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Sammanfattning 
Syftet med studien vara att jämföra formuleringar från kursplanen i Dansträning (Lpf 
94) med ämnesplanen i Dansteknik (Gy 11) ur ett didaktiskt perspektiv. Jag har 
tidigare studerat Lpf 94:as kursplaner, och i och med införandet av den nya 
gymnasieskolan ville jag fördjupa mig även i de nya styrdokumenten. Inför studien 
har jag tagit del av litteratur och forskning som är relevanta för studiens syfte, bland 
annat i områden som; gymnasiereformen 2011, didaktik, läroplansteori, diskursanalys 
och hermeneutik. Jag har använt mig av diskursanalys som metod, då fyra 
styrdokument från gymnasieskolan har analyserats. Under analysens gång har jag 
tagit hänsyn till det hermeneutiska förhållningssättet som handlar om att varje person 
tolkar en text utifrån sina tidigare erfarenheter, samt vikten av att jag som forskare 
under analysen sätter mina tidigare antaganden eller hypoteser åt sidan för att öka 
studiens validitet. Resultatet av studien visar att ämnesplanen från Gy11 ger fler 
riktlinjer angående innehåll och metod för undervisningen. Kursplanen i Dansträning 
(Lpf 94) är mycket kortfattad och redogör endast ytligt för detta, vilket gör att 
tolkningsarbetet för lärarna kan bli mycket tidskrävande. De nya styrdokumenten i 
och med reformen 2011 kan göra att lärarna har möjlighet att lägga ner mer tid på 
planeringen av undervisningen istället för att fundera på vad kursen ska innehålla. 
Ämnesplanen i Dansteknik ger även fler riktlinjer för hur undervisningen ska 
bedrivas, vilket går att se både i ämnets syfte, det centrala innehållet samt i 
kunskapskraven. Den nya strukturen på ämnesplanen skulle kunna vara en bidragande 
faktor till att en tydlighet har införts i skolans styrdokument. Lpf 94:as kursplan i 
Dansträning skiljer även på teoretisk och praktisk kunskap, medan ämnesplanen visar 
ett mer holistiskt förhållningssätt då det finns ett tydligt samband mellan teori och 
praktik. Utifrån resultatet kan jag konstatera att ämnesplanen i Dansteknik ställer 
högre krav på lärarna, både vad det gäller innehåll och metod. Danslärarna måste ha 
teoretisk och praktisk kunskap i samtligt av styrdokumentens innehåll, samt ha en stor 
didaktisk kompetens. De högre kraven som ställs på danslärarna i och med Gy 11 gör 
att Sveriges danslärarutbildningar måste förbereda dem väl inför framtiden. 
Utbildningarnas undervisning bör därför vara relaterad till grund och 
gymnasieskolans styrdokument så att danslärarna besitter den kompetens som 
styrdokumenten kräver.  
 
 
 
Nyckelord: gymnasiereformen 2011, didaktik, läroplansteori, diskursanalys och 
hermeneutik.   
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1	  Inledning	  
	  
I och med att jag snart är färdigutbildad lärare i spanska och dans är jag intresserad av 
att studera någonting som jag kommer att ha användning för i mitt framtida yrke. Jag 
började lärarutbildningen höstterminen 2007, vilket gör att jag mestadels har studerat 
de gamla läro- och kursplanerna, något som gör att jag inte besitter så mycket 
kunskap i de nya styrdokumenten som har införts i och med de nya reformerna i 
gymnasieskolan 2011. I kursen AUO 3 skrev jag mitt examensarbete tillsammans 
med Gabriella Neijbert, där syftet med studien var: 
 
 

{...}att beskriva och öka förståelsen för hur danslärare verksamma 
på gymnasiets estetiska program förhåller sig till kursplanen i Dans 
och gestaltning C. (Neijbert & Thörnberg, 2010) 
 
 

För att rama in detta ämne ytterligare formulerade vi tre forskningsfrågor, vilka 
fokuserade på hur danslärare arbetar med kursplanen under kursens gång, hur de 
förhåller sig till bedömning utifrån kursplanen samt hur dansläraren upplever att hens 
förhållningssätt till styrdokumentet inverkar på elevernas uppfyllelse av mål och 
kriterier. Att genomföra denna studie var mycket intressant och gav mig en djupare 
kunskap, vilket har gjort att jag ville fördjupa mig ytterligare i dansens förhållande till 
kursplanerna i gymnasieskolan; och denna gång med de nya styrdokumenten. I dagens 
samhälle är skolpolitiken väldigt omdiskuterad och aktualiseras mer eller mindre 
dagligen i media. Det är ett ämne som får många att bli involverade i debatten och 
detta kommer säkerligen att pågå under en längre tid. Från och med hösten 2011 
trädde nya styrdokument in i gymnasieskolan, där syftet enligt skolministern Jan 
Björlund var att målen skulle bli mer precisa och konkreta (Regeringen, 2009). I och 
med dessa förändringar har grundskolan fått nya kursplaner och gymnasieskolan har 
infört ämnesplaner (ibid.). Då jag själv gick på det estetiska programmet med 
inriktning dans fanns det endast kursplaner där målen var skrivna i löptext. Där 
framgick det vad kursen skulle innehåll samt vilka mål eleven ska ha uppnått efter 
avslutad kurs. Efter målen följde betygskriterierna där det framgick vilka 
kunskapskvalitéer som krävdes för respektive betygsnivå (Skolverket, 2000). Dagens 
styrdokument i gymnasieskolan är organiserade efter ämnen. Varje gymnasieprogram 
har x antal ämnen som i sin tur är uppdelade i kurser. Ämnena i sin tur har en 
ämnesplan där ämnets syfte redovisas samt vad eleverna ska ges förutsättningar att 
lära sig. För att underlätta detta har sedan varje kurs i ämnet egna centrala innehåll och 
kunskapskrav, baserad på det nya betygssystemet A-F (Skolverket, 2011a). 

 
De nya ämnesplanerna ska visa hur olika kurser i samma ämne 
hänger ihop och kunskapskraven för varje kurs i ämnet. (Regeringen, 
2009)  

 
 
I och med dessa förändringar i gymnasieskolan vill jag jämföra den gamla kursplanen 
i dansträning med en av de nya ämnesplanerna ur ett didaktiskt perspektiv. Jag vill 
veta vilka didaktiska kompetenser danslärare behöver utveckla i undervisningen för att 
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kunna genomföra undervisning i linje med de nya styrdokumenten.  
	  

2	  Bakgrundsbeskrivning	  

2.1	  Den	  gamla	  och	  nya	  gymnasieskolan	  	  
Den gamla gymnasieskolan var även den mål och resultatstyrd, men hade en annan 
struktur i ämnen/kurser (Skolverket, 2011). För att tydliggöra detta tar jag ämnet 
Dans som exempel. De studenter som valde det estetiska programmet med inriktning 
Dans hade endast ett ämne som hette ”Dans”. I detta ämne fanns det fem kurser 
fördelade på tre år. Varje kurs hade x antal poäng och eleven fick ett betyg i varje 
kurs. Utformningen och innehållet i kursplanerna var också annorlunda jämfört med 
styrdokumenten i gymnasieskolan 2011. (Skolverket, 2000) Enligt propositionen 
(2004) ansågs det att detta kursupplägg kunde upplevas som upphackat och 
småfördelat, vilket skapade saknad av en helhetsbild och sammanhang. Innan hösten 
2011 hade både grund och gymnasieskolan en betygsskala från IG-MVG, det vill säga 
endast fyra betyg jämfört med de sex betyg (A-F) vi har i dagens skola.  
 
Orsaken till reformen 2011 var att de internationella studier som Sverige deltagit i 
visat att eleverna inte gick ut med lika goda kunskaper som tidigare. En annan orsak 
var också att många elever avbröt sina studier, något som regeringen ville ändra på 
(Skolverket, 2011). 
	  

2.2	  Gymnasieskolan	  2011	  
Regeringen har fyra specifika mål med den reformerade gymnasieskolan. Den första 
punkten handlar om att eleverna ska vara väl förberedda. De elever som väljer de 
yrkesförberedande programmen ska vara väl förberedda för avsedda yrken, och de 
elever som genomgår ett högskoleförberedande program ska vara förberedda för de 
studier som fordras vid en högskola. Syftet med denna reform är att graden av 
specialisering ska öka, utan att generella kompetenser minskar (Skolverket, 2011). 
Alla ska nå målen är den andra punkten, som innebär att så många elever som möjligt 
ska nå en gymnasieexamen efter tre år. Antagningskraven till gymnasieskolan har 
höjts på grund av att eleverna ska vara förberedda för gymnasiala studier. På detta sätt 
hoppas regeringen att fler elever kan få sin examen och att färre elever avbryter sina 
studier vid gymnasieskolan. Den tredje punkten är att utbildningarna ska vara 
likvärdiga. Detta innebär att varje nationell utbildning ska vara kvalitetssäkrad av 
skolverket så att eleverna kan vara trygga i att de kunskaper som programmet ger 
också efterfrågas. Enligt Gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011) har det funnits en 
otydlighet i skolan, då det har funnits allt för många studievägar och program. Detta 
hoppas regeringen kunna åtgärda med gymnasiereformen 2011. Den fjärde och sista 
punkten är; studievägar och styrdokument ska vara tydliga. Denna punkt betonar 
vikten av att elever, föräldrar och de som tar emot eleverna efter gymnasiet vet dess 
innehåll för att skapa en trygghet. Styrdokumenten ska också vara ett viktigt stöd för 
skolans lärare (Skolverket, 2011). 
 
Som tidigare nämnts infördes en ny gymnasiereform år 2011, vilket innebar många 
förändringar för den svenska gymnasieskolan. Vi fick en ny skollag, styrdokument 
och framförallt nya program samt utformandet av dessa. Gymnasieskolan har ett brett 
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syfte (vilket även fanns i den gama gymnasieskolan). Detta citat är dock hämtat från 
den nya skollagen: 
 
 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta 
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social 
gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. 
(Skollagen, 2010:800, 15 kap, 2 §) 

 
 
Ytterligare en förändring i och med reformen är betygsskalan; som vilket jag nämnde, 
nu består av en sex-gradig skala med betygen A-F; där A är det högsta möjliga 
betyget, och F är icke godkänd, det vill säga, det lägsta betyget. En elev kan också bli 
utan betyg i ett ämne, vilket visas med ett streck (-); detta betyder att läraren inte har 
tillräckligt med underlag för att bedöma eleven, exempelvis på grund av hög frånvaro. 
Ett streck (-) räknas därför inte som ett betyg, vilket gör att vi idag har en sex-gradig 
betygsskala. Det finns formulerade kunskapskrav för betygsstegen E, C och A, vilka 
speglar målen och innehållet för respektive kurs, däremot saknas kunskapskrav för de 
resterande betygsstegen. Detta menar många beror på att språket inte räcker till för att 
beskriva samtliga betygsnivåer (Lärarförbundet, 2012). Det anses inte heller enkelt att 
formulera begripliga kunskapskrav för alla nivåer i en betygsskala, vilket diskuterades 
redan av 1939 års betygssakkunniga (SOU 1942:11). För att en lärare ska kunna sätta 
betyg på de mellanliggande betygsnivåerna, det vill säga, de som inte har formulerade 
kunskapskrav, krävs det att lärarens anser de lägre kunskapskraven som uppnådda 
samt en övervägande del av kunskapskraven från den högre betygsnivån. Detta är ett 
bra exempel på då läraren använder sin professionella kompetens för att komma fram 
till ett rättvist betyg (Regeringens proposition, 2008).  

2.2.1	  Struktur	  
Den nya gymnasieskolan består av 18 program, varav 12 är yrkesförberedande och 6 
är högskoleförberedande. Syftet med de yrkesförberedande programmen är att 
eleverna ska bli väl förberedda för att direkt efter sin gymnasieexamen kunna påbörja 
sitt yrkesliv. I och med detta håller dessa program hög kvalité, och det är viktigt att 
eleverna blir skickliga i sitt yrke. På de högskoleförberedande programmen ska 
eleverna ges förutsättningar för att efter examen kunna studera på högskola. 
(Skolverket, 2012) 
 
Oavsett program läser samtliga elever 9 ämnen som är obligatoriska, så kallade 
gymnasiegemensamma ämnen. Dessa ämnen kan jämföras med de tidigare 
kärnämnena (Skolverket, 2012). Dessa ämnen anses huvudsakligen bidra till att ge en 
grund för elevernas personliga utveckling och deltagande i samhällslivet (Skolverket, 
2011).  
 
Varje gymnasieprogram har sedan programgemensamma ämnen som samtliga elever 
inom programmet läser. Det är dessa ämnen som ger en specifik prägel på 
programmet. Inom samtliga gymnasieprogram (förutom på Vård- och 
omsorgsprogrammet) finns sedan inriktningar som eleverna väljer. Ett exempel kan 
vara på det estetiska programmet, där eleven har möjlighet att välja mellan 
inriktningarna Dans, Musik, Bild och formgivning, Teater samt Estetik och media. På 
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varje program finns det även möjlighet för eleven att fördjupa sig ytterligare i något 
ämne. Dessa kurser kan skilja sig åt och varje program har specifika kurser som de 
har möjlighet att erbjuda sina elever (Skolverket, 2012). Nedan följer den allmänna 
strukturen för det estetiska programmet för att tydliggöra det nya systemet i gy11. 
 
Poängutrymmet för estetiska programmet fördelar sig som följer: 
▪ Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng 
▪ Programgemensamma karaktärsämnen 150 poäng 
▪ Inriktningar 400 poäng 
▪ Programfördjupningar 500 poäng 
▪ Individuellt val 200 poäng 
▪ Gymnasiearbete 100 poäng 
 

2.2.2	  Det	  estetiska	  programmet	  
Som tidigare nämnts har även det estetiska programmet förändrats i och med 
reformen 2011. Hela det estetiska programmet har examensmål där det beskrivs vad 
eleverna kommer att lära sig under gymnasiet, detta oavsett vilken inriktning som 
väljs. Varje elev på det estetiska programmet läser gemensamma kurser, det vill säga, 
som endast är till för det estetiska programmet. Det enda som skiljer sig åt i det 
estetiska programmet är val av inriktning (Skolverket, 2011a).  
 

2.3	  Dansämnet	  I	  gymnasieskolan	  
Det estetiska programmet med inriktning dans, så som det var utformat innan år 2011, 
innehöll både obligatoriska och valbara kurser i ämnet dans. Varje kurs hade mål som 
var skrivna i löptext. Dessa mål visade vad kursen skulle innehålla samt vilka mål 
som eleven skulle ha uppnått efter avslutad kurs. Efter målen följde betygskriterierna, 
där det framgick vilka kunskapskvalitéer som krävdes för respektive betygsnivå 
(Skolverket, 2000).   
 
Det nya systemet i och med Gy11 innebär att varje inritning i sin tur har egna mål, där 
dess innehåll framgår. Nedan följer en beskrivning för inriktningen dans; 
 
 

Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. 
Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med 
dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella 
sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, 
skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka 
historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge 
möjlighet att fokusera på någon genre eller stil. (Skolverket, 2011a) 
 

 
Varje inriktning ska innefatta 400 poäng och är, som nämndes tidigare, uppdelad i 
ämnen. Varje ämne har olika mål/syften som finns nedskriva för att visa vad ämnet 
syftar till. Det står också skrivet vad eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sig i; 
detta finns nedskrivet i punktform (se bilaga 2). För att ytterligare tydliggöra ämnets 
innehåll och syfte har varje ämne sedan olika kurser. Antal kurser varierar beroende på 
ämnets poängstorlek. I varje kurs finns det ett så kallat centralt innehåll där det mer 
noggrant står beskrivet vad kursen ska innehålla. Sist i kursplanen finns de nya 
betygskriterier (A-F), där det framgår vad eleven ska ha uppnått för respektive 
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betygsnivå efter varje kurs. (Skolverket, 2011a) Tanken med de nya styrdokumenten 
är att de ska skapa en helhet. (Skolverket, 2011) 
	  
Dessa skillnader mellan den gamla och nya gymnasieskolan ligger till grund för mina 
studier och har skapat en nyfikenhet som gjort att jag vill fördjupa mig i de skillnader 
som finns i kursplanerna/ämnesplanerna i ämnet dans. Jag kommer att utföra en 
textanalys där jag ser till styrdokumentens innehåll och mål, samt hur detta speglar 
undervisningen utifrån ett didaktiskt perspektiv.  

3	  Bakgrund	  
I bakgrunden kommer jag att redogöra för teoretiska områden som ligger till grund för 
studiens syfte. Bakgrunden är uppdelad i två delar. Den första delen består av de 
teoretiska utgångspunkterna för studien, och den andra innehåller en presentation av 
relevant forskning inom dessa områden. Jag inleder med en beskrivning av begreppet 
läroplan och dess historia för att sedan presentera läroplansteorin. I och med att 
studien har ett didaktiskt perspektiv, kommer didaktik också att beskrivas i 
bakgrunden. Det börjar relativt översiktligt, för att sedan smalna av och avsluta med 
didaktik inom ämnet dans. I den andra delen, relevant forskning, presenteras några 
tidigare studier som relaterar till den nya gymnasiereformen. Som metod kommer jag 
att använda mig av textanalys, vilket jag också redogör för, samt den 
läroplansteoretiska forskningen. Även här fördjupas detta ytterligare genom att 
presentera forskning inom de estetiska ämnena och dans i förhållande till 
styrdokumenten.  
 

