersen (2007) ändå säger Tsagalidis (2006) att utbildningen 

speglar den kunskapskultur som beslutsfattarna vill förmedla. Beslutsfattarna har i detta fall 

valt bort jazzdansen, vilket vi ifrågasätter grunderna för. 

  

Då vi märkt att utbildningarna skiljer sig mellan varandra funderar vi på likvärdigheten 

mellan utbildningarna. Davidsson et al (2000) menar att det kan leda till att när eleverna möts 

på högskola eller universitet så har de helt skilda förkunskaper. Skolverket vill öka 

likvärdigheten i betygen genom att öka de nationella provens betydelse i betygssättningen 

vilket blir omöjligt då det inte förekommer några nationella prov inom danskurserna. 

Eftersom danskurserna inte har några nationella prov eller att lärarna på annat sätt kan 

jämföra undervisningen med andra skolor tycker vi att det borde införas nivåbeskrivningar för 

att förtydliga ord som tillexempel grundläggande färdigheter. 

 

L3 efterfrågar en fortbildning om utformning av lokala kursplaner och bedömningskriterier 

vilket också Korp (2006) belyser. 

 

Hur bedömer lärarna med stöd av de nuvarande betygskriterierna? 

I pedagogisk bedömning (2006) står det att lärare i praktisk-estetiska ämnen tycks ha svårt att 

verbalisera sina bedömningskriterier. L1 upplever sig ha svårt att förtydliga för eleverna vad 

som krävs av dem för att nå målen. Vi kan hålla med om att kursmålen är tolkningsbara, 

vilket kanske inte alltid är bra om man vill att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Ett 

exempel där det är svårt att utröna vad kursplanen har för mål är när det står att eleven ska ha 

grundläggande teknik, det är väldigt subjektivt beroende på vem man har som lärare och vad 

man som lärare har valt att undervisa. Exempelvis så står det i kursplanen för Dans och 

gestaltning A att ”eleven uppvisar grundläggande tekniska, rytmiska eller musikaliska samt 

uttrycksmässiga färdigheter inom modern dans och klassisk balett”. Mycket av den teknik 

man använder inom dansen är gemensam för jazz, modernt och balett. Om man då skulle ha 
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en gemensam förteckning på vilka tekniska moment som bör ingå skulle det underlätta för 

alla. L1 hänvisar till Iskra Rings bok där balettens olika nivåer är beskrivna, kanske skulle 

dessa kunna omvandlas så att de kunde till att passa alla tekniker. Då kan man få en 

undervisning som är likvärdig och jämförbar i hela Sverige. 

 

L3 menar att kursplanen ger en viss vägledning vid planeringen av läsåret. Däremot har hon 

märkt att man med varje ny klass får revidera sin uppfattning om vad grundläggande 

färdigheter innebär. Eftersom kursplanerna inte anger djupet på kunskaperna kan man som 

lärare välja att lägga fokus på till exempel balettundervisningen. Vi har funnit att de lärare vi 

intervjuat har lagt upp kursen utifrån deras egna styrkor. Thorgersen (2007) bekräftar att det 

ligger i styrdokumentens natur att bli tolkad olika beroende på vem som läser. L1 anser att det 

är svårt att sätta betyg då hon upplever att betygskriterierna är för otydliga.  

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 1994 s.3) står det ”Vid betygsättningen skall 

lärarna som stöd använda betygskriterier.” I betygskriterierna står det dock inget om 

samarbetsförmåga, ledarskap eller liknande som Carroll tar upp. Däremot är det en av skolans 

uppgifter att lära eleverna att ta ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 

tillsammans med andra (Lpf 1994) Detta kan inte betygsättas om inte skolan erbjuder den 

möjligheten genom undervisningen. 

 

Ansträngning och engagemang tycks vara det lärarna tittar på mest. Annerstedt (2002) tycker 

också att elevernas insats är betygsgrundande framförallt i praktiska ämnen. Carroll (1994) 

tillägger att personliga egenskaper och attityd väger in. L1 tycker att engagemanget är 

nyckeln till att utvecklas. Likaså säger hon att hon är generös med sina betyg och sällan 

underkänner någon. I ett praktiskt ämne som dans skulle förmodligen vi också titta på 

engagemang och som L1 säger så måste man lyssna för att utvecklas. Utvecklingen är ju som 

alla lärare påpekar det som ska bedömas framförallt. Trots att närvaro inte är betygsgrundande 

lägger alla våra lärare vikt vid att eleverna är närvarande. Det är svårt att bedöma någons 

