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Abstrakt	  
 
Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattning av och förståelse för ämnesplanen 
i kursen ”Dansteknik 1” på två gymnasieskolor i norra Sverige. Totalt har 42 elever 
svarat på en kvalitativ enkät som berör elevernas uppfattning av ämnesplanen och 
användandet av denna i undervisningen.  Studien har använt sig av Antonovskys teori 
KASAM och Moos teori om omvärldssytemet som i studien behandlar elevernas 
känsla av sammanhang i sin skolsituation, hur eleverna ser att undervisningen kopplar 
till ämnesplanen samt i vilken grad de upplever elevinflytande. Vid besvarandet av 
enkäten fick eleverna läsa ämnesplanen och stryka under begrepp som de hade svårt 
att förstå i sammanhanget. Undersökningen fokuserade på i vilken grad eleverna 
upplever ämnesplanen som meningsfull för deras lärande och kunskapsutveckling. Ur 
resultatet framkom att eleverna antingen var positivt, kritiskt eller osäkert inställda till 
ämnesplanen och dess innehåll. Resultatet visade också att majoriteten av eleverna 
ansåg att en bättre förståelse för ämnesplanen skulle hjälpa dem att nå ett högre betyg 
i kursen men att det då skulle krävas att ämnesplanen var formulerad på ett sätt som 
de förstår.  En slutsats som vi kunde dra utifrån vår analys är betydelsen av lärarens 
arbetssätt med ämnesplanen för utvecklandet av elevernas uppfattningar av denna. 
 
 
Nyckelord: Ämnesplan, elevperspektiv, lärande, KASAM, dansundervisning, 
gymnasieskolan. 
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Förord 
 
Att genomföra studien i par har för oss fungerat utmärkt som arbetsmetod då det 
bidragit med ett givande utbyte av kunskaper. Även om vi har haft individuellt ansvar 
över vissa delar av rapporten har vi skrivit om och bearbetat hela texten tillsammans 
vilket gör det näst intill omöjligt att säga vem som har skrivit vad. Vi vill tacka alla 
som på något sätt hjälpt till att göra denna studie möjlig. Extra stort tack till de lärare 
som tog emot oss och de elever som tog sig tid att svara på vår enkät. Vi vill slutligen 
tacka vår handledare Krister Hertting för ett fint samarbete och den feedback han 
bistått med under processens gång. 
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1.	  Inledning	  
 
Efter nio år i grundskolan, tre år på gymnasieskolan och snart fem år på högskolan har 
vi upplevt att det finns en problematik kring användandet av styrdokumenten i skolan. 
Styrdokumenten är ofta utformade med övergripande begrepp som kan vara svåra att 
tolka för både lärare och elever. I egenskap av lärarstudenter har vi upplevt att det kan 
utgöra ett problem att betygsätta elever utifrån dessa ospecificerade begrepp. På grund 
av detta har vi många gånger fått tolka och omformulera kunskapskraven så att dessa 
känns mer relevanta och riktade till den bedrivna undervisningen. Detta görs ofta utan 
elevernas deltagande vilket innebär att läraren då tar ett steg bort ifrån elevernas rätt 
till inflytande över undervisningen. Elevinverkan kan upplevas som både tidskrävande 
och omständligt vilket vi tror bidrar till att det prioriteras bort av läraren i redan 
tidspressad undervisning. I och med detta väcktes funderingar kring hur eleverna ser 
på användandet av ämnesplaner i gymnasieskolan. Vidare uppstod frågan om elevers 
förståelse för målen i ämnesplanen har betydelse för deras lärande?  
 
Skolinspektionen (2010a) förespråkar målorienterad undervisning med elevinverkan 
och i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11, Skolverket 2011) står det att eleverna ska 
få ta del av ämnesplanen med dess mål och kriterier. Vi ifrågasätter funktionen av 
detta om elever inte förstår innebörden av ämnesplanens begrepp. Om tanken är att 
läraren tillsammans med eleverna ska gå igenom och försäkra en gemensam förståelse 
av begreppen borde detta stå mer tydligt utskrivet samt räknats in i planeringen, utan 
att ta tid från undervisningen. Vi undrar om elevers icke-förståelse av begreppen kan 
utgöra ett hinder för deras fortsatta utveckling? Ett exempel som tas upp av Jönsson 
(2014) är begreppet ”analys” vilket används frekvent i ämnesplanerna, formulerat 
som en förmåga eleverna förväntas utveckla. Jönsson skriver ”att som elev ha 16 olika 
ämnen, där samma ord eventuellt betyder 16 olika saker, kan onekligen skapa viss 
förvirring” (s. 47). Selghed (2011) bygger på resonemanget genom att beskriva det 
dualistiska användandet av begreppet ”kvalitet” som förekommer i ämnesplanerna. 
Skolverket använder kvalitetsbegreppet gällande både art och grad vilket har förvirrat 
både lärare och forskare. Hur kan det då förväntas att eleverna ska förstå? Genom att 
undersöka hur elever uppfattar ämnesplanen och dess funktion hoppas vi kunna ge 
lärare större inblick i hur elever betraktar ämnesplanen och om de ser den som ett 
hjälpmedel i att nå kursens mål.  
	  
Studien kommer att bearbeta tidigare forskning, skollagen, Gy 11 och 
Skolinspektionen som alla påvisar att vad som krävs för en lyckad undervisning är 
känsla av meningsfullhet, struktur och tydlighet. Hur bra detta än må låta ville vi 
undersöka hur det ser ut i praktiken och då framförallt hur eleverna själva upplever 
sitt inflytande över utbildningen. För att få svar på detta tog vi reda på hur eleverna 
förstår ämnesplanen och de uppgifter samt kunskapskrav de förväntas prestera.	   	  
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2.	  Syfte	  
	  
Studiens syfte är att skapa kunskap om elevers förståelse för ämnesplanen i ämnet 
dans på gymnasieskolan och hur eleverna uppfattar att detta kan påverka deras lärande 
och måluppfyllelse i kursen.  
 