3.1	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

3.1.1	  Läroplansteori	  
Från och med hösten 2011 styrs skolan av nya styrdokument. Lgr 11 är den nya 
läroplanen för grundskolan, och läroplanen för gymnasieskolan kallas Gy11 
(SKOLFS 2011). Dessa nya läroplaner uppkom i och med den nya skolreformen 
initierad av regeringen, och de tidigare läroplanerna var Lpo 94 (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) och Lpf 94 (Läroplan 
för de frivilliga skolformerna). Reformer inom skolans utbildning sker på grund av 
utvecklingen i samhället, vilket gör att skolan också behöver utvecklas (Svingby, 
1978). Begreppet läroplan är enligt Lundgren (1981) förknippat med utbildning och 
undervisning. Det handlar om hur undervisningen bedrivs utifrån en specifik kultur 
och att detta hänger samman med samhällets struktur. Någonting som också är 
betydelsefullt är fostran, som har kommit att få en central roll i skolan. Svingby 
(1978) påpekar dock att detta redan fanns med i 1957 års läroplan då det sågs som 
skolans ansvar att ta hand om eleverna i föräldrarnas ställe.  
 
I den svenska användningen av ordet läroplan är betydelsen mer eller mindre ett 
dokument där utbildningens mål och innehåll anges, medan det engelska ordet 
Curriculum har en annan innebörd. Denna innebörd är inte lika konkret som det 
svenska ordet, utan innefattar även de filosofiska, kulturella och 
samhällsvetenskapliga förutsättningarna för läroplanen (Lundgren, 1981).  
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Begreppet läroplan kan förtydligas genom en beskrivning i tre nivåer. Den första 
nivån handlar om på vilket sätt den historiska utvecklingen påverkar läroplanens 
innehåll, syfte och funktion. Påverkan behöver inte endast vara historisk, utan det kan 
även handla om hur exempelvis arbetsmarknaden påverkar läroplanen och hur detta 
tolkas av olika samhällsgrupper. Det handlar alltså om hur värderingar och kunskaper 
väljs ut i läroplanen och hur de struktureras. Detta kan med ett annat ord kallas för 
kod. Den andra nivån behandlar frågor som rör styrningen och utformningen av 
läroplanen. Denna nivå syftar till många konkreta situationer så som utveckling, 
kontroll och utvärdering. Tredje nivån är verklighetsbaserad och besvarar frågor som 
hur en läroplan eller läromedel i verkligheten kan styra undervisningen. För att 
sammanfatta detta konstateras att en läroplan kontrollerar och styr undervisningen och 
utbildningens innehåll, mål och metod (Lundgren, 1981).  
 
För att kunna förstå begreppet läroplansteori är det enligt Lundgren (1981) viktigt att 
tydliggöra ordet teori. Ordet härstammar från grekiskan och betyder betraktande 
(Lindström & Pennlert, 2006). Lundgren menar att ”En teori är en förklaring, som 
bygger på tillgängliga data om ett visst fenomen” (Lundgren, 1981, s 19). Med detta 
menas att teori är en typ av förklaring som i sin tur är baserad på tolkningar av data. 
Det är dock viktigt att påpeka att det ständigt kan tillkomma ny data som gör att en 
teori kan komma att förändras. Vidare menar Lundgren (1981) att en teori också 
består av antaganden som inte går att pröva. Några exempel på antaganden som 
Lundgren har tagit i beaktning i sin läroplansteori är antaganden om samhälle, 
utbildning och människa. 
 
Läroplansteori kan enligt Lundgren (1981, s. 20) ”ses som ett försök att bygga upp en 
kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst 
samhälle och en viss kultur.” För att sammanfatta begreppet läroplansteori kan man 
konstatera att det handlar om teorier som behandlar tre grundläggande frågor: hur 
formuleras målen för undervisningen, hur väljs innehållet till undervisningen och hur 
ser metodiken ut? 
	  

3.1.2	  Didaktik	  	  	  
Ordet Didaktik härstammar från det grekiska ordet didaskein techne som betyder 
“konsten att undervisa”. (Kroksmark, 1989) Första gången begreppet användes var på 
1600-talet då pedagogen och författaren John Amus Comenius skrev boken Didactic 
Magna, vars syfte var att förmedla konsten att lära alla allt. Didaktik anses vara en 
gren inom pedagogiken, men det är samtidigt viktigt att poängtera att det är ett eget 
kunskapsområde (ibid.). Detta område hanterar främst innehållet i undervisningen och 
på vilket sätt undervisningen behandlas, d.v.s. kunskapsområdet innefattar både 
praktiska och teoretiska kunskaper (Lindström & Pennlert, 2006). Idag är didaktik ett 
mycket omdiskuterat begrepp, men så har det inte alltid varit. Under 1900-talet 
försvann detta mer eller mindre från skolans värld, vilket har att göra med den 
dåvarande synen på lärande som samhället hade. Ahlström och Wallin (2000) anser 
att den svenska didaktiken idag omfattar två grenar; läroplansteori och 
undervisningsmetodik.  
 
Inom didaktiken finns tre huvudfrågor vilka tillsammans ger en bra uppfattning om 
vad didaktik är. I undervisningen finns det alltid ett innehåll, det vill säga det 
undervisningen handlar om. Detta svarar den första didaktiska frågan; Vad? på. Den 
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andra didaktiska frågan är; Hur? Denna fråga syftar till att svara på vilken metod 
lärare kan använda sig av för att förmedla undervisningens innehåll. Den kan till 
exempel också svara på hur innehållet ska bearbetas eller hur det ska utvärderas. Den 
sista didaktiska frågan är Varför?; som syftar till undervisningens syfte. Det handlar 
om syftet med innehållet, men även om syftet för val av metod. Lindström och 
Pennlert (2006, s. 27) har utformat en didaktisk översiktskarta där det ovan nämnda 
på ett tydligt sätt visas:      
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
	  

	  
	  
	  

	  
Figur 1: (Lindström & Pennlert, 2006, s. 27) 
	  
Denna beskrivning av didaktiken är för Jank och Meyer (1997a) otillräcklig då de vill 
addera ytterligare två frågor som didaktiken svarar på. Dessa två frågor är till vad? 
(målet) och vem? (lärar-elev-relationen). Didaktik handlar enligt Jank och Meyer om; 

  
Vem som skall lära sig; Vad man skall lära sig; När man skall lära sig; Med 
vem man skall lära sig; Var man skall lära sig; Hur man skall lära sig; Genom 
vad skall man lära sig; Varför skall man lära sig; För vad skall man lära sig 
(ibid, s. 17-18) 

 
De ovan nämnda didaktiska frågorna rör olika metoder och för att sammanfatta detta 
citat har Jank och Meyer utfört en definition av begreppet didaktik.  
(Jank & Meyer, 1997a, s. 18) 

 
Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik. 

	  
Enligt Östman (2000) har den didaktiska forskningen till syfte ”att skapa sådan 
kunskap att den kan användas för att genomföra klok och reflekterad undervisning.” 
(ibid, s. 66) 
	  

3.1.2.1	  Allmän-‐	  och	  ämnesdidaktik	  
Didaktiken går att dela in i två områden. Den allmänna didaktik (som framgår av 
namnet) har ett allmänt fokus, det vill säga, den riktar inte in sig på något speciellt 
område, utan fungerar som en generell didaktik. Kunskapsutvecklingen är därför 
tvärvetenskaplig och ämnesöverskridande (Kroksmark, 2007). Det andra området är 

Syfte	  
Varför?	  

Metoder	  
Hur?	  

	  

Innehåll	  
Vad?	  

MÅL	  
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ämnesdidaktiken, som är mer specifik och fördjupar sig inom vissa avgränsningar. 
Några exempel kan vara discipliner, skolämnen, områden och teman. Varje 
avgränsning skiljer sig från varandra och på så sätt går det att fördjupa didaktiken 
med ämnesdidaktiken. (ibid.) 
 

3.1.2.2	  Didaktisk	  kompetens	  
Uttrycket, att en lärare är didaktiskt kompetent, känner säkerligen många till; men vad 
betyder det egentligen? För att förstå detta krävs det enligt Östman (2000) att vi kan 
skilja på två problemställningar som kan kopplas samman med en lärares 
undervisning. Den första problemställningen är anknuten till den dagliga 
undervisningen hos en lärare, nämligen hur ska vi göra? Svaret på detta kan endast 
ske i samklang med sammanhanget i undervisningen, och problemet måste lösas 
direkt i klassrummet. Detta kräver att läraren har stor praktisk kunskap som är ett 
resultat av den praktiska erfarenheten i klassrummet. Den andra problemställningen 
är; vilka är våra alternativ? Till skillnad från den tidigare problemställningen har 
läraren här tid att fundera, det vill säga, att svaret inte behöver ske omedelbart. För att 
läraren ska kunna ge ett svar på denna fråga krävs det en teoretisk kunskap, vilken ger 
läraren verktyg att reflektera över olika scenarier innan hen fattar ett beslut. Den 
didaktiska kompetensen handlar om att en lärare bör ha både teoretiska och praktiska 
kunskaper, till exempel bra teoretiska kunskaper i sitt ämne men också kunskaper i 
den praktiska undervisningen. När en lärare besitter båda dessa kunskaper uppstår en 
praktisk vetenskaplighet som göra att läraren kan besvara de två ovannämnda 
problemställningarna och på så sätt utveckla en god didaktiskt kompetens (Östman, 
2000).  
 
I kapitlet ”Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens” 
skriver Jank och Meyer (1997b) också om skillnaden mellan teori och praktik i 
undervisningssituationer. De menar att teorikunskaper är omöjliga att lineärt överföra 
till den praktiska undervisningen i och med att läraren i praktiken också påverkas av 
yttre faktorer som inte går att lära sig via de teoretiska kunskaperna. Dessa yttre 
faktorer kan till exempel vara ångest, elever/kollegor, förväntningar och 
föreställningar eller erfarenheter, det vill säga att man som lärare ”{…}inte bara står 
framför klassen som ett huvud fullt av idéer utan som en hel människa{…}” (ibid, s. 
37) De teoretiska kunskaperna kan vara hjälpmedel och bestå av empirisk forskning 
eller didaktisk litteratur som gör att en lärare i olika problematiska didaktiska 
situationer kan konkretisera problemet utifrån ett helhetsperspektiv och på så sätt se 
dess förutsättningar och konsekvenser (Jank & Meyer, 1997a). Teorin är helt enkelt 
ett viktigt verktyg i den didaktiska undervisning då den exempelvis kan hjälpa läraren 
att vidareutveckla sin undervisning och se till att eventuella rutiner genomskådas och 
bryts eller kan hjälpa läraren att beskriva sin undervisning (ibid.). 
 
På detta sätt kan det konstateras att både de praktiska och teoretiska kunskaperna är 
viktiga för en tillfredställande undervisning, då de kompletterar varandra och ger 
läraren förutsättningar för att anses som didaktiskt kompetent.  

3.1.2.3	  Didaktik	  inom	  dans	  
I ämnet dans finns det många olika tillvägagångssätt och undervisningsmål beroende 
på åldersgrupper och nivå på eleverna. En av de stora dansarna Mary Wigman 
startade en egen dansskola där hon använde improvisation som utgångspunkt i sin 
undervisning. Enligt Gun Román (2004b) började hon lektionerna med uppvärmning 
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av kroppen, för att sedan övergå till arbetet med uttryck och känslor. Hennes mål var 
att bland annat medvetet arbeta med vikt, förflyttning, riktning och känsla. Vidare 
menar Román (2004b) att vi idag bör bejaka specifika delar från Mary Wigmans 
undervisningsmetodik; vilka är  
 

{…} sättet att se på undervisning/inlärning, improvisationens betydelse, 
att läraren är en skapande konstnär, självständigheten, elevens eget 
ansvar, personlighetsutvecklingen, att se individen, att ha en helhetssyn 
på eleven. (ibid. s. 166-167) 

 
Román (2004a) poängterar vikten av att arbeta med de olika sinnena i den dagliga 
undervisningen. Det är på detta sätt som en dansare lär känna sin kropp och kan 
utvecklas. I Mary Wigmans undervisning ligger fokus på processen och inte på 
resultatet (Román, 2004b), vilket den svenska gymnasieskolan fokuserar på. 
 
Inom barndansen är Eva Dahlgren och hennes dotter Cecilia Björklund Dahlgren 
omtalade pedagoger. De framhäver leken och fantasin som viktiga faktorer för 
inlärning. Björklund Dahlgren (Lindqvist, 2004) har utvecklat den så kallade 
”chockpedagogiken” som handlar om att inlärning sker genom imitation i ett högt 
tempo och med korta moment. Uppmuntran, dynamik och bildspråk är några av de 
komponenter som gör att en bra stämning och atmosfär skapas för inlärning (ibid.). 
Det viktigaste för de båda pedagogerna är dock att utgå från ”barnens genuina behov 
av lek, rörelse och dans” (s. 102), samt att utveckla barnens egna uttryck i dansen 
(Dahlgren, 2006). 
 

3.1.3	  Dansen	  i	  skolan	  
I studien Konsten att lära barn estetik (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 
Olsson, Pramling, Wallerstedt, 2008) skriver författarna att de estetiska ämnena 
genom tiderna har varit underordnade de teoretiska ämnena. När sedan konstarter som 
musik, dans och bild kom att nämnas i styrdokumenten ansågs de som medel för att 
uppnå något annat snarare än att konstarten i sig var målet. Lindgren (2006) 
överensstämmer med detta och uttrycker att de estetiska ämnena har drag av en 
”lillasyster”, det vill säga, att de agerar hjälp åt de övriga ämnena i skolan, och att det 
estetiska endast anses som lustfyllt och avkopplande. I studien, av Gertrud Ericson 
(2000), framgår det att dansen anses som en social aktivitet, men att dansen som 
konstform fortfarande har en lägre status i samhället.	  	  
 
På 1930- och 1940- talet fanns dans nämnt i skolans styrdokument, dock användes 
inte ordet dans, utan rytmiska övningar. Detta utvecklades till att den moderna 
sällskapsdansen nämndes i 1962 års läroplan och till att Lpo 94 i löptext uttalade att 
eleverna skulle vara förtrogna med de vanligaste moderna danserna. (Ängquist, 2006) 
Eliasson (1999) menar att dansundervisningen i skolan har bedrivits på många olika 
sätt trots styrdokumentens ramar, detta på grund av lärarnas kompetens och intresse. 
Ängquist (2006, s. 63) menar vidare att styrdokumenten där dans nämns ger läraren 
en viss frihet, då hon tar uttrycket ”att vara förtrogen med{…}” ur Lpo 94 som 
exempel. 
 
År 1992 blev dans en lagstadgad del i den nationella kursplanen för grundskolan i 
England. Detta gjorde att lärarna blev tvungna att förhålla sig till dessa stadgar och 
formulera vad eleverna skulle kunna, förstå samt göra (Smith-Autard, 2002). I 
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samband med detta utvecklades tre kursplaner för dans i skolan, vilka är utformade 
efter olika nivåer, Educational model, Midway model och Professional model. Den 
första nivån är inriktad på barn, där fantasi, kreativitet, känslor och skapande är 
viktiga komponenter. Motsatsen till detta är professional model, där syftet är att skapa 
tekniskt duktiga dansare som ska uppträda. I denna nivå försvinner det egna 
skapandet och kreativiteten. Nivån midway model, är en blandning mellan de två 
nämnda nivåerna. För att tydliggöra detta har Smith-Autard (2002) konkretiserat ett 
schema över de tre modellerna. 
 
 

EDUCATIONAL  MIDWAY    PROFESSIONAL 
Process    Process + Product   Product 
 
 
Creativity   Creativity + Knowledge   Knowledge 
Imagination   Imagination +of public artistic  of theatre dance 
Individuality   Individuality conventions   repertoire 
 
 
Feelings    Feelings + skills    Skill acquired 
Subjectivity   Subjectivity + objectivity   objectivity 
 
 
Principles   Principles + Techniques   Techniques 
 
 
Open methods   Open + Closed    Closed methods 
    THREE STRANDS 
Creating    Composition 
    Performance    Performing 
    Appreciation 
    OF DANCE 
    leading to 
    ARTISTIC EDUCATION 
    AESTHETIC EDICATION 
    CULTURAL EDUCATION 
 
 
Figur 2: Tre modeller för dansundervisning. Smith-Autard (2002, s.26) 
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I Sverige infördes dansen på skolschemat i staden Enköping våren 1982. 
Undervisningen bedrevs av en danslärare och en pianist där också klassläraren var 
aktiv under danslektionerna (Ericson, 2000). Detta projekt var omtyckt av både lärare, 
föräldrar och elever, vilket kom att utveckla dansverksamheten i skolan i Enköpings 
kommun. Dansen var på 80- talet inte ett eget ämne enligt läroplanen, vilket gjorde att 
danslärarna inte hade styrdokument att utgå från i sin undervisning. De var själva 
tvungna att formulera mål och vilka kunskaper som eleverna skulle lära sig. (Ericson, 
2000) Det utvecklades också variabler för bedömning för att dansen skulle vara ett 
eget ämne på skolschemat, vilka presenteras i Ericsons (2000) bok. I Anna Lindqvists 
avhandling (2010) framgår det dock att danslärare av idag anser att de arbetar med 
skolans styrdokument och skollag då de bland annat aktivt i undervisningen strävar 
efter att motarbeta traditionella könsmönster samt arbeta utifrån demokratiska 
värderingar.  
 