praktiska arbete när de inte är på plats. Även vi instämmer i detta då dans inte går att redogöra 

i enbart skriven form. Däremot kan skriftliga uppgifter vara ett komplement till de praktiska 

uppgifterna, menar såväl de lärare vi intervjuat som vi själva. L3 har en bok som eleverna 

skriver i när de är i skolan men inte kan medverka praktiskt av någon andledning. I boken 

reflekterar eleverna över det som sker på lektionstid, vilket L3 sedan kan använda som grund 

vid bedömning. Likaså får L3 genom denna bok se hur eleverna tolkar det som sker på 

lektionstiden, där kan de komma fram att hon tillexempel behöver förtydliga ytterligare då 

eleverna inte förstått innebörden av en speciell lektionsuppgift. Vilket är uppgifter som hon 

kanske inte hade fått tillgång till om det inte var för att hon använde reflektionsboken. 

 

Förmågan att korrigera sig själv anser vi såväl som L1, L3 och Lindström (2006) är en av 

grundstenarna för en kontinuerlig utveckling. Då återkoppling kan vara till stor hjälp för att 

kunna å vidare. Ross et al och L2 är överens om att sambandet mellan det personliga uttrycket 

och den tekniska färdigheten måste bedömas. Inte enbart tekniska färdigheter ska resultera i 

ett högt betyg. Därför att det väsentligt att dans inför publik ingår i bedömningsunderlaget då 

elever kan uppleva det svårt att dansa med uttryck i danssalen. Alla lärare vi intervjuat 

genomförde minst en föreställning per läsår då eleverna får chans att visa deras förmågor på 

scen. Vi anser att för att kunna bedöma en konstform måste tillfälle ges att uppleva det som 
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konst och inte bara övning. Likaså är det viktigt för eleverna att få se uppbyggnaden av en 

föreställning så att det inte bara blir reducerat till tekniska färdigheter. 

 

Finns det spår kvar av det relativa betygssystemet? 

Helena Korp (2006) påpekar att olika lärare tillämpar olika modeller för betygssättning. 

Exempelvis framhåller hon att lärare med nyare utbildning i större utsträckning aktiverade 

styrdokumenten vid betygssättning och betygsdiskussion. Vi har funnit att detta inte stämmer 

i vår undersökning L1 är den lärare som jobbat kortast tid och har nyast utbildning ändå är 

hon den som hänvisar till det relativa betygssystemet. Vi tror att detta kan bero på att man lätt 

refererar till sin egen skolgång speciellt när den ligger nära i tiden. Vår tanke är också att det 

förmodligen tar ett tag innan man kommer in i det rätta tänkandet. Under vår utbildning har vi 

heller inte jobbat särskilt mycket med hur man betygsätter.  

 

En viss jämförelse mellan eleverna gör L1 när hon sätter betygen och ser ett problem i att en 

elev kan få betyget VG baserat på ansträngning samtidigt som en annan elev får samma betyg 

baserat på tekniska färdigheter. L3 jämför elevernas betyg mot varandra för att se om de är 

rättvist ställda om det är en spår från det relativa betygssystemet eller inte är svårt att säga. 

Givetvis ska man utgå ifrån huruvida eleven nått målen som anges i kursplanen när man sätter 

betyg, därför är det viktigt att man har klart för sig vad kriterierna innebär. Har man inte 

förtydligat målen för sig själv och sina elever uppstår säkert ett behov av att jämföra eleverna 

med varandra. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Vi har funnit denna studie väldigt intressant och det vore spännande att utvidga den till att 

omfatta fler lärare och kanske även elever. Det skulle även vara intressant att göra en 

jämförelse mellan hur lärarna bedömer och hur eleverna upplever bedömningen. Eftersom 

området är outforskat finns stora möjligheter till fortsatta studier. 
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Bilaga 1 
 

Namn 

 

Utbildning 

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du jobbat inom gymnasieskolan? 

 

Hur inleder du kursen Dans och gestaltning A? 

 

Hur långa lektionspass har eleverna? Hur ofta? 

 

Under hur lång tid läser dina elever Dans och gestaltning A? 

 

Beskriv hur du planerar läsåret och vad det innehåller? (Blockundervisning, olika dagar olika 

ämnen osv.) 

Varför? 

 

Håller du i kursen ensam eller tillsammans med annan lärare? 

 

Hur har ni delat upp kursen? 

 

Är den andra läraren behörig? 

 

 

Beskriv hur du bedömer dina elever och i vilka situationer? 

 

Varför? 

 

Vad är det du vill uppnå med din bedömning? 

 

Hur samlar du in material för bedömning?  