2.1.	  Forskningsfrågor	  
	  

- Hur uppfattar eleverna ämnesplanens syfte?  
- Vilka begrepp i ämnesplanen ses som svåra att tolka av eleverna?  
- I vilken grad anser eleverna att ämnesplanen kopplar till undervisningen?  
- På vilket sätt anser eleverna att förståelsen för ämnesplanen påverkar deras 

lärande och måluppfyllelse i kursen?  
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3.	  Bakgrund 
	  
Detta avsnitt inleds med en presentation av ämnesplanens utformning och syfte för att 
sedan fortsätta med att redogöra för det nuvarande betygssystemet i den svenska 
skolan. Detta ställs i förhållande till synen på kunskap och lärande ur både ett 
historiskt och nutida perspektiv. Därefter redovisas studiens förankring i 
styrdokument och skollag för att avsluta kapitlet med att presentera, för studien, 
betydande teorier och tidigare forskning. 

3.1	  Ämnesplaner	  
 
Ämnesplaner finns formulerade för varje ämne på gymnasial nivå. Dessa behandlar 
varje kurs som ingår i det specifika ämnet men beskriver även på ett paraplyliknande 
sätt ämnet i stort. Tanken är att ämnesplanen ska vara utformad så att lärare och elever 
ges utrymme att själva planera undervisningen (Skolverket, 2014).  Ämnesplanerna 
följer samma struktur och behandlar de fyra olika sektionerna Ämnets syfte och mål, 
Kurser i ämnet, Centralt innehåll samt Kunskapskrav.  
 
Ämnets syfte och mål utgörs av två delar. Den första delen redogör för syftet med 
undervisningen och vilka kunskaper den ska ge eleven möjlighet att utveckla. Den 
andra delen presenterar ämnesspecifika mål som avser vilka kunskaper eleven ska ges 
förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. Dessa mål preciserar vad 
det är i ämnets syfte som ska betygsättas. Samtliga mål inleds med någon av följande 
fyra formuleringar för kunskapsuttryck ”förmåga att”, ”kunskaper om”, ”förståelse 
av” och ”färdigheter i att” (Skolverket, 2014). Under rubriken ”Kurser i ämnet” 
beskrivs de kurser som hör till i ämnet och hur de bygger på varandra. Vilket 
kunskapsstoff undervisningen ska beröra anges i ”Centralt innehåll”. Läraren kan 
välja att addera annat kunskapsstoff till detta, men då utifrån elevernas behov och 
intressen. Det centrala innehållet presenterar olika områden men föreskriver inte hur 
mycket tid som ska läggas på respektive del och avser utöver kunskapsstoff även 
begrepp, teorier, metoder etcetera. Det finns en tydlig koppling mellan det centrala 
innehållet och målen formulerade i ämnets syfte. Samtliga mål finns på något sätt 
representerat i det centrala innehållet. Den sista delen i ämnesplanerna är avsnittet 
”Kunskapskrav”. Där finns beskrivningar formulerade för tre, av fem, godkända 
betygssteg. Kunskapskraven för dessa tre steg (E, C och A) är författade som en 
löpande text där både innehåll och ordning relaterar till ämnets mål.  
	  

3.2	  Betyg	  och	  bedömning	  	  
	  
Betyg och bedömning har sedan länge vart ett väldiskuterat område i den svenska 
skolan med många åsikter om vad som ska bedömas samt hur det ska gå till. I detta 
kapitel presenteras inledningsvis en historisk överblick över de olika betygsystem och 
sätt att se på lärande som förekommit i den svenska skolan. Detta följs upp med ett 
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avsnitt om vad det innebär att som lärare tydliggöra målen med undervisningen för 
eleverna.  

3.2.1	  Historisk	  överblick	  
	  
År 1995 gick den svenska skolan från att ha haft ett relativt betygssystem till ett mål- 
och kunskapsrelaterat betygssystem. I det gamla systemet utgick bedömningen från en 
relativ betygsskala där elevernas kunskaper och prestationer jämfördes med varandra. 
I det nuvarande betygssystemet jämförs elevernas prestationer istället i förhållande till 
uppsatta mål och kriterier (Selghed, 2011). Detta har påverkat vår tids syn på lärande 
och kunskap på så vis att skolforskningen på senare år har förskjutit tyngdpunkten 
från forskning om undervisning till forskning om lärande. Detta har gjort att vi fått ett 
nytt sätt att se på dokumentation, bedömning och utveckling av kunskap hos elever. 
Många svagpresterande elever har svårt att förstå skolans förväntningar vilket gör att 
de ser lärandet som mindre meningsfullt (Lindström, Lindberg & Petterson, 2013). 
Detta menar Lindström et al. (2013), vilket understryks av Forsberg och Wallin 
(2005), blir ett problem då skolan ska verka för en skola för alla. Därför har 
bedömning för lärande och inte av lärande fått en betydande roll i dagens skola.  
 
Synen på inlärning har förändrats från att ses som ett kvantitativt fenomen där antalet 
övningar och repetitioner bestämmer mängden kunskap, till en förståelseinriktad syn 
på lärande där kvalitet har störst fokus. Nu ses inlärning som en aktivitet hos 
individen där kunskapsinhämtandet är en föränderlig process i mötet med omvärlden 
(Selghed, 2011). Lundahl (2011) förklarar att även synen på bedömning har 
förändrats. Från att ha haft en kontrollerande och summativ bedömningsform med 
tester och prov har vi gått till en mer formativ syn på bedömning där vi ska stödja 
elevernas lärande och inte enbart kontrollera vad de lärt sig. Detta har gjort att ordet 
bedömning har gått från att vara något kritiserat och negativt till att associeras med 
något mer positivt.  