Blumenfeld-Jones och Liang (2007) skriver i avhandlingen International handbook of 
research in arts education om att det i ämnet dans inte finns någon uttalad 
läroplansforskning. De menar att forskare inom dans oftast inte utgår från ett 
läroplansperspektiv utan istället väljer en annan inriktning, så som ett psykologiskt 
perspektiv. Detta kan vara studier som är relaterade till självkänsla eller den 
kreativitet som dans bidrar till (Lindqvist, 2010). Förutom det vanliga och ”synliga” 
styrdokumenten finns även en så kallad ”dold” läroplan i dans. Denna läroplan ingår 
inte i de vanliga styrdokumenten utan ligger utanför den formella läroplanen. Enligt 
Blumenfeld-Jones och Liang (2007) handlar det om ett kulturellt meddelande 
angående hur en dansare bör uppträda och vad det innebär att dansa. Detta innebär att 
den dolda läroplanen inte syftar till om en dansare är tekniskt duktig, utan relaterar 
istället till den professionella verkligheten hos en dansare. Trots att detta inte finns 
med i den formella och skrivna läroplanen är det något som alltid finns med i 
dansundervisningen och finns som en dold ”kod” i en dansares värld (ibid.).  
 

3.2	  Tidigare	  forskning	  

3.2.1	  Gy	  11	  
Trots att reformen 2011 är relativt ny har i skrivande stund redan flera studier utförts. 
Dessa studier är på 30- respektive 15 högskolepoäng eftersom att större studier, som 
avhandlingar, kräver mer än ett års forskning. 
	  
Haugseth (2011) är författare till studien Gy 11 - Förstärkning av skolans 
sorteringsfunktion?, där syftet var att undersöka om den nya gymnasieskolan har tagit 
ett steg tillbaka vad gäller att sortera eleverna efter social bakgrund, det vill säga 
liknande det skolsystem som tidigare funnits i Sverige. Resultatet visar att det till viss 
del finns en social skillnad mellan de elever som valt att studera ett yrkesförberedande 
– respektive högskoleförberedande program, dock fanns denna skillnad även innan 
förändringarna i och med reformen 2011. De elever som kommer från en lägre social 
klass väljer i större utsträckning yrkesförberedande program, och de elever med högre 
social bakgrund väljer oftare program som är högskoleförberedande. 
 
I studien Att hålla vägarna öppna undersöker Eriksson och Klippinger (2012) från 
Umeå Universitet de förändringar som skett på yrkesprogrammen vad gäller 
högskolebehörighet. Efter att ha intervjuat åtta elever som läser första året på 
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yrkesprogrammet kan de konstatera att majoriteten har valt ett yrkesprogram på grund 
av förutsättningarna att få ett arbete inom det valda yrket. Trots detta har sex av åtta 
elever planerat att välja till ämnen så att de efter gymnasiet har en möjlighet att 
studera vidare på universitet/högskola. Detta gör eleverna för att de ska känna sig 
trygga inför framtiden.   
 
Carlsson och Nilsson (2011) skriver I sin uppsats ”En tillbakagång” – ett  
misslyckande eller ett steg närmre en tydligare identitet?, om hur idrottslärare 
resonerar kring ämnets syfte och innehåll utifrån de nya ämnesplanerna. Genom 
intervjustudie har de kommit fram till att implementeringen av de nya ämnesplanerna 
har varit tidskrävande, vilket har resulterat i att lärarna inte har haft tillräckligt med tid 
för att i större utsträckning ändra sin undervisning. Författarna kan också konstatera 
att förändringarna mellan de gamla kursplanerna och de nya ämnesplanerna är relativt 
små. 
 

3.2.2	  Läroplansteoretisk	  forskning	  
Innebörden av ordet läroplan kan skilja sig beroende på språk. Engelskans 
motsvarighet ”curriculum” har, enligt, Lundgren (1981) en helhetssyn och syftar till 
filosofin som läroplanen förmedlar. Den svenska innebörden är ”{…}a plan for 
schools decides by parliament, and the more general meaning of curriculum as a 
structured series of learning outcomes.” (Lundgren, 1989, s. 192) I studien ”Society, 
state and schooling” nämns två förhållningssätt till betydelsen av ordet 
läroplan/curriculum. Dels kan den ses som ett dokument där mål, färdigheter och 
kunskaper finns uppstaplade, men den kan också ses utifrån ett historiskt perspektiv 
av kunskap och dess utveckling (Young & Whitty, 1977). 
 
Idag finns det många studier som har läroplansteori som utgångspunkt och studerar 
hur den verkliga undervisningen förhåller sig till det som står i läroplanen. En viktig 
del är den så kallade ramfaktorteorin. Denna teori behandlar det som inte finns med i 
läroplanen, nämligen de yttre faktorerna som påverkar undervisningen. Detta kan vara 
faktorer som tid, elevmängd, lokaler eller material, vilket innebär att trots att lärarna 
har samma styrdokument att utgå från har de ändå olika yttre förutsättningar som gör 
att undervisningen kan komma att skilja sig mellan skolor. (Lindblad, Linde & 
Naeslund, 1999) Det som påverkar undervisningen i praktiken är enligt Linde (2006) 
därför till lika stor del styrdokumenten som de yttre förutsättningarna.  
 
Trots att jag är medveten om att denna teori speglar verkligheten måste jag förbise 
detta och endast se till det skrivna dokumentet i min studie, eller som Goodlad, Klein 
och Tye (1997) skulle uttrycka det den formella läroplanen.  
	  

3.2.2.1	  Läroplansteoretisk	  forskning	  i	  relation	  till	  estetiska	  ämnen	  
Begreppet estetik är någonting som ofta nämns i den svenska skolan och även i dess 
styrdokument. Enligt studien Unspoken truths – About aesthetics in Swedish schools 
skriven av Ketil Thorgersen (2007) framgår det att styrdokumenten nämner ordet 
estetisk relativt ofta, men att definitionen kan variera då ett stort utrymme för 
tolknings finns. Några av dessa tolkningar kan vara att estetik är ett redskap för annan 
inlärning, estetik som en egen kunskapsform eller estetik som ett uttryck. 
Intervjustudier visade att lärare önskar att arbeta mer estetisk i sin undervisning, men 
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att det inte har tillräcklig kunskap om hur de ska gå tillväga samt att de har svårt att 
förklarar vad de menar med estetik.  
 
I rapporten Kultur och estetik i skolan, diskuteras just innebörden av ordet estetik. 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) menar att det finns fyra aspekter av estetik som 
är extra viktigt i skolan. Dessa fyra aspekter är, estetik som sinnlig kunskap, 
verkligheten sedd genom estetiska uttryck och intryck, formens betydelseskapande 
samt estetiken som social form. Den första aspekten handlar om intryck som eleverna 
kan få via sina sinnen. Några exempel kan vara intryck som dans och musik eller 
andra känslomässiga upplevelser som ska finnas i skolan. Den andra aspekten innebär 
att elever måste tolka andras estetiska uttryck genom att göra kopplingar till sig själv. 
Formens betydelseskapande innebär att alla typer av former betyder och säger 
någonting, vilket gör att vi med hjälp av former kommunicerar. Det kan vara former 
som musik, kläder, böcker osv. Den sista aspekten handlar om den sociala plats som 
skolan ska vara, med allt vad det kan innebära. Några exempel kan vara; en plats för 
öppenhet, yttrandefrihet eller en miljö för lärande. 
 
I studien Att skapa ordning för det estetiska i skolan (Lindgren, 2006) finns det vissa 
delar som är kopplade till läroplansteori och estetik. Genom en intervjustudie 
framkommer bland annat att vissa lärare anser att det utrymme som läroplanen ger 
kan bidra till mer tid för de estetiska ämnena. Det beskrivs exempelvis att lärare som 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd använder de estetiska ämnena för att nå 
barnen. Det kan handla om att avlasta dem från den teoretiska undervisningen eller att 
glädja dem. Studien beskriver också att de estetiska ämnena bidrar till arbetet med 
fostran i skolan, exempelvis att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare. Lärarna i 
studien poängterar att de estetiska ämnena främjar samarbete, det gemensamma 
skapandet och bättre självförtroende vilket samtliga av skolans lärare ska arbeta med 
enligt läroplanen (Lindgren, 2006).  
 
I den norska studien Musikk for alt (og alle) om musikksyn i norsk grunnskole 
(Varkøy, 2001) använder Øivind Varkøy sig av läroplansteori som metod då han 
analyserar och diskuterar musiksynen i den norska grundskolans läroplaner. Musiksyn 
ses i denna studie som ett vitt begrepp då det bland annat innefattar attityder och 
synsätt om musikens ändamål, värde och natur; både individuellt och i grupp. En 
analys görs av fyra styrdokument där Varkøy mer eller mindre använder sig av 
samma struktur. Först görs en mer generell analys av läroplanen, vilken sedan 
fördjupas mot studiens syfte. Några områden som nämns och är kopplade till 
begreppet musiksyn är musikens värde och funktion samt litteratur inom musik.  
Studien visar vilken musiksyn som finns i respektive läroplan, hur detta begrepp har 
ändrats genom tiderna och kommit till uttryck, samt hur detta har påverkat läsarnas 
förståelse av musiksyn.  
 
Geir Johansen (2003) undersöker i en annan norsk studie huruvida förändringar i 
läroplanen påverkar lärarnas uppfattning om musikämnet. För att studera detta 
utfördes intervjustudier. Resultatet visar att förändringarna i läroplanen inte har någon 
större påverkan på vad lärarna anser viktigt i ämnet. En förklaring kan vara att lärare 
har en bra kommunikation med varandra angående vad som ska finnas med i 
musikundervisningen och att läroplanen på så sätt kommer i andra hand. (Johansen, 
2003) 
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3.2.2.2	  Läroplansteoretisk	  forskning	  i	  relation	  till	  ämnet	  Dans	  
I artikeln Nordic Journal of Dance presenterar Andersson och Ferm Thorgersen (in 
press) sin studie ”A phenomenological study of how dance knowledge is seen through 
syllabuses in upper secondary schools in Sweden.”. Författarna jämför kursplaner från 
Lpf 94 med de nya kursplanerna i Gy 11. Med utgångspunkt i styrdokumenten 
presenterar de olika sätt att se på dans, vilka är; kunskap om dans, kunskap i dans 
samt dans som en uttrycksform. De två första synsätten representerar kursplanerna 
från Lpf 94 och innebär att dansen kan ses som ett fält av kunskap eller som en 
konstform. Det kan bland annat vara kunskap i terminologi, grundläggande teknik, 
anatomi/fysiologi eller säkerhetsaspekter. Kunskap i dans innefattar, uttryck, 
kommunikation samt de nödvändiga färdigheterna som krävs för att kunna dansa. 
Andersson och Ferm Thorgersen (in press) beskriver att de kan se en tydlig skillnad 
mellan teoretisk och praktisk kunskap i Lpf 94:s kursplaner, vilket inte finns i de nya 
styrdokumenten. Kursplanerna i Gy 11 har ett holistiskt förhållningssätt där det finns 
ett tydligt samband mellan teori och praktik. Dans som uttrycksform kan ses utifrån 
tre perspektiv; utövaren, åskådaren eller koreografen. Oavsett perspektiv utvecklas 
olika kompetenser som i sin tur kräver viss kunskap. Nedan följer en tabell där Dans 
som uttrycksform på ett utförligare sätt presenteras:  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: (Andersson & Ferm Thorgersen, in press, s. 12) 
 
Utifrån textanalys som metod kunde Andersson och Ferm Thorgersen (ibid.) dra 
slutsatsen att innehållet i de nya kursplanerna i och med reformen 2011 är mer 
specificerat och att de olika delarna i styrdokumentet kopplas samman på ett tydligt 
sätt.  
 
Eftersom att denna studie utgår från att analysera de nya kursplanerna för 2011 års 
gymnasieskola används diskursanalysen som metod. I följande del presenteras 
diskursanalysen utifrån forskning och tidigare studier.  
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3.2.3	  Diskursanalys/Textanalys	  
Diskursanalys är en analys- och forskningsmetod som ofta används i 
samhällsvetenskapliga studier. Många studier använder just diskursanalysen som 
metod (så som i mitt fall), men det finns även forskning som studerar begreppen 
diskurs och diskursanalys. En av de mest framgångsrika personerna i området är 
professorn Norman Fairclough. Enligt honom kan diskurs tolkas på olika sätt 
beroende på förhållningssätt. Till exempel inom lingvistiken, där begreppet diskurs 
syftar till tal och dialoger, det vill säga inte till skriven text. Fairclough (1992, 2003) 
menar dock att text anknutet till sociala situationer också kan vara ett språk. Några 
exempel kan vara nedskrivna konversationer, artiklar och websidor. (Fairclough, 
1992, 2003) En annan framgångsrik forskare inom området är den franska filosofen 
och idéhistorikern Michel Foucault som också har studerat begreppen diskurs och 
diskursanalys. Foucault (2002) understryker att det inom en diskursanalys är viktigt 
att förbise sina egna specifika föreställningar om vad begreppet innebär och istället 
försöka skapa sig nya föreställningar. Dessa nya moment i diskursen bör alltid mottas 
med en öppenhet oavsett hur de framträder, och om analytikern lyckas med detta 
försvinner ordens och tingens skenbara grepp samtidigt som diskursiva regler träder 
fram. ”Man skall inte hänvisa diskursen till ursprunget {…} det gäller att behandla 
den i dess instans.” (Foucault, 2002, s. 40) Med detta menar Foucault att varje 
begrepp ska ses utifrån den dåvarande diskursen, det vill säga att begreppen är 
föränderliga och påverkas av diskursens regler och ramar. Textens tecken bör därför 
inte ses som tecken, utan som praktiska handlingar som bildar något ”mera”. Det är 
detta som skall tas fram i en diskursanalys (Foucault, 2002). I senare del av studien 
kommer jag att återkomma till detta ämne, och då beskriva hur jag har förhållit mig 
till textanalys som metod.  
 
I denna del har jag redogjort för relevant litteratur och tidigare forskning som är 
sammankopplat till studiens syfte. Bakgrunden kommer senare också att ligga till 
grund för diskussionen då jag reflekterar över studiens resultat; även den förankrat till 
syftet.  

4	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Syftet med studien är att jämföra formuleringar från kursplanen i Dansträning (Lpf 
94) med ämnesplanen i Dansteknik (Gy 11) ur ett didaktiskt perspektiv. 
 

- Vilket innehåll bör eleverna möta för att ha möjlighet att uppnå kunskapskraven 
enligt kursplanen i Dansträning och ämnesplanen i Dansteknik? 

- Vilka riktlinjer ger kursplanerna vad gäller hur undervisningen bör genomföras?  
- Vad förväntas eleverna lära sig efter avslutad kurs enligt kursplanen i 

Dansträning och ämnesplanen i Dansteknik? 
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5	  Metod	  	  
I denna del beskrivs den forskningsmetod som ligger till grund för studien samt det 
vetenskapsteoretiska perspektivet som fungerar som metodologisk grund. 
Hermeneutik är också ett begrepp som redogörs, vilket har hjälpt mig i min analys. 
Jag kommer också att redogöra för mitt urval och material, samt hur jag har gått 
tillväga vid analyseringen av kursplanerna.  
	  

5.1	  Textanalys	  
För att förstå begreppet textanalys är det enligt Bergström och Boréus (2005) först 
viktigt att förstå betydelsen av ordet text. Text är någonting nedskrivet som relaterar 
till människor på ett eller annat sätt. Det finns alltid någon som har konstruerat texten 
och för det mesta är även texten riktad till en mottagare (ibid.). Skolans kursplaner är 
en typ av text vars mottagare kan tänkas vara elever, föräldrar och lärare. Det finns 
många olika typer av texter som har olika syften, men gemensamt för samtliga är att 
texter behöver tolkas (Gustavsson, 1999). 
 

Författaren avser något när han eller hon skriver, som sedan får tolkas av 
läsaren eller, annorlunda uttryckt, författaren kodifierar ett meddelande 
som sändes till läsaren som i sin tur kan avkodifiera detta.  (Gustavsson, 
1999, s. 44) 

 
Textanalys handlar allmänt sett om att identifiera, undersöka och urskilja olika delar i 
en text, vilket kan ske med hjälp av olika textanalytiska inriktningar. Oavsett 
inriktning krävs det alltid en tolkning av texten, vilket, enligt Bergström och Boréus 
(2005), kan ske utifrån fyra tolkningsstrategier; utifrån forskaren, avsändaren, 
mottagaren eller till hela diskursen (det sociala sammanhanget). 
 

5.1.2	  Hermeneutik	  som	  ett	  teoretiskt	  perspektiv	  
Läran om läsning och tolkning kallas hermeneutik och har en stor betydelse i 
textanalysen, då det handlar om att tolka en text. Hans-Georg Gadamer är en tysk 
filosof och hermeneutiker som menar att varje mottagare eller läsare närmar sig en text 
på olika sätt, vilket har att göra med personens förförståelse. Med detta menas att varje 
individ har olika upplevelser, kunskaper, erfarenheter och utbildning vilket påverkar 
tolkningen av en text. På detta sätt understryker Gadamer att tolkning av text är 
individuell och att samma text tolkas olika beroende på person, vilket inte får förbises 
i en textanalys (Bergström & Boréus, 2005; Gadamer, 1997).  
 