 

Hur dokumenterar ni elevernas arbete? (Film, loggböcker –lärare eller elever, observation, 

skriftliga prov) 

 

Vad är det du iakttar när du bedömer?  

 

Hur använder du resultatet? Hur tar eleven och eventuellt föräldrarna del av resultatet? 

 

På vilket sätt spelar tekniska färdigheter in i din bedömning? 

 

På vilket sätt spelar frånvaro in i din bedömning? 

 

Om blockundervisning. Avslutas varje område med skriftliga omdömen? 

Hur avslutas kursen? 

 



 

 29 

 

Beskriv hur arbetar du med kursplanen?  

Hur har du förtydligat kursmålen för dig själv och för eleverna? Ex. vad är grundläggande för 

dig? 

Hur resonerar du kring det som står om: 

-Andra konstarter 

-Dansstilar  

-Anatomi 

-Arbetsmiljökunskap 

 

Vid utvecklingssamtalen 

-Vad diskuterar ni? 

-Vilken slags feedback ger du ? 

-Är det framåtblickande eller bakåtblickande? 

-Hur använder du betygskriterierna? 
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Bilaga 2 
 

Vad har du för typ av utbildning? 

 

 

Hur länge har du arbetat inom gymnasieskolan? 

 

 

Under hur lång tid läser dina elever A kurserna? 

 

 

Hur långa är lektionerna? 

 

 

Håller du i kursen ensam eller tillsammans med någon annan eller några andra? 

Ensam   Tillsammans med en annan lärarare    Tillsammans med andra lärare 

 

Beskriv hur innehållet av kursen ser ut. 

 

Beskriv hur du bedömer dina elever. 

 

Beskriv i vilka situationer du bedömer dina elever 

 

Vad vill du uppnå med din bedömning? 

 

Hur dokumenterar du elevernas arbete? 

 

Hur samlar du in material för bedömning?  

 

Vad är det du iakttar när du bedömer? 

 

På vilket sätt spelar tekniska färdigheter in i din bedömning? 

 

På vilket sätt spelar frånvaro in i din bedömning? 

 

Beskriv hur arbetar du med kursplanen?  

 

Hur har du förtydligat kursmålen för dig själv och för eleverna? 

 

På vilket sätt är kursplanen ett stöd i ditt arbete med bedömning? 
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Bilaga 3 

Kursplan för Dans och gestaltning 

Kursen skall utveckla elevens färdigheter och personliga förmåga till uttryck och 

kommunikation i dans. Kursen skall även ge en orientering om dansen som konstart och som 

kunskapsområde. Härutöver skall kursen ge möjligheter till möten med bild, musik och olika 

sceniska uttryck. Ett mål för kursen är att ge kunskap om och erfarenheter av att analysera 

rörelser. Kursen skall dessutom ge kunskaper om dansens olika yrkesområden och lyfta fram 

arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i arbetet. 

 

Mål som elevens ska ha uppnått efter avslutad kurs: 

Eleven skall ha grundläggande färdigheter i det egna rörelsespråket 

Ha kunskap om begrepp och terminologi samt ha prövat på att analysera egen och andras dans 

Ha medvetenhet och kunskap om kroppens och rörelsens funktion i gestaltningsarbete och 

som medel för kommunikation 

Förstå ljusets betydelse som ett komplement i arbetet med dans i sal och på scen 

Ha erfarenhet av samarbete med andra konstarter 

Ha arbetsmiljökunskaper av betydelse för arbetet med dans 

 

Kriterier för betyget godkänt 

 

Eleven uppvisar grundläggande tekniska, rytmiska eller musikaliska samt uttrycksmässiga 

färdigheter i modern dans och klassisk balett. 

Eleven beskriver grunddragen i den moderna dansens och den klassiska balettens bakgrund 

och utveckling. 

Eleven gör en enkel rörelseanalys som visar förståelse för betydelsen av samspel mellan 

dansens teknik och dansen som kommunikation. 

Eleven ger exempel på dansens olika konstnärliga uttrycksformer och verksamhetsfält. 

 Eleven redovisar faktorer av betydelse för arbetsmiljön och för att undvika skador.  

 

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

 

Eleven dansar med koncentration och inlevelse. 

Eleven integrerar dansteknik och uttryck till en helhet. 

Eleven kombinerar dans med andra sceniska uttryck för gestaltning och kommunikation. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 

Eleven redovisar och diskuterar såväl den klassiska baletten som den moderna dansens 

bakgrund, framväxt och formspråk. 

Eleven arbetar med att utveckla ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan träning, 

skapande och analys. 