3.2.2	  Att	  tydliggöra	  målen	  
 
Grunden för all bedömning ligger i att lärare vet vilka kunskapsmål de vill att 
eleverna ska uppnå och hur de kan hjälpa dem dit. För att veta att eleverna faktiskt når 
målen måste lärarna undersöka hur det går för dem längs vägen och kunna inse när 
eleverna har nått fram till målet. Även eleverna måste få veta vilka kunskaper de 
förväntas lära sig och själva kunna avgöra när de gör framsteg i sitt lärande (Korp, 
2011). I en lärandesituation har eleven ingen nytta av att bara få veta att hen ligger 
efter, eleven måste också få veta vad som måste göras för att kunna hinna ikapp. Om 
eleverna bara får information om utfallet via tillexempel ett betyg, påverkar inte det 
lärandet positivt. Om eleven däremot får information om vad och hur denne kan göra 
för att höja sitt betyg blir resultatet ofta gynnsamt. Detta ställer dock krav på att 
eleven tar ansvar för sin utveckling. För att kunna arbeta på detta sätt måste både 
läraren och eleven vara väl införstådda i kunskapskraven. Om eleven ska kunna ta 
eget ansvar för sitt lärande måste förståelsen för kunskapskraven stämma överens med 
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lärarens. Eleven måste också under arbetets gång kunna jämföra sin kvalitetsnivå med 
den förväntade samt ha förmågan att utveckla ett eget arbets- och tillvägagångssätt för 
att nå den nivå hen önskar nå (Lindström et al., 2013).  
 
Jönsson (2014) menar att även om det är viktigt för elevernas lärande att läraren 
tydliggör kunskapskraven är det inte självklart att läraren varken kan eller behöver 
göra detta i förväg. Detta bygger på påståenden från lärare som menar att du hämmar 
elevernas kreativitet om du talar om för dem precis vad som förväntas eller att betyget 
inte blir rättvist om du hjälper dem för mycket. Jönsson (2014) diskuterar vidare två 
bedömningsmodeller, den naturvetenskapliga och den humanistiska. Genom den 
naturvetenskapliga bedömningsmodellen bedöms eleverna i relation till redan 
formulerade kunskapskrav där fokus hamnar på jämförande, inte helt olikt från det 
relativa betygssystemet. Eleverna behöver då redan från början veta exakt vad som 
förväntas av dem. I den humanistiska bedömningsmodellen är en subjektiv 
tolkningsprocess i fokus där det unika hos eleverna är det centrala i bedömningen. Om 
målen då är preciserade redan från start missar du som lärare det unika hos eleven 
eftersom detta inte finns tydligt definierat och då faller utanför bedömningen.  
 
Jönsson (2014) menar att många forskare är överens om att det bästa är att förklara för 
eleverna vad som förväntas av dem men att bristen ligger i kommunikationen mellan 
lärare och elev. Eftersom många ämnesrelaterade begrepp kan vara svåra att tillägna 
sig måste lärare bli bättre på att förklara kunskapskraven för eleverna på ett sätt som 
gör att de förstår dem. Ett exempel kan vara begreppet analys, som vi nämnde i 
inledningen, som beroende på ämne kan ha olika betydelser vilket skapar förvirring 
hos eleverna. Ett annat exempel kommer från en studie där syftet var att få studenter 
att förstå begreppet ”en tydlig och underbyggd slutsats” (Jönsson, 2014, s.47). 
Resultatet visade att eleverna inte förstod vad som menades med detta även fast 
läraren visade exempel. Jönsson menar vidare att andra studier har visat liknande 
resultat där eleverna fått återkoppling men inte kunnat ta till sig kritiken på ett 
fördelaktigt sätt då de inte vet vad som menas med de begrepp som beskrivs i 
kunskapskraven. Jönsson förklarar: 
 

Om en elev aldrig har sett en ’tydlig och underbyggd slutsats’ är det inte lätt att känna 
igen en, även om man har en sådan slutsats precis framför sig. Samma sak gäller för att 
’diskutera utförligt och nyanserat’ på engelska eller att ’föra välutvecklade resonemang’ 
i matematik. Språket räcker helt enkelt inte till i sådana här sammanhang, utan vi måste 
ha erfarenhet av konkreta exempel för att kunna förstå vad dessa formuleringar betyder. 
(s. 47f) 

 
Kriterierna bör alltså följas upp med konkreta exempel för att eleverna ska förstå vad 
det är de ska uppnå. Läraren kan inte bara lämna ut kriterierna till eleverna och 
hoppas att de ska förstå. Ett sätt att arbeta med kriterierna är att låta eleverna bedöma 
sig själva och varandra. Eleverna tvingas då att arbeta aktivt med kriterierna vilket har 
visat sig öka deras förståelse för vad det är de ska uppnå (Jönsson, 2014). Lundahl 
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(2011) förklarar att elevernas motivation och intresse också ökar när fokus flyttas från 
att mäta resultat till att understödja deras lärande. 
 
Vilket arbetssätt som ger bäst resultat, att vara tydlig med kriterierna eller inte, beror 
på syftet med bedömningen. Jönsson (2014) menar att arbetssättet blir annorlunda 
beroende på om lärarna är ute efter att kontrollera vad eleverna lärt sig eller att stödja 
elevernas lärande. Är lärarna ute efter att lära eleverna ett specifikt mål bör de vara så 
öppna som möjligt med vad som förväntas så att eleverna slipper gissa sig till detta 
och på så sätt hjälpa och stödja dem i deras lärande. Är syftet däremot att skapa 
skillnad och rangordna eleverna i betygsnivåer bör lärare låta bli att betona vilka 
kvaliteter som eftersträvas för att hitta olikheter mellan eleverna. Det sistnämnda 
arbetssättet har därför svårt att fungera i dagens mål- och kriteriestyrda betygssystem 
eftersom det kräver att du diskuterar kunskapskraven med eleverna.  
	  