Tolkning är någonting som ständigt sker i vardagen och innebär att vi vill skapa en 
förståelse för det vi läser, det vill säga att vi inte förstår men har till avsikt att göra det. 
(Ödman, 2007) Hur går då ett tolkningsarbete till? Gert Nilson (1976) menar att 
förhållandet mellan tolkaren och det som tolkas är komplicerat och att:  
 

Betydelser finns inte (fixa och färdiga); de uppstår, lever och dör bort i 
interaktion. Tolkningar och betydelseangivelser är därför alltid en 
process mellan den tolkande och det tolkade; att uttyda den sociala 
verkligheten är även en subjektiv och skapande akt. (Gert Nilson 1976, 
s. 15) 
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Ödman (2007) använder sig av bilden ”att lägga ett pussel” för att förstå tolknings- 
och förståelseprocessen. Pusslet består av små bitar som till sist bildar en helhet, detta 
efter många timmars arbete. Under processen vet personen inte hur resultatet ska bli, 
och det kan komma att uppstå svårigheter, men det viktiga är att sambandet mellan 
delar och helhet förblir. Detta anknyter den hermeneutiska cirkeln till; det vill säga 
utgångspunkten “{…}från del till helhet och från helhet till del.”, som utgör ett 
ständigt pendlande i tolkningsprocessen (Ödman, 2007, s. 99).  
 

5.2	  Urval	  och	  material	  
Då jag skulle göra mitt val av vilka kursplaner som skulle analyseras var jag först 
tvungen att studera samtliga för att få en uppfattning om varje kursplans/ämnesplans 
innehåll. Därefter sorterade jag dem efter innehåll för att se vilka av de gamla och nya 
styrdokumenten som relaterade till varandra. Detta gjorde jag för att på bästa sätt 
kunna jämföra kursplanerna med varandra. I valet tog jag också hänsyn till vilka 
kurser som det estetiska programmet med inriktning dans har som 
programgemensamma ämnen. Utöver dessa finns det också valbara kurser, men de 
sorterade jag bort då jag ansåg de gemensamma kurserna mer relevanta för min 
studie. På detta sätt kom jag fram till att den gamla kursplanen i Dansträning och den 
nya ämnesplanen i Dansteknik har ett innehåll som stämmer överens med varandra. 
Ämnet dansteknik består av kurserna Dansteknik 1-4 samt Dansträning. För att jag 
skulle få en jämnare fördelning mellan de gamla och nya kursplanerna valde jag sedan 
att inte analysera kurserna Dansteknik 3 och 4. Urvalet gjordes på grund av att dessa 
kurser enbart fördjupar kunskaperna från de tidigare kurserna och på så sätt inte har 
någon relevans för mitt syfte. Min bedömning var att syftet kunde uppnås genom att 
analysera tre av fem kursplaner från det nya ämnet Dansteknik. 
 

5.3	  Genomförande	  
Innan studien var jag väl medveten om min brist i de nya styrdokumenten i ämnet 
dans, då jag inte studerat eller arbetat utifrån dem. Denna kunskapsbrist menar Ödman 
(2007) är viktig vid en textanalys på grund av att det är denna ”lucka” som ska täppas 
under analysens gång, samt att forskaren måste vara medveten om att hans/hennes 
tidigare föreställningar eller antaganden kan komma att förändras.  
 
I genomförandet av min textanalys har jag utgått från analytiska frågor. Dessa frågor 
är sådana jag som forskare inte vet svaret på, utan vill ha svar på. (Ödman, 2007) Jag 
har utgått från fyra frågor, vilka avspeglar sig i studiens syfte.  
 

• Vilket innehåll bör kursen ge för att måluppfyllelse ska nås? 
• Vilka riktlinjer ger kursplanerna för undervisningen? 
• Vilka kunskaper förväntas eleverna ha utvecklat efter avslutad kurs? 
• Vilka didaktiska krav ställer styrdokumenten på läraren, då det gäller att 

planera, genomföra och utvärdera dansundervisningen? 
 
Inför genomförandet av analysen ville jag dela upp den utifrån ovan nämnda frågor 
för att få en tydlig struktur. Därför började jag med att analysera innehållet i 
styrdokumenten. Efter att ha läst kursplanerna några gånger försökte jag att hitta ett 
mönster, och bestämde mig ganska snart för att dela upp innehållet i kategorier/teman. 
Min tanke var att dessa kategorier skulle underlätta, både för mig själv men även för 
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läsaren. Under kategorierna kunde jag sedan placera det innehåll som jag hittade. Ett 
exempel är kategorin Anatomi där bland annat innehållet skadeförebyggande träning 
och anatomiska övningar/begrepp finns. Utifrån dessa scheman kunde jag sedan hitta 
innehållet i kursplanerna. Under analysens gång kunde jag se att vissa kursplaner hade 
samma kategorier, medan andra skilde sig åt. Min andra analytiska fråga behandlade 
vilka riktlinjer styrdokumenten ger om undervisningen. Jag kunde ganska snabbt se 
att svaret inte fanns tydligt skrivet, därför fokuserade jag på att hitta ord som 
eventuellt kunde ge mig ledtrådar för hur undervisningen ska bedrivas. Här använde 
jag mig av Ödmans (2007) tankar om att lägga ett pussel, med utgångspunkten att 
orden var pusselbitarna, och att jag genom dessa kunde hitta en helhet som skulle ge 
mig svaret på frågan, vilket mycket riktigt gjordes. Denna process var dock 
tidskrävande och innebar att mina tidigare erfarenheter av dansundervisning var 
tvungna att läggas åt sidan, och endast se till det som stod i styrdokumenten. Genom 
orden kunde jag exempelvis se huruvida undervisningen förväntades vara praktiskt 
eller teoretisk. Jag var också tvungen att analysera hela styrdokumentet, då riktlinjer 
för undervisningen även kunde hittas i kunskapskraven. Genom att ha analyserat 
dessa två frågor blev det sedan enklare att hitta svaret på den tredje analytiska frågan, 
det vill säga vilka kunskaper som eleverna förväntas ha utvecklat efter avslutad kurs. 
Här var jag tvungen att se till kursens innehåll, men även till kunskapskraven, 
eftersom att det där står på vilket sätt som eleverna ska kunna visa sin kunskap. Under 
analysen av min sista fråga använde jag mina ”danslärarglasögon” för att se vad som 
krävs av läraren utifrån innehåll, riktlinjer samt den kunskap som eleverna ska ha.  
	  

5.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
I textanalysen har jag försökt att bearbeta varje styrdokument noggrant för att få ett så 
bra resultat som möjligt. Jag har även sett till att mina analytiska frågor har blivit 
besvarade, vilket gjort att jag fått svar på det jag tidigare undrat över. Ödman (2007) 
belyser vikten av att forskaren inte baserar sina vetenskapliga teorier utifrån sina 
hypoteser eller förväntningar, utan har ett objektivt förhållningssätt då studien utförs. 
Detta har jag strävat efter att uppnå under min studie för att den ska bli så 
verklighetstrogen som möjligt, och inte avspegla sig i mina tidigare personliga 
antaganden och föreställningar. Eftersom att jag efter denna studie är färdigutbildad 
lärare i dans har jag i analysen försökt att inte endast se texten utifrån ett 
lärarperspektiv, utan objektivt utifrån hela diskursen (Bergström och Boréus, 2005).  
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6	  Resultatanalys	  
I följande avsnitt presenteras en textanalys av fyra styrdokument, vilka är 
Dansträning (Lpf 94), Dansträning (Gy 11) samt Dansteknik 1-2 (Gy 11). Jag 
kommer att följa denna ordning, det vill säga börja med den äldre kursplanen för att 
sedan presentera analysen av de nya. I analysen använder jag också samma struktur 
för att underlätta för läsaren. Som jag tidigare nämnde under rubriken genomförande, 
har jag i min analys använt mig av fyra frågor som skall besvaras under tidens gång. 
Dessa frågor är: 
 

• Vilket innehåll bör kursen ge för att måluppfyllelse ska nås? 
• Vilka riktlinjer ger kursplanen för undervisningen? 
• Vilka kunskaper förväntas eleverna ha utvecklat efter avslutad kurs? 
• Vilka didaktiska krav ställer kursplanen på läraren? 

 

6.1	  Dansträning	  (Lpf94)	  

6.1.1	  Översiktsanalys	  
Den gamla kursplanen i Dansträning är uppdelad i två rubriker. Den första är rubriken 
Mål, där kursens mål finns redogjorda, samt de mål som eleven ska ha uppnått efter 
avslutad kurs. Kursens mål är skrivna i löptext och ger läsaren en överblick av 
kursens innehåll, medan de mål som eleven ska ha uppnått står i punktform; samtliga 
inledande med ”eleven skall” (se bilaga 1, s.50). Efter rubriken mål, följer 
Betygskriterier, där kriterier för betygen Godkänd, Väl godkänt, och Mycket väl 
godkänd finns formulerade, även de i punktform. Varje kriterium börjar med 
”eleven…”, för att sedan utveckla vad eleven ska ha kunskap i och om för de olika 
betygsnivåerna. Ett exempel från nivån godkänd är; ”Eleven utvecklar olika 
rörelsekvaliteter och former av dansträning samt leder en grupp i någon 
träningsform.” (se bilaga 1, s.50) Kursplanen i Dansträning är relativt kortfattad med 
text på mindre än en A4-sida och ger varje läsare ett stort utrymme för egen tolkning. 
Detta innebära att kursplanen ger lärarna stort frirum, vilket gör att undervisningen 
kan skilja sig åt i de svenska skolorna. Innehållet i kursen kan sammanfattas med att 
eleven ska arbeta med alternativ träning, anatomi och fysiologi som ett komplement 
till sin dansträning.  

6.1.2	  Detaljanalys	  

6.1.2.1	  Innehåll	  
Innehållet i kursplanen kan delas in i olika kategorier som alla syftar till ett och 
samma mål, nämligen att bidra till att eleverna utvecklar mer kunskap om alternativa 
träningsmetoder. Utifrån min tolkning kan jag urskilja fem stycken kategorier, vilka 
är; anatomi, fysiologi, teorier, rörelsekvaliteter, och träningsformer. Detta innehåll 
beskrivs på olika sätt, men samtliga relaterar till dansen, det vill säga att dansen är 
fokus i kursplanen. Detta visas tydligt under rubriken mål som eleverna skall ha 
uppnått efter avslutad kurs, där ett av målen är att eleven skall ”ha kunskaper om 
anatomi och fysiologi av betydelse för träning och dans” (se bilaga 1, s.50). Innehållet 
av de olika teorierna för träning beskrivs endast som att eleverna ska kunna redogöra 
för dessa, exempelvis genom citatet ”eleven skall kunna utveckla rörelsekvaliteter, 
behärska olika träningssystem och kunna redogöra för bakomliggande teorier” (ibid.). 
Vi som läsare vet dock inte vad Skolverket menar med ”redogöra”, eller med 
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”bakomliggande teorier”. Detta får därför läsaren tolka fritt. De bakomliggande 
teorierna skulle kunna tolkas som att eleven exempelvis ska ha kunskap om varför 
olika träningsformer är bra, vilka muskler och rörelsekvaliteter som tränas?, hur 
påverkar detta dansträningen?, etc. Anatomin och fysiologins innehåll skall enligt 
styrdokumentet relateras till ett praktiskt sammanhang. De nämner dock inte vad detta 
är för sammanhang, men det skulle kunna tolkas som någon form av träning. 
Skolverket ger inte heller några riktlinjer för hur detta ska ske i undervisningen, men 
ur ett träningsperspektiv bör det handla om en funktionell anatomi, det vill säga; 
skelett, leder och muskler. Det som sägs i kursplanen är att; ”kursen skall även ge 
kunskap om anatomi och fysiologi i praktiska sammanhang” (se bilaga 1, s.50). 
Kategorierna rörelsekvaliteter och träningsformer preciseras inte heller, det blir därför 
läraren uppgift att tolka och bestämma detta individuellt för sin undervisning.  

6.1.2.2	  Riktlinjer	  för	  undervisning	  
I kursplanen går det inte att tydligt utläsa vilka metoder som ska användas eller hur 
undervisningen ska bedrivas, men trots detta går det till viss del att urskilja vid en 
noggrannare analys av texten. Detta sker via de ordval som finns i texten som jag 
nedan kommer att citera och sedan analysera. Ordvalet ”behärska olika 
träningssystem” är däremot svårtolkat. Skall detta ske praktiskt eller teoretiskt? Enligt 
mig går det att behärska ett träningssystem praktiskt, i den mån att man kan utföra 
träningen, men detta går också att göra teoretiskt, det vill säga att man muntligt kan 
förklara och beskriva träningen. Vi vet dock inte vad Skolverket menar med detta. Ett 
anat exempel är meningen ”redogöra för teorier”, vilket jag tolkar som att eleverna 
muntligt ska kunna redogöra för dessa, samt citatet ”utveckla rörelsekvaliteter” som 
jag tolkar som ett praktiskt arbete. Då rörelsekvaliteter handlar om rörelser i kroppen, 
så som skarpt, hårt, mjukt och så vidare, tolkar jag att det innebär att eleverna fysiskt 
ska kunna detta. Ett tydligare exempel där en riktlinje ges är att eleven skall; ”kunna 
genomföra och leda en medvetet vald träningsform” (se bilaga 1, s.50), vilket innebär 
ett eleven praktiskt ska göra det, samt leda en träningsform inför en grupp. Detta citat 
ger läraren en riktlinje för hur undervisningen kan bedrivas. Två andra exempel, som 
finns i betygskriterierna är; ”eleven beskriver olika träningsformer” eller ”eleven 
resonerar om betydelsen av anatomi{…}” (ibid.). Orden beskriver och resonerar ger 
inte läsarna fritt tolkningsutrymme utan innebär att eleven muntligt ska kunna 
redogöra för dessa kunskaper. Under betygskriteriet väl godkänt ges också riktlinjer 
för självständigt arbete då det står att eleven ”leder på egen hand gruppträning”.   

6.1.2.3	  Kunskap	  
Utifrån min analys ska eleverna efter avslutad kurs ha utvecklat kunskap i, respektive 
om de ovan nämnda kategorierna; anatomi, fysiologi, teorier, rörelsekvaliteter, och 
träningsformer, som också är innehållet i kursen. Utöver detta ska de också kunna 
framföra kunskapen på det sätt som kursplanen hänvisar till. För att förklara detta 
kommer jag att utgå från det som står under rubriken Mål som eleverna ska ha 
uppnått efter avslutad kurs; som säger att eleven skall; 
 

• kunna utveckla rörelsekvaliteter, behärska olika träningssystem och kunna 
redogöra för bakomliggande teorier 

• kunna genomföra och leda en medvetet vald träningsform 
• ha kunskaper om anatomi och fysiologi av betydelse för träning och dans 
• kunna tillämpa och utveckla egen träning. 

 



	   21	  

Detta innebär att eleverna också ska ha kunskap om hur de genomför och leder en 
träningsform. Utifrån lärarens tolkning av orden behärska och utveckla beror det sedan 
på om eleverna teoretiskt eller praktiskt ska ha kunskap om rörelsekvaliteter och 
träningssystem. Eleverna ska också ha kunskap om hur de lägger upp träningsprogram 
och utför detta, samt ”resonerar om betydelsen av anatomi och fysiologi för 
dansträning{…}” (se bilaga 1, s.50). 

6.1.2.4	  Didaktiska	  krav	  
Utifrån ovanstående analys kan jag konstatera att kursplanen i Dansträning ställer 
vissa didaktiska krav på läraren. Först och främst ska läraren kunna analysera 
kursplanen för att veta vilket innehåll han/hon ska ha i undervisningen. Genom att 
analysera innehållet får läraren svar på den första didaktiska frågan, vad?. Då 
innehållet i kursen är fastställt måste läraren kunna se vilka riktlinjer kursplanen ger 
för undervisningen, det vill säga det som jag analyserat under rubriken riktlinjer för 
undervisning. Här ges svaret på den andra didaktiska frågan, Hur?. Kursplanen ger 
inte svar på frågan varför?, men trots detta är det viktigt att läraren själv vet detta. För 
att kunna genomföra en bra undervisning krävs det att läraren har teoretiska och 
praktiska kunskaper i samtliga av kursens innehåll. Läraren måste planera sin 
undervisning utifrån kursplanen, det vill säga, få med samtligt innehåll och anpassa 
sina metoder efter de riktlinjer som kursplanen ger. I de områden som inte har 
angivna metoder krävs det att läraren själv bestämmer detta, och använder sig av de 
didaktiska frågorna. Kursplanen ger inte heller några riktlinjer för tid, vilket innebär 
att läraren själv exempelvis måste bestämma när eller hur länge eleverna ska utföra ett 
specifikt moment från kursplanen. I kursplanens mål står det tydligt att läraren ska ge 
eleverna ”redskap för kontinuerlig kroppsträning och alternativa träningsmetoder” (se 
bilaga 1, s.50), vilket gör att läraren måste ha, både teoretisk och praktiskt kunskap. 
Den teoretiska kunskapen kan exempelvis handla om vad det är som tränas och den 
praktiska kunskapen skulle kunna vara att ha övningar så att eleverna kan utöva 
träningen. Då det gäller att eleverna ska kunna leda en träningsform krävs det också 
handledning från läraren.   
 

6.2	  Ämnesplanen	  i	  Dansteknik	  
Som jag tidigare nämnt i bakgrundbeskrivningen har det, i och med Gy11, införts 
ämnesplaner. Ämnesplanen i Dansteknik består av 5 stycken kurser, vardera på 100 
poäng, det vill säga att hela ämnet innefattar 500 poäng. Kurserna heter Dansteknik 1-
4, samt Dansträning. Vardera kurs har specifika mål och innehåll, men gemensamt är 
att de ska relatera till ämnets syfte. Ämnesplanen i Dansteknik inleds med en kort 
beskrivning av ämnet, för att sedan fortsätta med rubriken Ämnets syfte; där 
skolverket på ett mer detaljerat sätt beskriver kursen. Syftet kan sammanfattas med att 
eleverna ska utvecklas fysiskt och konstnärligt i förhållande till dansteknik. Detta 
innefattar begrepp som vokabulär, kontinuerlig träning, eget ansvar och 
arbetsmiljöfrågor. Efter denna beskrivning i löptext följer en underrubrik där det i 
punktform redovisas vad eleverna ska ges förutsättningar att utveckla under ämnets 
gång. Denna formulering; ”undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla…” (se bilaga 2, s.51) kan anses vara direkt riktad till 
läraren då det är han/hon ska organiserar och utför undervisningen. Dessa nio punkter 
ger även läsaren ytterligare information om ämnets innehåll och syfte. Här 
specificeras exempelvis arbetet med tid, dynamik och rytm i förhållande till dans, 
vilket inte gick att urskilja i ämnets syfte. Ett annat exempel där läraren får ytterligare 
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riktlinjer för sin undervisning är punkt nummer sju som säger att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla ”kunskaper om hur övningar, lektioner och träning 
metodiskt byggs upp inom olika dansgenrer och kompletterande träningsmetoder”. 
Sist i beskrivningen av ämnet Dansteknik finns en lista över ämnets kurser och dess 
poäng.  
 

6.2.1	  Dansträning	  (Gy11)	  

6.2.1.1	  Översiktsanalys	  
I inledningen av kursplanen i Dansträning redogör Skolverket för vilka punkter från 
ämnets syfte som kursen omfattar; vilka är punkt nummer två och punkterna sex till 
nio. Detta gör att läsaren kan gå tillbaka till dessa punkter för att få ytterligare 
information om innehållet i läsningen av kursplanen. Efter detta följer det centrala 
innehållet, där det framgår vad kursen ska behandla. Detta innehåll står skrivet i 
punktform och samstämmer med innehållet från ämnets syfte, exempelvis genom 
citatet från det centrala innehållet där det står att kursen ska behandla 
”skadeförebyggande träning. Dansteknikövningar med betoning på att arbeta 
anatomiskt och fysiskt rätt” (se bilaga 2, s. 57) och citatet ”Kunskaper om anatomi 
och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om betydelsen av kontinuerlig 
träning och om hur den egna kroppen fungerar i träningssammanhang.” som finns i 
ämnets syfte (se bilaga 2, s.51). Båda dessa citat överensstämmer, men har samtidigt 
olika fokus och komplimenterar varandra inom samma tema, nämligen anatomi, 
vilket kan vara till hjälp för läraren i planeringen och utformandet av undervisningen. 
Efter kursens centrala innehåll följer rubriken Kunskapskrav, där betygskriterierna E-
A redovisas. Samtliga kriterier inleder med ”Eleven…”, vilket utgör en tydlighet i 
styrdokumenten. Denna formulering kan vara underlättande för läraren, men också för 
eleven själv samt dess målsmän. Betygskraven förklara sedan vilken kunskap eleven 
ska ha för respektive nivå. I jämförelse med den tidigare kursplanen i dansträning 
innehåller dessa betygskrav mycket text, samt är indelade i fler stycken.  

6.2.1.2	  Detaljanalys	  

6.2.1.2.1	  Innehåll	  
I min detaljanalys av innehållet i dansträningens kursplan utgår jag från punkterna två 
och sex-nio från ämnets syfte, vilka jag sedan kommer att relatera till det centrala 
innehållet i kursplanen som är mer specificerade. Utifrån ämnets syfte kan jag urskilja 
kategorier som kan underlätta i bearbetandet av kursinnehållet. Dessa kategorier är; 
träningsprocess, anatomi, metodik, vokabulär och arbetsmiljö. I den första kategorin 
ger kursplanen exempel på vad det innebär med träningsprocessens delar. Det som 
nämns är ”memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med placering.” 
(se bilaga 2, s.52). Till skillnad från den äldre kursplanen i dansträning ges här mer 
konkreta exempel, vilket gör att läsarna, och speciellt lärarna, vet vilka moment som 
kursen ska innehålla. Anatomi är ett centralt tema för kursen i dansträning där det 
speciellt betonas att eleverna ska få ta del av skadeförebyggande träning. I det 
centrala innehållet står det enbart att kursen ska innehålla ”grundläggande anatomi”, 
dock preciseras inte detta utan ger läsaren ett stort utrymme för egen tolkning av ordet 
grundläggande. I detta tema kan jag också urskilja att eleverna ska få kunskap om 
anatomiska teknikövningar för att minska skaderisken. Innehållet i anatomi preciseras 
ytterligare i betygskraven där det står att eleverna ska kunna redogöra för sin träning i 
förhållande till anatomin. Inom kategorin metodik framgår det mycket tydligt att 
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undervisningen ska innehålla information angående hur man bygger upp träning. Det 
innehållet ger exempel så som uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila. 
Kursplanen nämner inte fler delar, men ger ändå läsaren någorlunda information som 
sedan kan utvecklas individuellt. Metodiken handlar också om alternativa 
träningsmetoder, träningsprogram och kost som också har syftet att stärka 
danstekniken. Det som ska tränas enligt det centrala innehållet är ”kondition, 
smidighet, rörlighet och styrka” (se bilaga 2, s. 57). Det som inte preciseras i 
kursplanen är kosten, där det endast står att undervisningen ska innehålla ”kostens 
betydelse för att stärka kroppen” (ibid.). Innebär det att läraren ska tala om att det är 
nödvändigt att äta mycket? Eller innebär det att eleverna ska få kunskap om kalorier, 
mättade/omättade fetter, kostcirkeln etc.? I och med att det inte finns några exempel 
eller ramar för kostinnehållet ger detta läraren ett stor utrymme för egna uppfattningar 
om vad som anses relevant för kursens syfte.  
 
I ämnets syfte nämns också att eleverna ska ges förutsättningar att använda vokabulär 
som är relaterade till dans – och övrig träning, vilket förtydligas i det centrala 
innehållet med exempel som stretch, uppvärmning och nedvarvning. Dessa begrepp 
kan jag dock se som självklara i och med att undervisningen ska innehålla kunskap 
om metodik, därför fråga jag mig om vokabulär även kan vara sådana som är 
relaterade till anatomin samt dansövningar, så som plié, flatback, relevé etc. I och 
med att kursplanen inte ger en variation i exemplen kan även denna kategori komma 
att skilja sig mellan de undervisande lärarna. Den kategori som är mest otydlig i 
kursplanen för dansträning är arbetsmiljöfrågor, där det endast står att de ska vara 
relaterade till den egna miljön. Vilka miljöer innebär detta? I ämnets syfte står det; 
”Den fysiska träningen medför skaderisker. För att minimera dem ska träningen ske i 
ändamålsenliga lokaler.” (se bilaga 2, s.51). I och med att Skolverket inte redogör för 
vad de menar med arbetsmiljöfrågor ges ett stort tolkningsutrymme, vilket med stor 
sannolikhet gör att undervisningen inte blir likvärdig i skolorna. Övningar i 
stresshantering är även någonting som nämns i dansträningens centrala innehåll samt i 
kunskapskraven, dock finns detta inte tydligt formulerat i dansteknikens syfte. Detta 
skulle kunna tolkas som att stresshanteringen anses vara en del av arbetsmiljön; 
exempelvis genom ett stycke som är hämtat från betygskraven för betyget E, som 
säger att; ”Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom 
värderar eleven med enkla omdömen sin egen arbetsmiljö.” (se bilaga 2, s. 57).   

6.2.1.2.2	  Riktlinjer	  för	  undervisning	  
Likt den gamla kursplanen i dansträning ger inte den nya heller konkreta riktlinjer för 
hur undervisningen ska bedrivas, dock finns även här specifika ord som gör att 
läsaren kan urskilja vissa metoder. De ord som går att se som riktlinjer för 
undervisningen är exempelvis formuleringen att undervisningen ska innehålla 
övningar, vilket kan tolkas som ett praktiskt och teoretiskt arbete. I det centrala 
innehållet går det att urskilja att undervisningen för de skadeförebyggande övningarna 
ska vara praktisk (se bilaga 2, s. 57), likaså undervisningen som rör de 
komplimenterande träningsmetoderna samt struktureringen av träning (uppvärmning, 
stretch, osv.). Dock nämner inte styrdokumentet om det är eleverna eller läraren som 
ska göra övningarna, vilket bland annat kan ses genom citatet ”eleven utför med viss 
säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch” (se bilaga 2, s. 57). I 
betygskraven finns det endast ett tydligt exempel som visar att eleven utformar 
övningar; ”Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program 



	   24	  

för att träna detta” (ibid.). Genom citatet går det även att urskilja ett teoretiskt arbete, 
då det handlar om att planera sin träning.  
 
Ett mycket tydligt exempel på de riktlinjer som styrdokumentet ger finns under 
rubriken ämnets syfte, där det står att ”Anatomins begrepp ska framför allt tränas 
genom att man praktiskt använder dem vid träningstillfällena” (se bilaga 2, s. 51). 
Utifrån detta går det att konstatera att skolverket mestadels vill att den anatomiska 
undervisningen ska vara praktisk, men ordvalet framför allt ger också utrymme för 
den teoretiska undervisningen. Om ordvalet istället hade varit skall hade det endast 
varit möjligt med en praktisk undervisning i anatomi. I kunskapskraven för betyget E 
står det att eleven ska redogöra hur den egna kroppen fungerar och utvärdera sin 
dansteknik i relation till anatomin. Detta tolkar jag som att eleven muntligt ska 
presentera det, men valet av metod går inte att urskilja i kursplanen, vilket gör att 
läraren får stor frihet i undervisningen då riktlinjer inte ges i kursplanen.  
 
En annan tydlig riktlinje finns i betygskraven där det står att eleven ska sätta ihop ett 
eget program för att träna smidighet, rörlighet, styrka och kondition. Här går det att 
urskilja ett självständigt arbete som sedan ska utföras praktiskt av eleven. Dessa 
riktlinjer ger inte mycket tolkningsutrymme för läsaren och kommer därför troligtvis 
att se någorlunda lika ut, oavsett lärare.  

6.2.1.2.3	  Kunskap	  
Utifrån studiens analys ska eleverna efter avslutad kurs ha kunskap i samtliga av de 
ovan nämnda kategorierna; träningsprocess, anatomi, metodik, vokabulär och 
arbetsmiljö, som också är innehållet i kursen. Utöver detta ska de också kunna 
framföra kunskapen på det sätt som kursplanen beskriver. Till skillnad från den 
tidigare kursplanen i dansträning innehåller det nya styrdokumentet ingen rubrik där 
det står att ”eleverna skall…”, därför kommer jag att utgå från betygskraven för 
betyget E, som redogör för elevernas kunskap. Nedan sammanfattas det eleverna ska 
kunna efter avslutad kurs.  
 

• Muntligt prata om kost i förhållande till träning 
• Prata om sin egen arbetsmiljö 
• Använda vokabulär i förhållande till träning 
• Sätta ihop och utföra olika träningsprogram.  
• Muntligt utvärdera och prata om anatomi i förhållande till den egna kroppen 

och sin teknik.  
 
I ovan nämnda rubriker har jag visat att dansträningens innehåll och undervisning kan 
tolkas på olika sätt, därför bör dessa punkter enbart ses som ramar för kunskapen i 
kursen dansträning.  
 

6.2.1.2.4	  Didaktiska	  krav	  
Utifrån denna analys kan jag konstatera att läraren bör ha kunskap i stresshantering 
både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska kunskapen är viktig för att göra eleverna 
medvetna om vad det innebär och hur det kan undvikas, och den praktiska kunskapen 
behövs för att ge eleverna verktyg och övningar som de sedan kan ha användning för i 
framtiden. Detta konkretiseras i det centrala innehållet som säger att undervisningen 
ska behandla; ”Övningar i stresshantering och hur dessa genomförs för att hantera 
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situationer som kan upplevas som pressade både i träningssituationer och vid sceniska 
framträdanden.” (se bilaga 2, s. 57). Läraren förväntas också själv ha god kunskap i 
metodik i dans, men även i övrig träning så att de kan förmedla hur träning byggs 
upp, samt vad det är som tränas i olika övningar. Kunskap i anatomin är en 
förutsättning, även här både teoretiskt och praktiskt. Teorin och praktiken 
komplimenterar varandra och gör att eleverna kan reflektera anatomin i förhållande 
till sin träning. Läraren bör också ha viss kunskap i skador, hur de kan undvikas, samt 
kostens betydelse för träning.  
 
I och med att kursplanen i Dansträning innehåller eget arbete för eleverna bör också 
läraren ha kunskap i handledning. Detta ord nämns fler gånger i betygskraven. Utöver 
detta måste läraren innan kursstart gå igenom innehåll och riktlinjer från kursplanen, 
så att en utförlig planering kan göras för att säkerställa att samtligt innehåll kommer 
med i kursen. Läraren måste ha god kunskap om vad innehållet är och vilken metod 
som ska väljas, samt varför. Tiden är också ett viktigt moment, exempelvis i vilken 
ordning som kursens innehåll ska framträda.   
	  

6.2.2	  Dansteknik	  1	  

6.2.2.1	  Översiktsanalys	  
Dansteknik 1 är den första av de fyra kurserna i dansteknik och inleder på så sätt 
ämnet. Kursen omfattar de första sex punkterna, samt den åttonde, från ämnets syfte. 
Liksom i kursen dansträning fördjupas sedan kursens innehåll under rubriken Centralt 
innehåll. Det centrala innehållet är mer specifikt och kan hjälpa läsaren att förstå det 
som står i ämnets syfte. Ett exempel på detta är punkt nummer fem från ämnets syfte, 
där det står att undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla ”kunskaper om 
musik och relationen till dans {…}” (se bilaga 2, s. 51), vilket motsvarar ”Dansens 
relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och 
inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter.” 
(se bilaga 2, s. 52), från det centrala innehållet i Dansteknik 1. Detta är ett tydligt 
exempel på att det centrala innehållet är ett förtydligande av punkterna i ämnets syfte. 
Efter det centrala innehållet följer kunskapskraven E-A, där det finns tydliga kriterier 
för betygen E, C och A. För de mellanliggande betygen, D och B krävs det att 
samtliga krav från den lägre betygsnivån är uppnådda, samt vissa krav från den högre 
betygsnivån. Kursplanen i Danteknik 1 har samma utformning som kursplanen i 
Dansträning, det som skiljer dem åt är innehållet.  
 

6.2.2.2	  Detaljanalys	  

6.2.2.2.1	  Innehåll	  
I denna detaljanalys kommer jag, liksom i analysen av kursen Dansträning, att utgå 
från de punkter från ämnets innehåll som kursen omfattar. I detta fall är det punkterna 
ett till sex, samt punkt åtta. Jag kommer att sätta ämnets syfte i relation till det 
centrala innehållet och kunskapskraven i dansteknik 1 för att hitta kursens innehåll, 
riktlinjer för undervisning samt kunskap. Även i denna analys av kursens innehåll 
kommer jag att utgå från kategorier för att underlätta läsningen i analysen. Dessa fem 
kategorier för innehåll i kursen är; koder och konventioner, träningsprocessen, 
dansträning, kropp/teknik samt Musik och Dans. 
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I kursplanen för Dansteknik 1 finns det inga tydliga riktlinjer för vad som menas med 
koder och konventioner, utan det som sägs är att undervisningens ska innehålla 
”teknikträningens koder och konventioner” samt att ”eleven använder de koder, 
konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträning” (se bilaga 2, s. 
52). Utan att göra en allt för privat tolkning att detta kan jag konstatera att ordet 
konvention innebär en typ av överenskommelse eller en outtalad praxis. I och med 
detta är det svårt att veta vad Skolverket menar med koder och konventioner, och blir 
därför den enskilda lärarens uppgift att tolka och precisera för sina elever. Den andra 
kategorin, träningsprocessen, beskrivs dock tydligare. Det handlar om hur arbetet 
utförs under en danslektion. Det kan därför till exempel vara arbetet med placering 
eller memorering av rörelse. I kunskapskraven får läsaren också ytterligare 
information då ordet korrektioner nämns för första gången. En väldigt stor del av 
styrdokumentet innehåller en fokusering på två dansgenrer. Vilka dessa är framgår 
dock inte, och frågan är om det är lärarens uppgift att bestämma detta? Oavsett genrer 
så ska Dansteknik 1 innehålla en så kallad grundläggande träning i dessa. Utifrån 
ordet grundläggande går det att konstatera att kunskaperna inte ska fördjupas utan 
undervisningen ska fokusera på dansgenrernas grunder. I det centrala innehållet går 
det att utläsa att det kan handla om grunder i teknik, vokabulär, rymduppfattning, 
styrka, koordination etc., det vill säga, grunderna i Dans! En problematik med ordet 
grundläggande kan dock vara att personer har olika uppfattningar av vad som är 
dansens grunder. Det enda som nämns är grundläggande begrepp så som ”placering, 
rörelsekvaliteter som tyngd och flöde, musikalisk puls och taktarter samt 
dansgenrernas vokabulär.” (se bilaga 2, s. 52). Kursplanen ger, utöver detta, inga fler 
detaljerade förklaringar av begreppet, och på så sätt blir det lärarens uppgift att 
urskilja vad som är grundläggande och inte. Kropp/teknik är det fjärde innehållet. I 
ämnets syfte står det att undervisningen ska ge förutsättningar att utveckla ”Förståelse 
av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, 
riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang.” 
(se bilaga 2, s. 51). I kunskapskraven preciseras detta ytterligare då det nämns att den 
spatiala förmågan också ska sättas i relation till de olika genrerna. Denna kategori 
innehåller många danstermer, vilket kan tyda på att det är riktat till de som redan 
besitter denna kunskap och att elever kan ha en viss svårighet i tolkningen av 
kursplanen. Ett exempel på ett sådant begrepp är den spatiala förmågan, vilket kan 
förenklas genom ordet rymduppfattning. Det handlar om att dansaren ska använda 
sina sinnen, så som syn, hörsel, känsel för att förstå sin omvärld. Musik och Dans är 
det sista innehållet i Dansteknik 1, där det framgår att undervisningen ska innehålla 
”Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande 
och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och 
taktarter.” (se bilaga 2, s. 52).  Denna formulering är väldigt tydlig och konkretiseras 
även ytterligare i ämnets syfte, där begrepp som tid, dynamik och rytm också nämns. 
Dessa tydliga formuleringar gör att det inte råder någon tvekan om innehållet, och på 
så sätt uppstår det ingen variation i tolkningsarbetet.  