3.3	  	  Förankring	  i	  lagar	  och	  styrdokument	  
 
Skollagen (SFS 2010:800) menar att lärare måste gå igenom kunskapskraven med 
eleverna eftersom ”Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid 
betygsättningen.” (15§). I förlängningen är det rektorns ansvar att se till att läraren har 
uppfyllt detta krav för att säkra elevernas deltagande och inflytande i utbildningen.  
Skollagen hävdar vidare att:  
 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 
ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 
som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 
till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 
Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt 
stödjas och underlättas (9§). 

 
För att eleverna ska ha möjlighet att påverka undervisningens utformning måste 
läraren vara säker på att eleverna förstår vad som förväntas att uppnås av dem. Med 
andra ord gäller det att öppna upp för dialog för att kunna ta utgångspunkt i elevernas 
tidigare erfarenheter och planera undervisningen därifrån. Läroplanen för 
gymnasieskolan (Skolverket, 2011) styrker detta genom att poängtera att vikten av en 
flervägskommunikation där ”elevernas möjligheter att utöva inflytande på 
utbildningen och ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och 
skyldigheter eleverna har.” (s.6). 
 
Genom att binda ihop elevens tidigare erfarenheter med dess förväntade 
kunskapsutveckling ges eleven möjlighet att skapa en känsla av sammanhang då 
”elevens kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få 
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möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.” (s. 8). 
Detta må låta som ett relativt enkelt arbetssätt att tillämpa men i granskningar av 
Skolinspektionen framkommer det att det är just målens relevans i förhållande till den 
bedrivna undervisningen som saknas (2010a, 2010b).  
 
I en granskning av Skolinspektionen (2010a) om hur skolan kan lyfta alla elever 
undersöktes varför svenska elevers resultat sjunker i internationella 
kunskapsmätningar. En av aspekterna behandlade ämnesinnehållets relevans i 
förhållande till kursplanerna. Genom en sammanställning av tidigare forskning 
framkom det att ”det har betydelse för elevernas resultat att undervisningen tydligt 
pekar ut riktning för lärandet genom målrelatering, struktur och förankring i aktuella 
styrdokument” (Skolinspektionen, 2010a, s. 8). För att lyckas med detta krävs alltså 
att:  

Läraren behöver kontinuerligt ange målen för lärandet och syften med olika aktiviteter 
samt strukturera innehållet i undervisningen på ett tydligt sätt. Läraren behöver även 
regelbundet följa upp att eleverna förstår det innehåll som behandlas och ha en förmåga 
att uppmärksamma och underlätta framgångsrika lärandestrategier. Ett betydelsefullt 
inslag är likaså att läraren summerar och sammanfattar olika moment för att skapa 
överblick och sammanhang för eleverna. (s. 8) 

I ytterligare en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2010b) beskriver den 
brittiske forskaren Pamela Sammons skolor som har lyckats ge alla elever möjligheter 
att nå höga resultat som ”effektiva skolor”. I dessa har “[…] undervisningen ett 
tydligt syfte med strukturerade lektioner och anpassad pedagogik. Lärarna klargör 
målen för lektionen och hänvisar också till dem för att behålla fokus.” (s. 13).  

Enligt Sammons (Skolinspektionen, 2010b) forskning gynnar det alltså eleverna att 
vara tydlig mot vilka mål undervisningen syftar, att undervisningen anpassas efter 
individen samt att den har ett tydligt fokus på struktur. Vidare sägs det också att det 
främjar elevernas lärande att lärarna förklarar målen och kontinuerligt återkopplar till 
dessa. Detta visar ett samband mellan hur en förståelse för sitt sammanhang är 
betydande för att utveckla en känsla av meningsfullhet och hur det i sin tur kan 
påverka elevernas lärande. Detta leder vidare in på Antonovskys (1991) teori om 
känsla av sammanhang [KASAM] för individens välmående och utveckling.    

3.4	  Teorier 

Studien vilar på Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang som i vårt fall 
behandlar elevers känsla av sammanhang mellan ämnesplan, undervisningssituation, 
lärande och bedömning. Efter presentationen av Antonovskys arbete följer Moos 
forskning om ”omvärldssystemet” som fokuserar på sociala klimatfaktorer. Moos 
teori om omvärldsystemet kopplas i vår studie till elevers upplevelser av sin 
arbetsmiljö tillika skolsituation. Detta behandlar hur elevernas förutsättningar att nå 
måluppfyllelse beror på känslan av att kunna påverka sin omgivande miljö 
(Antonovsky, 1991). 
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3.4.1	  Antonovsky	  och	  KASAM	  	  

Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM vilket står för känsla av 
sammanhang. Teorin utgår från att människans motståndskraft mot olika påfrestningar 
beror på dennes uppfattning om sin tillvaro. Vidare innebär det huruvida människan 
uppfattar sin omgivande kontext som meningsfull, begriplig och hanterbar. 
Antonovsky benämner påfrestningar i människans vardag som stressorer. Dessa kan 
utgöras av framförallt krav som ställs på individen men också avsaknaden av krav och 
den struktur de medför. En stressor kan också uppstå då individen inte upplever att det 
finns utrymme eller möjlighet att påverka sin situation. Vi anser att Antonovskys teori 
om känsla av sammanhang stämmer överens med elevens skolsituation där exempel 
på stressorer kan vara bristen på tydliga mål, struktur och möjlighet till elevinverkan.  