6.2.2.2.2	  Riktlinjer	  för	  undervisning	  
Till skillnad från de tidigare analyserade kursplanerna ger Dansteknik 1 ännu färre 
riktlinjer för undervisningen. Vid analyserandet går det att konstatera att majoriteten 
av undervisningen ska vara praktiskt, vilket exempelvis framgår genom att 
undervisningens ska innehålla ”grundläggande träning…”. Denna formulering 
återkommer flera gånger och innebär att eleverna, med kroppen, ska träna de nämna 
färdigheterna. Utöver detta går det också att se att kommunikationen är viktig i 
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undervisningen. Det står exempelvis att eleverna ska reflektera över sin utveckling 
eller att de ska använda vokabulär och begrepp. Utöver detta ges inga fler riktlinjer 
för undervisningen, vilket gör att läraren har stor frihet i val av metod. 

6.2.2.2.3	  Kunskap	  
Utifrån min analys ska eleverna efter avslutad kurs ha kunskap i samtliga av de ovan 
nämnda kategorierna; koder och konventioner, träningsprocessen, dansträning, 
kropp/teknik samt Musik och Dans, som också är innehållet i kursen. Utöver detta ska 
de också kunna framföra kunskapen på det sätt som kursplanen hänvisar till. 
 

• Reflekterar över sin kunskapsutveckling och hur sin egen kropp fungerar. 
• Att spatialt kunna anpassa sig till genre och andra medverkande. 
• Ha en grundläggande kunskap i två dansgenrer, samt i placering och övrig 

träning. 
• Muntligt och fysiskt kunna redogöra för visst vokabulär i rörelse, stildrag, 

kvaliteter och anatomi.  
• Kunna följa musikens taktart och puls och förhålla sig till 

dansundervisningens koder och konventioner. 

6.2.2.2.4	  Didaktiska	  krav	  
I och med att kursplanen i Dansteknik 1 fokuserar på två dansgenrer är det lämpligt 
att läraren har fördjupad kunskap i dessa för att överföra sin kunskap till eleverna, 
både teoretiskt och praktiskt. Exempel kan vara vokabulär, stildrag, rörelsekvaliteter, 
placering osv. Även i denna kurs behöver läraren ha kunskap i anatomi för att 
eleverna ska se ett samband mellan sin kropp och dans. Som jag tidigare nämnt är 
rymduppfattning av stor vikt i Dansteknik 1, och därför bör läraren ha stor kunskap i 
detta så att eleverna kan öva sin spatiala förmåga, vilket det centrala innehållet 
nämner i citatet om att undervisningen ska innehålla; ”Grundläggande träning av den 
spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra medverkande” (se bilaga 
2, s. 52). Nytt för denna kursplan är även musikens roll i relation till dans. Läraren ska 
därför ha kunskap i olika musikgenrer, dess taktarter, nyanser, stämning osv. Den 
undervisande bör också ha kunskap om hur dans förhåller sig till levande och inspelad 
musik, tystnad eller andra typer av ljud.  
 
Utöver innehållskunskapen ska läraren ha, likt i de övriga kursplanerna, kunskap om 
de didaktiska frågorna i relation till undervisningen. I denna kursplan, som inte ger så 
många riktlinjer för undervisningen, är hur?- frågan extra viktig. Det krävs alltså att 
läraren utifrån innehållet i kursplanen väljer metod för de olika momenten. Vilken 
metod är bäst för vilket innehåll? Det är just detta ansvar som kursplanen lämnar över 
på varje enskild lärare. Dansteknik 1 har ett innehåll som finns utförligt skrivet, vilket 
gör att analyseringen av detta är relativt enkel, däremot krävs det mer tid för  
planeringen av undervisningen. 
     

6.2.3	  Dansteknik	  2	  

6.2.3.1	  Översiktsanalys	  
Dansteknik 2 är den andra av fyra kurser i ämnet Dansteknik och är en fortsättning av 
Dansteknik 1. Detta innebär att kurserna till största del har lika innehåll, men 
skillnaden är att kunskaperna ska fördjupas i denna kurs. Dansteknik 2 omfattar 
punkterna ett till sex, samt punkt åtta från ämnets syfte, dock poängteras här en 
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betoning på punkterna två till sex (se bilaga 2 s. 54), vilka jag noggrannare kommer 
att redogöra för i detaljanalysen. Utöver detta är upplägget i kursplanen liknande 
styrdokumentet i Dansteknik 1. Det centrala innehållet är även här ett komplement 
och en fördjupning av ämnets syfte och sist i kursplanen följer kunskapskraven.  

6.2.3.2	  Detaljanalys	  

6.2.3.2.1	  Innehåll	  
I detaljanalysen har jag använt samma tillvägagångssätt som i de tidigare analyserna. 
Jag kommer att utgå från kursens centrala innehåll och sätta de i relation till ämnets 
syfte. Här kommer jag att lägga extra stor vikt på punkterna två till sex, då dessa 
framställs som extra viktiga i kursplanen för Dansteknik 2. Som jag tidigare nämnde i 
översiktsanalysen påminner Dansteknik 1 och 2 mycket om varandra, vilket gör att 
jag har valt att behålla samma kategorier för innehåll, nämligen koder och 
konventioner, träningsprocessen, dansträning, kropp/teknik samt Musik och Dans. I 
styrdokumentet finns det dock en ny punkt som inte tidigare har funnit med, nämligen 
komposition, vilket har gjort att detta är den sjätte kategorin för kursens innehåll.  
	  
Den första kategorin, koder och konventioner, är även i denna kursplanen svårtolkad 
då det inte ges några exempel. I kunskapskravet för betyget E, står det att ”Eleven 
tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid 
färdighetsträning” (se bilaga 2 s. 55). Citatet innebär enligt min tolkning att det har att 
göra med de regler och överenskommelser som finns i det praktiska arbetet i 
danssalen, i och med användandet av ordet färdighetsträning. Några närmre 
beskrivningar ges inte av begreppen utan ses snarare som självklara. I den andra 
kategorin finns samma innehåll som i Dansteknik 1. Skillnaden är att undervisningen 
ska fördjupas och fokusera på sambandet mellan träningsprocessen och den 
danstekniska utvecklingen. Detta framträder också i kunskapskraven där det inte bara 
nämns att eleverna ska kunna memorera rörelser, utan även fysiskt utföra dem. I 
Dansteknik 2 ges utförligare instruktioner om de reflektioner som eleverna ska göra i 
förhållande till sin kunskapsutveckling. I den tidigare kursplanen nämndes detta 
enbart som hastigast, men i Dansteknik 2 står det tydligt att eleverna ska reflektera 
kunskapsutvecklingen ”framför allt vad gäller placering och användning av 
rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik.” 
(ibid.). Exemplen i citatet gör att både lärare och elev vet vilken reflektion som ska 
ske, och kursplanen lämnar inget utrymme för skilda tolkningar. Vad det gäller 
dansträningen ska den fördjupas i Dansteknik 2. Det finns många exempel som tyder 
på det, bland annat i det centrala innehållet där det står att undervisningen ska 
behandla ”fördjupad träning i koordination, rörlighet, styrka och koncentration.”. Inte 
heller i denna kursplan finns det något som beskriver ordet fördjupad, utan det arbetet 
lämnas till den undervisande läraren och kommer självklart också att bero på hur de 
grundläggande färdigheterna tolkas. I denna kursplan finns ett tydligt samband mellan 
rörelsevokabulär och dansträning, då det framgår att begreppen fysiskt ska utövas. 
Det går dock inte att urskilja i det centrala innehållet, utan det krävs att läsaren 
analyserar kunskapskraven för att märka att detta fysiskt ska praktiseras.  
 

Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till 
kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven 
rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar 
rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande resultat enligt 
genrernas grundläggande formspråk. (Skolverket, 2011b) 
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I kategorin Kropp/teknik, förväntas kunskapen också fördjupas, vilket innebär att 
eleven, på E-nivån, på ett utförligt sätt ska kunna förklarar hur kroppen fungerar, till 
skillnad från ordet översiktligt som användes i kursplanen för Dansteknik 1. Både i 
det centrala innehållet och i kunskapskraven går det också att hitta en skillnad som 
gör att undervisningen fördjupas, nämligen dansarens anpassning i rummet. Trots 
detta nämns inte ordet fördjupning, utan det står fortfarande att undervisningen ska 
behandla ”grundläggande träning av den spatiala förmågan{…}” (se bilaga 2 s. 54).  
Förhållandet mellan musik och dans preciseras ytterligare i Dansteknik 2. I den 
tidigare kursplanen användes begrepp som puls och taktarter och i fördjupningskursen 
har det även tillkommit musikens fraser och dynamik i relation till dans, vilket tydligt 
visas i kursens centrala innehåll. Nytt för kursen är också att eleverna ska kunna 
anpassa sin dans till taktarter, fraser och dynamik, vilket är ytterligare ett bevis på en 
fördjupning i dansens relation till musik. Det sista innehållet i kursplanen för 
Dansteknik 2 är komposition. Det går dock inte att urskilja något skrivet om skapande 
i ämnets syfte, utan det hittas i kursplanens centrala innehåll, samt i kunskapskraven.  

6.2.3.2.2	  Riktlinjer	  för	  undervisning	  
Likt kursplanen i Dansteknik 1 ger detta styrdokument väldigt få riktlinjer för 
undervisningen. Från kursplanen går det att utläsa att mycket av undervisningen ska 
vara praktisk, vilket jag kan konstatera genom att titta både på det centrala innehållet, 
samt på kunskapskraven. Det centrala innehållet säger vad undervisningen ska 
behandla, och kunskapskraven berättar vad och på vilket sätt som eleverna ska visa 
sin kunskap. Dessa metoder måste självfallet överensstämma med lärarnas 
undervisning, och det är på detta sätt som jag kan konstatera att undervisningen ska 
innehålla mycket fysiskt arbete. Ett exempel är kunskapskravet: ”I dansen utför 
eleven rörelsevokabulären med en viss tydlighet i rörelser samt anpassar 
rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredställande resultat enligt genrernas 
grundläggande formspråk.” (se bilaga 2 s. 55). Citatet går att jämföra med det centrala 
innehållet, där det inte ges några riktlinjer för undervisningen: ”Rörelsevokabulär i 
relation till stildrag och tydlighet i rörelser, tid, rum, dynamik samt kvaliteter som 
relaterar till tyngd, flöde och energi.” (se bilaga 2 s. 54). Det sista citatet kan lika 
gärna tolkas som att undervisningen ska vara teoretisk.  
 
En tydlig riktlinje för undervisningen är dock att läraren tillsammans med elev ska 
koreografera fraser och övningar. Det står dock inte på vilket sätt detta ska ske; det 
vill säga vilken metod som läraren ska använda, utan här ges läraren ett fritt utrymme 
i val av metod. Trots majoriteten av fysiskt arbete med kroppen ska eleverna också få 
möjlighet att uttrycka sig muntligt, vilket kräver att läraren har en kommunikation i 
sin undervisning som gör att eleverna får visa att de, exempelvis, besitter kunskap om 
de olika vokabulärer som kursplanen kräver eller att de har den reflektionsförmåga 
som krävs.   

6.2.3.2.3	  Kunskap	  
Utifrån det analyserade innehållet och riktlinjer för undervisning kommer jag att 
sammanfatta den kunskap som eleverna ska ha efter avslutad kurs. Eftersom att de 
nya kursplanerna är utformade på annorlunda sätt kommer jag att utgå från 
kunskapskraven för betyget E, där det står vad eleverna ska ha lärt sig efter avslutad 
kurs. Precis som i tidigare analyser ska eleverna ha kunskap om innehållet i kursen, 
som sammanfattas med de sex kategorierna; koder och konventioner, 
träningsprocessen, dansträning, kropp/teknik, Musik och Dans samt komposition. 
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Eleverna ska också kunna framföra ovan nämnda kunskap på speciellt sätt, vilket 
framgår i kunskapskraven. Sammanfattningsvis ska eleverna: 
 

• Muntligt och fysiskt kunna redogöra för vokabulär i rörelse, stildrag, musik, 
kvaliteter osv. 

• I förhållande till sina reflektioner utveckla sin dansteknik och skapande. 
• Ha en fördjupad kunskap i två dansgenrer, samt i placering och övrig träning. 
• Att spatialt kunna anpassa sig till rummet, genre och medverkande. 
• Kunna anpassa och förhålla sig till musikens, dynamik, fraser och taktarter 

samt till dansundervisningens koder.  
 

6.2.3.2.4	  Didaktiska	  krav	  
I och med att Dansteknik 2 är en utveckling av Dansteknik 1 har dessa två kurser 
samma didaktiska krav. Dock krävs ytterligare didaktisk kompetens i 
fördjupningskursen. Läraren ska därför ha djupare kunskaper, bland annat i musik, 
teknik och reflektionsförmåga för att kunna utveckla eleverna. Utöver detta ska 
läraren ha kunskap i komposition och vilka metoder som kan användas för skapande 
av fraser och övningar.  
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7	  Jämförande	  analys	  
I denna del av studien kommer jag att jämföra de olika styrdokumenten ur ett 
didaktiskt perspektiv. Jag har valt att använda mig av de tre rubrikerna planera, 
genomföra och utvärdera, som alla är nödvändiga komponenter i en lärares arbete.  
 

7.1	  Planera	  

7.1.1	  Vad?	  
Samtliga styrdokument kräver ett förarbete av läraren. Kursplanerna anger riktlinjer 
som läraren bör använda sig av i undervisningen, vilket innebär att planering är viktig 
oavsett kursplan. Skillnaden är dock mängden riktlinjer som ges i de olika 
styrdokumenten. Kursplanen i Dansträning från Lpf 94 ger exempelvis inte lika 
mycket information om anatomi som kursplanen från Gy 11 gör. Detta kan innebära 
att läraren i sin planering har större hjälp av den senare kursplanen, då fler riktlinjer 
för innehåll ges. Dessa riktlinjer kan göra att planeringsarbetet underlättas och att 
läraren kan lägga mer tid på utformandet av lektionerna istället för att fundera på 
vilket innehåll som ska finnas. Det finns även fler exempel som tyder på att de nya 
kursplanerna från Gy 11 är mer preciserade vad det gäller innehåll, vilket kan 
innebära att den nya strukturen på kursplanerna har skapat ett mer detaljerat innehåll. 
Bidragande faktorer skulle kunna vara det centrala innehållet, de mer detaljerade 
kunskapskraven samt utformningen av ämnets syfte. 
 
Som tidigare redovisats i bakgrunden ska en lärare i sin undervisning använda sig av 
de didaktiska frågorna vad, hur och varför, vilka är viktiga i planeringsarbetet för 
undervisningen. Vad – frågan; det vill säga kursens innehåll, redovisas, som jag 
tidigare nämnt, tydligare i de nya styrdokumenten. En konsekvens av min analys kan 
innebära att den tidigare kursplanen kräver att läraren analyserar och tolkar 
kursplanens innehåll ännu noggrannare, och till en viss del, kanske också bli tvungen 
att drar egna slutsatser angående innehållet i kursen.  
 

7.1.2	  Hur?	  
Utifrån analysen går det även att konstatera att kursplanerna i Dansträning (Gy 11), 
Dansteknik 1 och 2 ger läraren utförligare information angående hur undervisningen 
ska bedrivas. Ett exempel lyder; ”Dessutom sätter eleven efter samråd med 
handledare samman ett program för att träna detta” (se bilaga 2 s. 57). Dessa riktlinjer 
kan underlätta i planeringen för lärarna då egna metoder inte alltid behöver 
framställas, men det skulle även kunna begränsa vissa lärare. Med de tydliga 
riktlinjerna följer även högre krav på lärarnas kompetens. Detta innebär att läraren 
inte kan göra som han/hon själv vill eller har kunskap om, utan läraren ska kunna 
utföra undervisningen på det specifika sätt som kursplanen anger. Då jag jämför de 
två kurserna i Dansträning kan jag, utifrån analysen, konstatera att kursplanen från 
Lpf 94 ger aningen färre riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. 
 
En annan viktig del i en lärares undervisning är på vilket sätt som eleverna ska 
examineras. Ska det finnas examinationer eller är detta inte nödvändigt i ett ämne som 
dans? Enligt kursplanen i Dansträning (Lpf 94) ska eleverna kunna planera, motivera 
och leda ett träningsprogram inför gruppen. Detta skulle kunna anses vara en typ av 
examination även fast det inte framgår av dokumentet. Det handlar därför om hur 



	   32	  

varje enskild lärare tolkar texten. Som lärare är det dock viktigt att kunna redovisa 
varför eleverna får ett specifikt betyg.  
 