Inom KASAM finns tre identifierbara teman som utgör grundbultarna för teorin som 
enligt Antonvosky (1991) är ”oupplösligt sammanflätade” (s. 42).  Dessa teman är 
begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Med begriplighet menas i vilken 
utsträckning en person upplever informationen som denne får genom inre och yttre 
stressorer som sammanhängande, strukturerad och gripbar. En människa med hög 
känsla av begriplighet kan också förutspå vilka stressorer denne förväntas att mötas av 
i framtiden. Personen kan på så sätt känna sig förberedd vilket kan skänka ett inre 
lugn och trygghet. Vi undersöker vilka begrepp i ämnesplanen som eleverna upplever 
att de inte förstår för att på så sätt få en inblick i hur stor mängd av ämnesplanen som 
inte upplevs som begriplig för eleverna. Utifrån KASAM utgör begriplighet en 
förutsättning för elevernas förståelse för ämnesplanen men också vilken funktion den 
kan fylla för deras lärande och måluppfyllelse i kursen. För att förstå vad som väntas 
av dem och av undervisningen måste eleverna först och främst förstå begreppen för 
att sedan kunna tolka hur detta relaterar till kommande utmaningar och uppgifter. 

Det andra temat utgörs av hanterbarhet. Hanterbarhet definieras av i vilken grad 
personen upplever sig ha stöd, hjälp och resurser till förfogande för att kunna möta de 
stressorer som denne ställs inför. Denna komponent är viktig för elevernas känsla av 
självständighet. Vad som än händer, vilka stressorer eleverna än utsetts för, så har de 
ett rikt säkerhetssystem av människor i sin omgivning. Om en människa har en hög 
känsla av hanterbarhet kommer denne mest troligt inte känna sig som ett offer för 
omständigheterna utan kan tackla och manövrera situationer som uppstår 
(Antonovsky, 1991). Om lärarna och eleverna tillsammans har etablerat en gemensam 
förståelse av ämnesplanen med dess syfte, centrala innehåll och kunskapskrav så har 
eleven förhoppningsvis redan skapat sig en känsla av begriplighet. Det är därefter 
skolans uppgift att bygga på detta med att försäkra eleven om en trygg studiemiljö där 
alla verkar för att optimera elevens kunskapsutveckling. På så vis kan sedan en känsla 
av hanterbarhet grundas i eleverna där de både förstår vad de förväntas göra men 
också vilka motkrav de kan ställa i form av hjälp och stöd från skolan. 
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Det tredje och sista temat är meningsfullhet, vilket kort kan beskrivas som 
motivationskomponenten. Här ligger tyngden på delaktighet och ”medverkande i de 
processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter” (Antonovsky, 1991, 
s. 40). Antonovsky menar att det är viktigt att de problem och krav som föreligger 
människan upplevs som värdefulla att lägga energi på samt att det känns meningsfullt, 
såväl känslomässigt som kognitivt, att lösa dessa. På något sätt måste alltså 
ämnesplanen upplevas som relevant av eleverna för att de ska vilja lägga energi på, 
och känna motivation för, att ta sig an de uppgifter som den föreskriver. För att då 
följa de tre komponenterna i KASAM kan det börja med att förklara de begrepp som 
eleverna inte förstår och på så vis engagera dem i utformningen av undervisningen. 
Läraren bör fortsättningsvis försäkra eleverna om att skolan inte är ett test utan en 
hjälp för fortsatt utveckling för att skapa motivation för lärande.  

Antonvosky (1991) menar att det är viktigt att det finns en balans mellan dessa tre 
teman. Relationen mellan komponenterna ser mest troligt olika ut från individ till 
individ men det är viktigt att sträva efter en så jämnhög nivå som möjligt hos både 
lärare och elever. Det räcker att läraren brister i någon av de tre för att detsamma även 
ska bli lidande hos eleverna. Av olika anledningar kanske lärare förbiser att tillgodose 
eleven med möjligheten att utveckla just begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Det kan bero på brist på tid, tillit till eleverna eller självförtroende för 
sin egen lärarkompetens. Citatet nedan tar upp ett exempel som vi misstänker är 
vanligt i dagens skola, att eleverna ges tydliga instruktioner till en (för kursen) 
relevant uppgift med rimliga krav men brister i elevinflytande – möjligtvis på grund 
av någon av orsakerna nämnda ovan. 

Man kan till exempel befinna sig i en social roll som, även om den skapar 
livserfarenheter som utmärks av entydighet och en rimlig balans mellan över- och 
underbelastning, inte ger någon upplevelse av delaktighet i att forma resultatet för att 
ens förmågor negligeras.[…] Att befinna sig i en sådan roll och att ha sådana 
erfarenheter skulle leda till att man placerade sig högt på komponenterna begriplighet 
och hanterbarhet i KASAM, men lågt på meningsfullhet. (Antonovsky, 1991, s. 42)     

Sett ur Antonovskys teori kan det då vara att föredra att eleverna är delaktiga i 
bearbetningen av ämnesplanen samt utformningen av undervisningen. På så vis får 
eleverna möjlighet att känna relevans och inflytande över sin skolsituation. Målet är 
då att eleven ska känna både begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet i och 
över sin skolsituation. Vidare kommer undersökningen att utforska huruvida detta är 
kopplat till elevers lärande och måluppfyllelse. Ett sätt att interagera och aktivera 
eleverna i både undervisning, målformulering och bedömning kan vara att anamma en 
formativ bedömningsform. Formativ bedömning kan öppna upp möjligheten för 
eleverna att känna en självständighet i sitt lärande och förhoppningsvis jämna ut 
balansen mellan elev och lärare då eleven får känna att denne själv också bedömer 
arbetet, i likhet med läraren (Jönsson i Lindström et al., 2013). Någon som också 
framhåller värdet av känslan av självständighet för välmående och utveckling är den 
kliniske psykologen Rudolf Moos. 
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3.4.2	  Moos	  och	  omvärldssytemet	  	  
	  
Moos (1984) undersöker hur personer upplever sin miljö vilket leder till 
livserfarenheter som i sin tur påverkar personens förmåga till problemhantering som 
slutligen är avgörande för dennes hälsotillstånd.  