7.1.3	  Varför?	  
Då jag jämför den didaktiska frågan varför?, kan jag konstatera att ingen av de fyra 
kursplanerna framställer detta på ett tydligt sätt. Det finns inget angivet svar på varför 
eleverna ska kunna det som står i styrdokumenten. I ett citat som; ”ha kunskaper om 
anatomi och fysiologi av betydelse för träning och dans” (se bilaga 1, s. 50) går det 
dock att urskilja att syftet med kunskaper i anatomi och fysiologi ska relateras till 
dansträningen. Kursplanen förklarar dock inte detta ytterligare, utan det blir lärarens 
uppgift att redogöra detta för eleverna. I den nya ämnesplanen är skadeförebyggande 
träning en viktig komponent, vilket har ett tydligt syfte; nämligen att förebygga 
skador. Utöver dessa exempel krävs det att lärarna själva funderar och reflekterar, så 
att de på ett tydligt sätt kan förklara för sina elever varför de gör vissa saker. I och 
med detta är det extra viktigt att lärarna besitter teoretiska kunskaper inom de 
gällande områdena. Om läraren har en djup kunskap i de berörda områdena blir det 
enklare att se ett samband i undervisningen, vilket troligtvis också påverkar 
undervisningen.  
	  

7.2	  Genomföra	  
I genomförandet av en lektion är de didaktiska kunskaperna av största vikt, vilket 
även nämndes i studiens bakgrund. Utifrån analysen kan jag konstatera att de 
teoretiska och praktiska kunskaperna påverkar undervisningen. Ett ord som nämns ett 
antal gånger i kursplanerna från Gy 11 är handledning, vilket inte finns med i den 
tidigare kursplanen. Ett exempel kommer från kursplanen i Danteknik 1, där det står 
att: ”När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav” (se bilaga 2, s. 53). För att en lärare ska 
kunna handleda sina elever krävs det, även här, både teoretiska och praktiska 
kunskaper. Vid handledning kan det till och med vara extra viktigt att läraren har 
teoretiska kunskaper för att kunna motivera och guida eleverna på bästa sätt. 
Didaktiska kunskaper är någonting som ges och tränas på lärarutbildningar för att 
kunna hjälpa varje individ. Elever lär, tänker och arbetar på olika sätt; något som gör 
att de teoretiska och praktiska kunskaperna måste vara väl sammanstrålade för att 
läraren ska kunna agera och vara flexibel i sin undervisning.  
 
Då det handlar om anatomins innehåll går det också att urskilja vissa skillnader i de 
riktlinjer som styrdokumenten ger för undervisningen. I de senare styrdokumenten 
står det att ”Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att man praktiskt 
använder dem vid träningstillfällena” (se bilaga 2, s. 51). Som jag tidigare skrev i 
analysen innebär detta att anatomiundervisningen mestadels ska vara praktisk, men 
tillåter även en viss del teori. I kursplanen från Lpf 94 framgick det däremot att 
eleverna muntligt skulle kunna prata om anatomi; ”eleven resonerar om betydelsen av 
anatomi{…}” (se bilaga 1, s. 50). Detta innebär att styrdokumenten i och med 
reformen 2011 hellre ser att eleverna praktiskt ska öva de anatomiska kunskaperna 
som styrdokumenten kräver. Utifrån detta kan jag konstatera att de teoretiska 
kunskaperna i anatomi inte räcker för den undervisande läraren i den nya 
gymnasieskolan. Läraren ska också kunna utföra detta praktiskt och visa eleverna hur 
man som dansare arbetar anatomiskt korrekt. De nya styrdokumenten ställer därför 
högre krav på lärarnas didaktiska kompetens. 
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En del som däremot har tagits bort i styrdokumenten för den nya gymnasieskolan är 
att eleverna ska kunna leda undervisning. Ur ett didaktiskt perspektiv innebär detta att 
läraren inte längre behöver instruera hur man lär ut övningar. Läraren ska dock kunna 
handleda eleven i det egna skapandet av fraser och övningar. För detta krävs, som i 
allt annat, både teoretiska och praktiska kunskaper. Det kan handla om att ge eleverna 
verktyg och använda de teoretiska kunskaperna i skapandet; så som flöde, riktningar, 
kvaliteter osv.  
	  

7.3	  Utvärdera	  
Under och efter arbetets gång ska lärare utvärdera sin undervisning. Som lärare är det 
viktigt att följa styrdokumentens riktlinjer, därför bör även utvärderingen vara 
relaterad till kursplanen. Utvärderingen skulle därför kunna handla om de punkter 
som jag utgick från i min analys, nämligen; innehåll, metod och kunskap. 
Utvärderingen ska ge svar på huruvida undervisningen speglade det som 
styrdokumentet säger. 
 
En lärares viktigaste arbete är att försöka se till så att alla elever når måluppfyllelse, 
och för att detta ska ske ska kursen innehålla det som kursplanen säger. I och med 
detta är det viktigt att i utvärderingen undersöka om samtligt innehåll fanns med i 
kursen. Eleverna ska också kunna utföra innehållet på det sätt som styrdokumentet 
säger, och därför bör även lärarna utvärdera de metoder som har använts i 
undervisningen. Om kursen har haft examinationer, som också är en metod, kan det 
vara bra att även utvärdera dessa. Det är lärarens uppgift att ge eleverna rätta 
förutsättningar för att uppnå kunskapskraven, och därför är det viktig att lärarna 
ställer sig dessa fråga. När innehåll och metod har utvärderats går det sedan att 
undersöka om eleverna uppnådde kunskapskraven. De tre frågorna som följer nedan 
skulle kunna vara till hjälp vid en utvärdering för att se om undervisningen stämmer 
överens med de instruktioner som kursplanen ger.  
 

• Fanns samtligt innehåll med? 
• Användes rätta metoder? 
• Uppnådde eleverna kunskapskraven? 
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8	  Diskussion 
Denna del består av tre delar; den första är Metoddiskussion där jag beskriver och 
utvärderar metod och genomförande. I Resultatdiskussionen kopplar jag samman 
studiens bakgrund och forskning med det som framkommit ur textanalysen. Den sista 
delen är Avslutande ord och framtida forskning, där jag drar egna slutsatser samt ger 
förslag på framtida forskning i ämnet.  

8.1	  Metoddiskussion	  
Utifrån den litteratur som jag har tagit del av var jag väl medveten om de för- och 
nackdelar som finns i utförandet av en textanalys, och i mitt fall läroplansanalys. 
Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt kan jag konstatera att den tolkning som jag 
har gjort av styrdokumenten endast utgår från min förförståelse vilket kan vara en 
nackdel i användandet av textanalys som metod. (Gadamer, 1997) Eftersom att jag 
snart är färdigutbildad lärare i dans har jag arbetat mycket med kursplanerna från Lpf 
94 vilket kan ha bidragit till att jag redan bildat mig en uppfattning om 
styrdokumenten. Denna kunskap har jag i studien försökt att se från olika perspektiv, 
och inte enbart utifrån en lärares ögon. Skolans styrdokument är också viktiga för 
elever och dess målsmän, vilket innebär att de också ska tolka texterna. Dessa 
tolkningar tror jag skiljer sig åt i och med att alla har olika utbildning, erfarenheter och 
förförståelse. Gadamers tankar (1997) har jag upplevt som mycket värdefulla i min 
tolkning av styrdokumenten på grund av att de gett mig en större medvetenhet som 
gjort att jag försökt att tolka texterna på ett neutralt sätt, och inte enbart utifrån ett 
lärarperspektiv.   
 
En annan brist med textanalys som metod är att den till fullo inte speglar verkligheten 
i skolan, då jag inte har tagit hänsyn till de yttre faktorerna som påverkar den 
vardagliga undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999), utan endast sett till 
den formella läroplanen. (Goodlad, Klein & Tye, 1997) Jag hade även kunnat använda 
mig av kvalitativa intervjuer som metod, men då jag är medveten om att skolor har 
kommit olika långt med implementerandet av de nya styrdokumenten ansåg jag 
textanalysen mer rättvis och relevant. Dock tror jag att det kan vara intressant att göra 
en intervjustudie vid ett senare tillfälle, då dessa styrdokument är väl etablerade i 
gymnasieskolan.  
 
På dessa grunder ansåg jag just textanalysen mest lämpad för studien, i och med att det 
handlar om att jämföra texter, det vill säga identifiera, undersöka och urskilja delar 
från de olika styrdokumenten (Bergström och Boréus, 2005), något som endast kan 
ske med textanalys som metod.  
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8.2	  Resultatdiskussion	  
I resultatdiskussionen använder jag mig av samma didaktiska rubriker som i den 
jämförande analysen, nämligen; planera, genomföra och utvärdera. Detta gör jag 
eftersom att syftet med studien var att analysera kursplanernas formuleringar ur ett 
didaktiskt perspektiv. Samtliga av dessa rubriker är viktiga komponenter för en 
lärares arbete.  
 

8.2.1	  Planera	  
Då en lärare ska bedriva undervisning i en kurs på gymnasiet är det först viktigt att 
läsa och tolka de relaterade styrdokumenten så att läraren vet vad kursen ska innehålla. 
Även om de nya styrdokumenten ger fler riktlinjer angående innehåll och metod finns 
det fortfarande utrymme för egna tolkningar. Likt Gadamer (1997) tror jag att varje 
individ tolkar en text utifrån sina tidigare erfarenheter och förställningar och utifrån 
dessa tankar anser jag att undervisningen i skolan aldrig kan bli likvärdig. Varje lärare 
har olika erfarenheter och utbildning som man relaterar till i tolkningen av en 
kursplan/ämnesplan, så oavsett om alla läser samma text tolkas den olika. I skolans 
värld är det lärare, elever och föräldrar som läser styrdokumenten, vilka troligtvis 
skiljer sig åt, både i ålder, erfarenheter, utbildning osv. På grund av detta anser jag det 
viktigt att lärare har en dialog tillsammans med elever så att det skaffar sig en 
gemensam tolkning av styrdokumenten. En läroplan eller kursplan existerar inte bara 
för läraren, utan även för att elever och målsmän ska bli medvetna om vad skolan ska 
arbeta med.  
 
Likt Andersson och Ferm Thorgersens studie (in press) har denna textanalys visat en 
skillnad mellan de gamla och nya styrdokumenten vad det gäller teoretisk och praktisk 
kunskap. Denna analys visade att kursplanen i dansträning från Lpf 94 skiljer på 
praktisk och teoretisk kunskap, vilket inte ses i styrdokumenten från gymnasieskolan 
2011. I kunskapskraven går det att urskilja ett samband mellan teori och praktik, vilket 
Andersson och Ferm Thorgersen (in press) ser som ett holistiskt förhållningssätt. Detta 
tycker jag märks relativt tydligt då man läser de olika styrdokumenten. Kursplanen i 
Dansträning (Lpf 94) upplever jag som uppdelad och fyrkantig medan den nya 
gymnasieskolans styrdokument känns som en helhet, vilket då baseras på relationen 
mellan teoretisk och praktisk kunskap. För mig ses relationen mellan teori och praktik 
som en självklarhet, vilket jag kan förklara med exemplet anatomi. I den gamla 
kursplanen i dansträning framgick det endast tydligt att eleven ska kunna resonera om 
anatomins betydelse för dansträning, men det stod inte att eleven ska kunna utföra 
detta praktiskt. Jag menar att det är viktigt att eleven har en teoretisk kunskap som 
grund, men att den kan komma att bli oväsentlig om kunskapen inte utnyttjas 
praktiskt. Vad finns det för poäng att veta hur man arbetar anatomiskt korrekt om man 
själv inte kan utföra detta? Eller vad är det för idé att dansa anatomisk korrekt om man 
själv inte är medveten om det? 
 
Ur analysen framkom det en viss skillnad för läraren ur ett didaktiskt perspektiv. Den 
nya ämnesplanen ger läraren fler riktlinjer, både vad det gäller innehållet och metoder 
för hur undervisningen ska bedrivas. Enligt mig kan detta vara en positiv förändring 
för vissa lärare, medan andra kan känna sig begränsade av styrdokumenten. De nya 
ämnesplanerna är mer detaljerade vilket kräver djupare analyser av lärarna. Detta kan 
vara ett tidskrävande arbete, men kan samtidigt göra att planeringsarbetet går lättare. 
De två första didaktiska frågorna, vad? och hur?, som Lindström och Pennlert (2006) 
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redogjorde för har fått större plats i de nya styrdokumenten. I och med detta får 
lärarna en vägledning angående innehållet i kurserna och även vilka metoder som ska 
användas. Trots dessa riktlinjer ges det även utrymme för lärarnas egna idéer även om 
det kan finnas en risk att vissa lärare känner sig begränsade och styrda av de riktlinjer 
som ges. Det innehåll och metoder som ska finnas med i undervisningen i den nya 
gymnasieskolan ställer också högre krav på lärarna. En konsekvens av min analys kan 
då vara att lärarna inte har mycket kunskaper i något av innehållet eller de metoder 
som ska användas, vilket kan leda till att en osäkerhet infinner sig som med stor 
sannolikhet påverkar kvalitén på undervisningen. Det tydliga sambandet mellan teori 
och praktik i styrdokumenten från reformen 2011 ställer mycket högre krav på 
lärarna, vilket resulterar i Östmans (2000) tankar om didaktiskt kompetenta lärare.   
	  

8.2.2	  Genomföra	  

8.2.2.1	  Teoretisk	  och	  praktisk	  kunskap	  
Något som under analysens gång har framkommit vid fler tillfällen är betydelsen av 
lärares teoretiska och praktiska kunskaper. Detta kunde ses i samtliga av 
styrdokumenten som analyserades. Att vara lärare i dans innebär många gånger 
praktiskt arbete, och därför skulle många kunna tro att de praktiska kunskaperna är av 
största vikt. Men är det verkligen möjligt att en danslärare bedriver sin undervisning 
utan teoretiska kunskaper? Alla som någon gång har undervisat vet säkerligen att 
lektionerna inte alltid blir som man tidigare föreställt sig. Ofta uppstår någon form av 
problem som omedelbart måste lösas. Östman (2000) menade att vi lärare då ställer 
oss frågan Hur ska vi göra?. Lärare har säkerligen mycket praktiska erfarenheter som 
kan lösa situationen, men för att fördjupa detta och tänka några steg längre behövs 
den teoretiska kunskapen. Östman menade att läraren kunde ställa frågan Vilka är 
våra alternativ?, och att läraren då använder sig av olika teorier och scenarier för att 
lösa problematiken och att detta är mer tidskrävande och inte löses omedelbart.  Jag 
förstår till en viss del vad Östman menar med detta, dock är jag fundersam om det 
verkligen stämmer överens med verkligheten. Är det verkligen säkert att en lärare inte 
föreställer sig scenarier då problem ska lösas i klassrummet? Det skulle innebära att 
de två frågorna Hur ska vi göra? och Vilka är våra alternativ? inte hänger ihop. För 
mig är båda dessa frågeställningar sammankopplade. För att en lärare ska kunna veta 
hur problemet ska lösas krävs det olika alternativ, varav någon/några väljs bort och att 
ett alternativ kvarstår. Däremot överensstämmer jag med Östman (2000) då han 
menar att inga djupa analyser kan göras då ett problem omedelbart måste lösas.  
 
Ur analysen framgick det att både teoretiska och praktiska kunskaper är nödvändiga 
för en lärare. De teoretiska kunskaperna i det undervisande ämnet är av stor vikt, men 
även de didaktiska kunskaperna för att ett bra lärande ska skapas. På lärarutbildningar 
studeras didaktik för att lärarna ska få redskap till din undervisning. Jank och Meyer 
(1997a, 1997b) framhäver de didaktiska kunskaperna som viktiga, men poängterar 
samtidigt att de inte linjärt går att överföra dem till verkligheten. Jag tror att den 
didaktik som studeras på högskolor aldrig kan svara på vad som händer i den dagliga 
undervisningen, och därför är de praktiska (upplevda) erfarenheterna och kunskaperna 
också av stor vikt. Teori och praktik går därför hand i hand, och ingen av dem går 
därför att utesluta, de behöver varandra. De personer som har en didaktisk utbildning 
besitter en annan typ av kunskap som gör att en medvetenhet finns, vilken kan minska 
rutiner och se till att undervisningen ständigt utvecklas. Jag menar att den didaktiska 
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utbildningen är viktig. Att arbeta som lärare kräver, enligt mig, en didaktisk 
utbildning, men trots att man är färdigutbildad är man inte färdiglärd. Det är en lärares 
praktiska erfarenheter som ger ytterligare kunskap och ser till att en utveckling 
ständigt sker.  
 
De högre kraven gör att lärarna måste ha mer teoretisk och praktisk kunskap. Denna 
kunskap måste därför danslärarutbildningarna se till att förmedla. Sveriges 
danslärarutbildningar måste vara väl medvetna om de styrdokument som finns på 
grund och gymnasieskolor för att de ska kunna förbereda lärarna på vad som väntar i 
deras kommande arbeten. De bör därför innehålla samtligt innehåll som 
styrdokumenten nämner, så som; anatomi, arbetsmiljö, skadeförebyggande träning, 
musik, teknik samt hur elever lär sig. Den sista punkten är enligt mig en självklarhet 
då det handlar om att undervisa. Lärare ska ha en varierad undervisning, då elever lär 
sig på olika sätt. Om lärarutbildningarna förankrar metodik- och 
didaktikundervisningen i grund- och gymnasieskolornas styrdokument får vi väl 
förberedda lärare.  Innehållet och de metoder som finns i styrdokumenten ska därför 
inte vara något nytt, utan istället något som lärarna har arbetat med på deras 
utbildning.  
 