 […] my colleagues and I developed methods by which the social 
environments […] could be evaluated and changed to better suit their 
purposes (Moos, 1974). Subsequently, we expanded our efforts and 
explored the effects of learning environments in high school classrooms 
and university student living groups (Moos, 1979). Most recently we 
have formulated measures to tap the underlying characteristics of family, 
work and social group settings (Moos, 1981a, 1981b; Moos & Moos, 
1981). As the findings from this work emerged, we found ourselves 
wondering how a particular social environment evolves from the discrete 
objects and people that comprise it. (Moos, 1984, s. 6) 

Likt Moos undersöker även vi hur elever uppfattar sin arbetsmiljö och hur de känner 
att de har stöd samt möjlighet att påverka sin skolsituation.  

Moos (1984) beskriver hur sociala klimat kan delas in i tre olika kategorier: 
relationsdimensioner, målorienterade dimensioner och systembevarande dimensioner. 
Dessa är på varierande sätt avgörande och utmärkande för det sociala klimat som en 
person verkar inom, dennes hälsotillstånd och personliga samt kollegiala utveckling. 
Relationsdimensionerna består av delaktighet (vilket i vårt fall kopplas till 
elevinverkan), kollegial sammanhållning (roller och relationer lärare och elever 
emellan) och stöd (den upplevda känslan av supportsystem hos eleverna). De 
målorienterade dimensionerna behandlar autonomi (elevens självständighet), 
uppgiftsorientering (vad eleven vet om vad som förväntas av dem i olika situationer) 
och arbetstryck (vilken press eleven upplever att denne verkar under). Slutligen 
beskriver Moos de systembevarande och systemförändrande dimensionerna som 
utgörs av klarhet (struktur av kunskapsstoff och kunskapskrav), kontroll (tydlig 
hierarkisk fördelning), innovation (nyhetstänkande) och fysisk komfort (den fysiska 
skolmiljön). 

Enligt Moos (i Antonovsky, 1991) avgör relationsdimensionerna i vilken grad 
personen upplever uttrycksfullhet, engagemang samt motivation. De målorienterade 
dimensionerna visar mot vilka mål en specifik miljö är inriktad och de 
systembevarande och systemförändrande dimensionerna präglar miljöns öppenhet för 
förändring. Dessa tre utgör varandras motsatser och förutsättningar då de, i likhet med 
KASAM, behöver varandra för att utgöra en fungerande helhet. Balansen dem 
emellan måste existera för att delarna för sig ska fungera till fördel för individen. 
Moos menar vidare att det är de personliga och målinriktade dimensionerna som 
avgör riktningen på förändringen medan de två sistnämnda dimensionerna bestämmer 
graden av förändring samt vad de slutliga konsekvenserna blir för individen.  
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Moos har även studerat inlärningsmiljöer på gymnasieskolor och hur dessa kan 
påverka både elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling (Moos, 1984). 
Enligt Moos undersökningar visade det sig att positiva relationer lärare och elever 
emellan och fokus på elevdelaktighet i välorganiserade klassrumsmiljöer alstrade 
studiemotivation, intresse för kunskapsstoffet samt en känsla av självständighet hos 
eleverna. Måttliga resultat förekom mest frekvent på prov där lektionerna varit 
uppgiftsorienterade med en tydlig struktur och koppling till vilka kunskaper som 
uppgiften avsågs att utveckla. Även om lektioner med större fokus på måluppfyllelse 
och resultat hade påtagligt högre framgångar på proven stimulerade dessa inte i lika 
stor grad elevernas motivation, intresse och kreativitet. Det märktes också en tydlig 
ökning av elevfrånvaro på skolor och lektioner som karakteriserades av tävling elever 
emellan, brist på elevinverkan och lärare vars främsta funktion var att kontrollera 
istället för att stötta (Moos, 1984). Detta visar hur olika sociala faktorer kan påverka 
inte bara måluppfyllelse utan också elevers delaktighet, närvaro och känsla av 
meningsfullhet gällande kunskapsutveckling.  

3.5	  Tidigare	  forskning	  
	  
Här presenteras tidigare forskning som på olika sätt diskuterar och problematiserar 
målorienterad undervisning. Det vissa menar är fördelar beskriver andra som 
nackdelar. Dessa ställs mot varandra och behandlar alla den kognitivt inspirerade mål- 
och kunskapsrelaterade kunskapssynen som i dagens samhälle genomsyrar både 
skolan och det rådande betygssystemet.  

3.5.1	  Forskning	  om	  målorienterad	  undervisning	  
 
Torrance (2007) kritiserar för stort fokus på struktur och målinriktad undervisning, 
något som kan ses i motsatsförhållande till KASAM. Torrance menar att 
målorientering kan medföra att lärarna och eleverna inte ser till vad eleven kan lära 
sig utöver målen trots att det kan vara till stor hjälp för elevens långsiktiga utveckling. 
Torrance fortsätter med att understryka att även om målorienterad undervisning har 
gett bra resultat kan det ifrågasättas då eleven tenderar att bli mer beroende av 
lärarens återkoppling och lita mindre till sin egen självbedömande förmåga. På så vis 
bidrar målinriktad undervisning till bedömning för lärande istället för bedömning av 
lärande.  
 
Ferm, Zandén, Vinge, Nyberg, Andersson och Väkevä (2014) bygger vidare på 
Torrance resonemang och menar att målorienterad undervisning riskerar att bidra till 
ett så starkt fokus på kriterierna att vägen dit försummas. Nyberg (2013) anser att 
detta kan bero på att lärare fokuserar så starkt på det eleven förväntas kunna att det 
hen redan vet och skulle kunna lära sig glöms bort. Nyberg menar dock att detta kan 
överbyggas genom att tillsammans med eleverna begreppsliggöra stadierna av 
nuvarande och förväntad kunskap för att skapa intresse och motivation för lärande. 
Motivation och intresse som sedan kan leda till den tredje och viktiga KASAM-
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aspekten för välmående, nämligen meningsfullhet.  

Sadler (2005) har undersökt målbaserad bedömning och betygsättning vid högre 
utbildningar. Studien visade att det inte finns någon allmänt känd förståelse för vad 
målorienterad undervisning är och vad det innebär i praktiken. Detta verkar snarare 
definieras individuellt från lärare till lärare. Hur målorienterad undervisning kan te sig 
i praktiken diskuteras av Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) som beskriver 
hur lärares magkänsla och intuition kan spela en avgörande roll i 
bedömningsprocessen. Lärarna tolkar målen på egen hand och går på sin intuitiva 
känsla när det gäller att avgöra vad som är betydande för elevernas utveckling. Även 
om lärare besitter en stor yrkeskunskap och erfarenhet kan det bli problematiskt om 
tolkning och omformulering görs utan elevernas deltagande eftersom de då inte får en 
gemensam förståelse för var det är för kunskaper som ska utvecklas.  

Wilson och Scalise (2006) beskriver i sin artikel det bristande elevinflytande gällande 
kursmål och kursinnehåll som ett mysterium, en än obesvarad gåta. De skriver vidare 
att ett populärt angreppssätt hos lärare när det gäller bristande måluppfyllelse från 
eleverna är att skylla på otillräckliga studier. Det skulle, enligt lärarna, bero på 
saknaden av studiemotivation hos eleverna vilket kritiseras av Wilson och Scalise 
eftersom lärarna skjuter ifrån sig problemet. Enligt Antonovskys teori KASAM 
(1991) spelar just meningsfullhet en stor roll för motivationen. Lärarna i det här fallet 
borde då istället ha ställt sig frågan varför eleverna saknar studiemotivation (Wilson 
& Scalise, 2006).  

Wilson och Scalise (2006) ifrågasätter huruvida det verkligen är bristande förmågor 
och engagemang hos eleverna som är problemet eller om det är det standardiserade 
system för undervisningen som vi har i skolan idag som bidrar till fallerande 
måluppfyllelse. De ställer sig frågan hur lärare kan veta säkert att eleverna verkligen 
förstår vad de säger sig förstå och undrar om tar lärarna mycket för givet? Som ett 
förslag på en alternativ bedömningsform presenterar de ”the BEAR assesment 
system” (s. 646).  Enligt det systemet kan en fullgod bedömning ske om det ser till 
följande fyra principer: (1) utvecklingsmöjligheter, (2) samband mellan instruktion 
och bedömning, (3) generera tillförlitliga resultat, (4) tillåta relevant, framåtsyftande 
återkoppling och uppföljning. För att kunna skapa en känsla av sammanhang måste 
alltså miljön som eleverna verkar inom upplevas som relevant i förhållande till det 
föregångna, det nutida och det förväntade.  
 

3.5.2	  Klassrumsmiljöns	  betydelse	  för	  lärande	  	  

Fraser och Fisher (1984)  skriver i sin artikel om klassrumsmiljöns betydelse för 
lärande, en aspekt som i enighet med de tidigare nämnda påverkar elevernas 
upplevelse av sin skolsituation. De menar att det går att förutspå elevers resultat 
genom att analysera klassrumsmiljön. Deras studie, som ligger till grund för artikeln, 
utfördes i 116 klassrumsmiljöer på 1083 olika högstadieskolor i Australien. Studien 
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visade att lärare och elever generellt sett strävar efter att uppnå samma mål när det 
gäller klassrumsmiljön men att lärare i överlag upplever den som bättre än vad 
eleverna gör. En alternativ förklaring på det senare kan vara att eleverna är mer 
uppriktiga i sina svar än vad lärarna är, eller så anser lärarna helt enkelt att miljön 
fungerar medan eleverna i större grad vill åt förändring. Detta leder in på 
uppfattningen av hur stort utrymme individen upplever sig ha att påverka sin 
arbetssituation och vad det gör med motivationen och meningsskapandet.  

Fraser och Fisher (1984) föreslog i sin studie att ett sätt att säkra elevernas resultat 
och måluppfyllelse var genom att undersöka hur de upplevde sin skolmiljö, hur de 
önskade att den skulle vara samt hur miljön faktiskt såg ut. Genom att göra det kunde 
skillnaderna mellan verklighet, upplevd verklighet och önskad verklighet definieras 
och på så sätt kunde skolorna agera och förändra för att i större grad kunna 
tillmötesgå elevernas behov. Sådana förändringar kan öka elevernas trivsel, studie-ro, 
välbefinnande, motivation, självständighet och känsla av meningsfullhet som i sin tur 
utgör en förutsättning för måluppfyllelse.  

Walberg (1974) undersökte just sambandet mellan sammahangsuppfattning och 
lärande. Walberg diskuterar, i likhet med Fraser och Fisher, hur elevers uppfattning av 
sin klassrumsmiljö kan vara avgörande för deras kunskapsutveckling. 
Undersökningen visade att desto större förståelse eleven hade för lektionen och 
kunskapsstoffet desto större blev utvecklingen. Om eleven däremot inte förstod vad 
hen skulle lära sig och än viktigare varför denne behövde lära sig detta, vilket är en 
viktig aspekt för just motivation och meningsskapande, blev utvecklingskurvan 
betydligt lägre. Det fanns också en mening med att eleven förstod det långsiktiga 
perspektivet med kunskapstillägnandet, alltså att det sträckte sig över en serie av flera 
lektioner, för att maximera lärandet (Walberg, 1974). Walberg kunde även i sin studie 
detektera ett samband mellan vad individen förstod och vad hela gruppen förstod där 
det hade betydelse för det slutliga resultatet att hela klassen hade skapat sig en 
gemensam förståelse för lektionsinnehållet.  