8.2.2.2	  Den	  dolda	  läroplanen 
De styrdokument jag har analyserat i denna studie är enligt (Goodlad, Klein & Tye, 
1997) den så kallade formella läroplanen. Utöver dessa framkom det i bakgrunden att 
det även finns en dold läroplan i en dansares värld. Den dolda läroplanen handlar om 
de koder och konventioner som finns i dansvärlden. Enligt mig är detta ingenting som 
finns nedskrivet utan något som istället förs vidare och sprids. Jag överensstämmer 
med Blumenfeld-Jones och Liang (2007) som menar att den dolda läroplanen inte 
handlar om dansundervisningens innehåll, metod eller kunskap utan istället om den 
verklighet och förhållningsätt som en dansare lever efter. Kunskapen om den dolda 
läroplanen har fått mig att fundera över om den kan skilja sig åt beroende på person. 
Jag tror att både den dolda läroplanen, likt den formella, skiljer sig åt beroende på 
person. Även i denna fråga har alla personer olika erfarenheter, utbildning och 
förhållningsätt som påverkar oss. Trots detta tror jag att grunderna för de koder och 
konventioner som finns i dansvärlden grundar sig i den klassiska balettens gamla 
skola. Dessa tankar kan troligtvis finnas kvar hos vissa personer, medan andra har en 
utvecklad version som har förändrats i och med dansens utveckling i världen. Som 
lärare i dans kan det därför vara viktigt att reflektera över sin egen syn på den dolda 
läroplanen. Jag tror nämligen att lärarens tankar om dansens koder och konventioner 
sprids med sin undervisning. Dessa koder bör därför överensstämma med skolans 
övriga styrdokument och värderingar.  
 

8.2.3	  Utvärdera	  
Som tidigare nämnts i studien är det som lärare viktigt att utvärdera sin undervisning. 
Även om utvärderingar ofta görs i slutet av en kurs är det något som enligt Lindström 
och Pennlert (2006) måste planeras och svarar på den didaktiska frågan Hur?. Ur 
analysen framkom det inte något om den utvärdering som läraren ska göra av kursen, 
men styrdokumenten framhäver vikten av att eleverna utvärderar. Dessa tankar 
hoppas jag att de undervisande lärarna tar med sig och förstår att utvärderingen är 
viktigt även för dem. Det är då lärarna kan analysera hur kursen har varit och se hur 
planering av innehåll och metod fungerade. 
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Det viktigaste för mig med en utvärdering är att se om eleverna gavs rätta 
förutsättningar för att nå kunskapskraven. I kunskapskraven står det nämligen vilken 
kunskap som eleverna förväntas ha utvecklat efter avslutad kurs. För att en elev ska få 
ett visst betyg krävs det att samtligt innehåll från betygskraven är uppfyllt 
(Lärarförbundet, 2012) vilket gör att om inte samtligt innehåll från kursplanerna finns 
med i kursen så kan inte eleven få ett betyg. För mig är det därför jätteviktigt med en 
noggrann tolkning och planering av sin undervisning. Om detta sker är läraren redan 
från början säker på att samtligt innehåll finns med, och att metoderna är anpassade 
efter kunskapskraven och det centrala innehållet.  
 
I analysen framkom det också att det i kursplanerna finns ett visst utrymme för egna 
tolkningar, både vad det gäller innehåll och metod. Det innebär då att läraren i viss 
mån själv kan välja hur undervisningen ska se ut. Jag tror att lärare ofta hamnar i ett 
visst mönster och har svårt att förnya sin undervisning, vilket Jank och Meyer (1997a) 
även påpekar. De menar att detta kan brytas med hjälp av en bra utbildning som gör 
att de teoretiska kunskaperna kan hjälpa till att bryta ett visst mönster. Detta 
instämmer jag med, men tror även att utbildade lärare kan hamna i rutiner, speciellt då 
det i skolan inte ges mycket tid till planering. Här ser jag utvärderingen som ett 
mycket bra hjälpmedel. Elever kommer enligt mig ofta med bra idéer och tankar, 
något som lärare bör ta till vara på och inte se som kritik. Genom utvärdering tror jag 
också att eleverna kan känna sig delaktiga i undervisningen och få det elevinflytande 
som skolans styrdokument kräver.  
	  

8.3	  Avslutande	  ord	  och	  framtida	  forskning	  
Efter utförandet av studien kan jag konstatera att det ur ett didaktiskt perspektiv krävs 
olika kompetenser hos lärarna i kursplanen från Lpf 94 och den nya ämnesplanen 
2011. Ämnesplanen ger fler riktlinjer, både vad det gäller innehåll och metod, medan 
Lpf 94:as kursplan ger större utrymme för egna tolkningar. Jag tror säkerligen att 
skolans lärare har olika åsikter om den förändring som skett, men om jag ska utgå 
från tidigare forskning, litteratur och min analys kan jag konstatera att reformen 2011 
har skapat samband mellan teoretisk och praktisk kunskap. Detta samband gör att den 
helhetsbild som tidigare saknades (Regeringens proposition, 2004) i skolans 
styrdokument nu finns, och att politikerna lyckats skapa den helhet som eftersträvades 
(Skolverket, 2011).  
	  
Eftersom att denna studie är baserad på en textanalys är jag efter studiens gång 
nyfiken på hur skolans lärare ser på styrdokumenten ur ett didaktiskt perspektiv. Det 
skulle därför vara intressant att utföra en intervjustudie som också handlar om att 
jämför de gamla och nya styrdokumenten. Detta skulle kunna göras då samtliga 
skolor under en längre tid har arbeta med de nya ämnesplanerna, detta för att 
säkerställa validiteten på studien. 
 
Oavsett kursplan gäller det att läraren på bästa sätt förhåller sig till sina praktiska och 
teoretiska kunskaper och skapar en undervisning för alla. Läraren ska med bästa 
förmåga hjälpa eleverna att uppnå kunskapskraven. Alla elever har olika behov, och 
lärarens uppgift är att skapa en undervisning där samtliga elever har möjlighet till 
inlärning och kunskap.  
 



	   39	  

Innan jag utförde denna studie var jag mer insatt i styrdokumenten från Lpo 94, och 
därför har det vara mycket lärorikt att analysera en av de nya ämnesplanerna från 
gymnasieskolan 2011. Jag har fått en stor inblick i hur mycket det krävs av lärarna i 
tolkningsarbetet av kursplanerna. Den forskning och litteratur jag har tagit del av 
under studiens gång har gjort att jag fått en bättre helhetsbild av det som påverkar 
lärarens arbete med styrdokumenten, vilket jag i framtiden kommer att ha nytta av.   
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
	  
Dansträning, 100 poäng 

Kurskod: DNS1205 
 
Mål 
Mål för kursen 
Kursen skall ge kunskap om och utveckla redskap för kontinuerlig kroppsträning och 
alternativa träningsmetoder. Kursen skall även ge kunskap om anatomi och fysiologi i 
praktiska sammanhang. Dessutom skall kursen ge och utveckla metoder för 
självständigt arbete och vana att redogöra för och förmedla olika träningsformer. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall  

• kunna utveckla rörelsekvaliteter, behärska olika träningssystem och kunna 
redogöra för bakomliggande teorier 

• kunna genomföra och leda en medvetet vald träningsform 
• ha kunskaper om anatomi och fysiologi av betydelse för träning och dans 
• kunna tillämpa och utveckla egen träning. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 

• Eleven utvecklar olika rörelsekvaliteter och former av dansträning samt leder 
en grupp i någon träningsform.  

• Eleven resonerar om betydelsen av anatomi och fysiologi för dansträning samt 
några teorier för olika träningssystem. Eleven beskriver olika träningsformer. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 
• Eleven tränar regelbundet och analyserar träningens resultat utifrån 

bakomliggande teorier.  
• Eleven komponerar träningsprogram och motiverar deras uppbyggnad samt 

leder på egen handgruppträning. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

• Eleven leder egen och andras dansträning, analyserar träningen och väljer 
lämplig uppföljning.  

• Eleven kombinerar olika träningsformer samt analyserar och diskuterar dem 
utifrån bakomliggande teorier. 
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Bilaga	  2	  
 
DANSTEKNIK 
Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer 
och stilar inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. 
Ämnet innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av 
ämnet är till sin karaktär delvis naturvetenskaplig. 
 
Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska 
färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik. 
 
Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska därför ges möjlighet att 
utveckla danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin 
förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra 
dessa. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att närma sig ett professionellt 
förhållningssätt till teknikträningen och utveckla en förmåga att variera 
rörelsekvaliteter i formspråket inom olika dansgenrer 
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda de 
begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrernas. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur dansteknik 
och träning metodiskt byggs upp samt förmåga att ta ansvar för sin tekniska 
utveckling. 
 
Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens fysiska 
möjligheter genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor 
knutna till dansteknikträning. Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att 
man praktiskt använder dem vid träningstillfällena. Den fysiska träningen medför 
skaderisker. För att minimera dem ska träningen ske i ändamålsenliga lokaler. 
 
Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla ett danstekniskt kunnande och ett konstnärligt förhållningssätt. 
Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i 
dansteknik. 
 
Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 
1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens 
olika genrer. 
2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att 
utveckla danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen 
kunskapsutveckling i dansteknik. 
3. Kunskaper om och färdigheter i att utföra dans inom minst två dansgenrer. 
4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens 
konventioner, riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och 
sammanhang. 
5. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta 
och använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm. 
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6. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om 
betydelsen av kontinuerlig träning och om hur den egna kroppen fungerar i 
träningssammanhang. 
7. Kunskaper om hur övningar, lektioner och träning metodiskt byggs upp inom olika 
dansgenrer och kompletterande träningsmetoder. 
8. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och 
träningsmetoder. 9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön. 
 
Kurser i ämnet 
Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. 
Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1. Kursen kan läsas flera 
gånger med olika innehåll.  
Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2. Kursen kan läsas flera 
gånger med olika innehåll.  
Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera 
gånger med olika innehåll.  
Dansträning, 100 poäng. 
 
 
 
Dansteknik 1, 100 poäng  
 
Kurskod: DATDAS01S 
Kursen dansteknik 1 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I 
kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valda genrer. 
 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Teknikträningens koder och konventioner.  
• Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning 
och arbete med placering. Metoder för att memorera rörelser och övningar. Hur man 
kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.  
• Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer.  
• Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. 
Grundläggande kunskaper i placering.  
• Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum 
samt kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk.  
• Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och 
andra medverkande.  
• Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, 
levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls 
och taktarter.  
• Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett 
och muskler samverkar.  
• Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration.  
• Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och 
flöde, musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär. 
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Kunskapskrav  
Betyget E 
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss 
säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven enkla 
reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen. 
 
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av 
kvaliteterna tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen 
förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas 
konventioner och andra medverkande. Dessutom följer eleven med viss säkerhet 
musikens puls och taktarter. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna 
kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar i samråd med handledare koordination, styrka och 
koncentration. Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och 
vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Betyget C 
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss 
säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade 
reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen. 
 
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till 
kvaliteterna tyngd och flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen 
förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas 
konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med 
viss säkerhet musikens puls och taktarter. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna 
kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar efter samråd med  
handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med viss 
säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska 
övningar. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
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Betyget A 
Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med 
säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade 
och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen. 
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till 
kvaliteterna tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas 
grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna 
kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker 
och följer eleven med säkerhet musikens puls och taktarter. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen 
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och 
koncentration. Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär 
i redogörelser och danstekniska övningar. 
 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
 
 
 
Dansteknik 2, 100 poäng  
Kurskod: DATDAS02S 
 
Kursen dansteknik 2 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med 
särskild betoning på punkterna 2–6. I kursen behandlas färdigheter inom vald genre. 
 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Teknikträningens koder och konventioner.  
• Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning 
och arbete med placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den 
danstekniska utvecklingen. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i 
dansteknik.  
• Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer samt fördjupat arbete med 
placering och hur den relaterar till dansteknik.  
• Fördjupad träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till stildrag och 
tydlighet i rörelser, tid, rum, dynamik samt kvaliteter som relaterar till tyngd, flöde 
och energi. Rörelsernas förhållande till musikens fraser, takter och dynamik.  
• Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen, 
andra medverkande och till användning av rummet.  
• Fördjupning om dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer 
av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man uppfattar 
fraser, taktarter och musikens dynamik.  
• Fördjupade kunskaper om hur den egna kroppen fungerar.  
• Fördjupad träning i koordination, rörlighet, styrka och koncentration.  
• Sammansättning av enklare fraser och övningar enligt genrernas konventioner.  
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• Begrepp, till exempel rörelsefraser och musikaliska fraser, rörelsekvaliteter som 
tyngd, flöde och energi samt dansgenrernas vokabulär. 
 
Kunskapskrav  
Betyget E 
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven 
med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Eleven gör även enkla 
reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering 
och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, 
taktarter och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med 
handledare för att förbättra sin dansteknik. 
 
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, 
flöde och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i 
rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande 
resultat enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven 
översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven 
med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra 
medverkande och olika typer av rum. Dessutom följer eleven och anpassar med viss 
säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna 
kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka 
och koncentration. Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman enklare 
fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde 
och tid. 
 
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i 
redogörelser och danstekniska övningar. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Betyget C 
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven 
med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Eleven gör även 
välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad 
gäller placering och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till 
musikens fraser, taktarter och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter 
samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik. 
 
Eleven undersöker med tillfredställande resultat och utför med viss säkerhet 
rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför 
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eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar 
rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande resultat enligt genrernas 
grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan 
olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna 
kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum. 
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansens 
uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna 
kroppen fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka 
och koncentration. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman 
enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, 
flöde och tid. 
 
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i 
redogörelser och danstekniska övningar. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 
Betyget A 
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som 
används vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven 
med säkerhet rörelser samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade 
och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad 
gäller placering och användning av rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till 
musikens fraser, taktarter och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter 
samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik. 
 
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med säkerhet 
rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför 
eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar 
rörelsevokabulären till tid och rum med gott resultat enligt genrernas grundläggande 
formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skillnader mellan 
olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna 
kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum. 
Dessutom undersöker och följer eleven samt anpassar med säkerhet dansens uttryck 
till musikens taktarter, fraser och dynamik. 
 
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen 
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen 
fungerar. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka 
och koncentration. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman 
enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, 
flöde och tid. 
 



	   51	  

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i 
redogörelser och danstekniska övningar. 
 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
 
 
 
Dansträning, 100 poäng  
 
Kurskod: DATDAR0 
Kursen dansträning omfattar punkterna 2 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I 
kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. 
 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och 
arbete med placering. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik. 
• Grundläggande anatomi.  
• Skadeförebyggande träning. Dansteknikövningar med betoning på att arbeta 
anatomiskt och fysiskt rätt.  
• Övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila samt hur dessa moment 
kan sättas samman för att förstärka danstekniska övningar. • Övningar för att träna 
kondition, smidighet, rörlighet och styrka.  
• Kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. Hur övningar och 
träningsprogram sätts samman för att stärka och optimera den egna kroppen i 
dansteknikträning.  
•Övningar i stresshantering och hur dessa genomförs för att hantera situationer som 
kan upplevas som pressade både i träningssituationer och vid sceniska framträdanden. 
• Begrepp, till exempel stretch, uppvärmning och nedvarvning.  
• Arbetsmiljöns betydelse för dansträning. 
 
Kunskapskrav  
Betyget E 
Eleven redogör översiktligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar i 
samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens 
fysik. Eleven utvärderar med enkla omdömen sina danstekniska övningar ur 
anatomisk synvinkel. 
 
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. 
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna 
detta. Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen. 
 
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, 
rörlighet och styrka. Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett 
program för att träna detta. Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen. 
 
Eleven redogör översiktligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.  
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Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar 
eleven med enkla omdömen sin egen arbetsmiljö.  
 
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar. 
 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Betyget C 
Eleven redogör utförligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter 
samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens 
fysik. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur 
anatomisk synvinkel. 
 
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. 
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att 
träna detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen. 
 
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, 
rörlighet och styrka. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman 
ett program för att träna detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade 
omdömen samt skapar och genomför vid behov nya övningar för att stärka 
kroppens svaga delar. 
 
Eleven redogör utförligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. 
Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar 
eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö.  
 
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar. 
 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 
Betyget A 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar samt 
anpassar efter samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och 
kroppens fysik. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska 
övningar ur anatomisk synvinkel samt ger förslag på förändringar för att bättre 
anpassa träningen till anatomiska krav och kroppens fysik. 
 
Eleven utför med säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. 



	   53	  

Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att 
träna detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt ger 
förslag på hur träningen kan förbättras. 
 
Eleven genomför även med säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, 
rörlighet och styrka. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman 
ett program för att träna detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade 
omdömen samt skapar och genomför vid behov nya övningar för att stärka 
kroppens svaga delar. 
 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens betydelse för att stärka kroppen 
vid träning. 
 
Eleven genomför med säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar eleven 
med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö samt ger förslag på hur 
arbetsmiljön kan förbättras. 
 
Eleven använder med säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 
förmågan och situationens krav. 
 