3.5.3	  Sammanfattning	  
 
Forskningen vi har berört i detta kapitel sträcker sig över en tidsperiod från 40 år 
tillbaka i tiden fram till idag. Även om de presenterar skilda perspektiv, lägger fram 
varierande förklaringar och föreslår olika lösningar så tangerar de alla samma 
områden. Torrance (2007), Ferm et al. (2014) och Nyberg (2013) menar att för 
målorienterad undervisning riskerar att tappa fokus på elevens långsiktiga lärande 
medan Sadler (2005), Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) anser att 
målorienterad undervisning är individuellt och varierar mellan lärare. Oavsett synsätt 
konstaterar ändå samtliga av dessa forskare att inget av detta kan göras utan elevernas 
medverkan. Både Wilson och Scalise (2006), Fraser och Fisher (1984) samt Walberg 
(1974) beskriver alla skolmiljön som en avgörande faktor för elevernas 
studiemotivation. Detta hör, enligt forskarna, onekligen ihop med en tydlig struktur 
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och koppling till undervisningens mål för att ge eleverna möjlighet att skapa sig en 
känsla av sammanhang i sin skolsituation.  
 
Samtliga forskare verkar i slutändan överens om att det är svårt att nå bestående 
resultat utan elevernas deltagande och inverkan på utbildningen. Trots detta finns det 
en kunskapslucka i forskningen när det gäller elevernas uppfattning av ärendet. Det 
finns åtskilligt med forskning som presenterar studier om elevers resultat eller lärares 
uppfattning om målorienterad undervisning och användandet av ämnesplaner men få 
som visar hur eleverna känner sig delaktiga i frågan. Därför känns det både relevant 
och intressant att genom den här studien undersöka elevernas syn på och uppfattning 
av ämnesplaner, hur de hänger ihop med undervisningen och hur eleverna känner att 
detta påverkar deras kunskapstillägnande. 
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4.	  Metod	  
 
Metodavsnittet introduceras med en presentation av den kvalitativa enkätstudie som 
ligger till grund för undersökningen. Därefter redogörs för urval och avgränsningar 
vilket sedan leder vidare till genomförande där tillvägagångsättet beskrivs mer 
ingående. Kapitlet avslutas med att förklara den analysmetod som valts för att 
sammanställa och analysera resultatet. 

4.1	  Metodval	  
	  
Denna studie är en fallstudie då vi valt en specifik grupp av informanter som underlag 
för undersökningen. Informanterna utgörs av en grupp gymnasieelever i åldrarna 16 
till 18 år. Undersökningen är situerad eftersom den endast avser platsen där den 
utförts och resultatet kan därför inte ses som ett generellt resultat (Stensmo 2002). 
Som Eijlerson (2005) förklarar är det undersökningens syfte och frågeställningar som 
avgör huruvida studien är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Trost (2012) menar 
vidare att om frågeställningen syftar till att förstå eller finna mönster i något så är det 
en kvalitativ studie som ter sig bäst lämpad. Stensmo (2002) beskriver kvalitativa 
studier som insamling av berättelser där avsikten är att fånga individens uppfattning 
om något som forskaren sedan kan analysera för att sätta i ett större sammanhang. Vår 
studie är av kvalitativ karaktär då den syftar att förstå, tolka och analysera elevers 
uppfattning av ämnesplaner för att ge skolvärlden en bättre inblick i hur dessa tas 
emot av eleverna. 
 
För att kunna svara på syftet utformade vi en kvalitativ enkät med öppna frågor där 
eleverna skriftligt fick svara på hur de ser på ämnesplanen och dess syfte. Enkäten 
genomfördes i två steg där eleverna i del ett fick börja med att läsa igenom 
ämnesplanen och stryka under begrepp som de ansåg var svåra att förstå i 
sammanhanget. Detta var ett sätt att få eleverna att sätta sig in i ämnesplanen och 
reflektera kring sin förståelse för denna innan de började svara på frågorna. Del två 
bestod sedan av fyra frågor som vardera representerar en av studiens fyra 
forskningsfrågor.  
 
Vi valde enkät som metod för att det är ett snabbt sätt att nå en stor målgrupp. 
Intervjuer hade kunnat vara ett alternativ, men intervjuer tar tid och vi hade inte 
hunnit få svar från lika många informanter (Bell 1995).  Johansson och Svedner 
(2006) förklarar att bortfallet kan bli stort vid utskickade enkäter då informanten ska 
skicka tillbaka sin besvarade enkät, vilket kräver tid och energi. Som 
distributionsform valde vi därför att uppsöka våra informanter som Eijlertsson (2005) 
beskriver som en ”gruppenkät” vilket är ett bra sätt att säkerställa att få många enkäter 
besvarade. Ytterligare en fördel med gruppenkäter är att de delas ut, besvaras och 
samlas in vid samma tillfälle vilket är tidsbesparande. Vid gruppenkäter är det också 
lätt att kontrollera att informanterna inte samtalar med varandra under svarstillfället.  
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Vi ville att eleverna som en del av undersökningen skulle ta del av ämnesplanen 
genom att läsa den och stryka under ord och begrepp som de tyckte var svåra att 
förstå. Därför kändes en enkät naturlig då de kan gå tillbaka och titta i texten när de 
skulle svara på frågorna. Frågorna vi ställde krävde en viss betänketid, så för att slippa 
känslan av att informanten sitter i ett förhör fick de istället chans att begrunda sina 
svar utan tidspress och i lugn och ro svara på frågorna skriftligt. Eijlertsson (2005) 
benämner denna känsla av förhör som ”intervjuareffekten” där informanten dessutom 
kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågorna. Nackdelen med enkäter å andra 
sidan menar Bell (1995) är att du inte får möjlighet till att ställa följdfrågor. De svar 
du har fått är de svar du har fått.  
 
Vid en intervju kan även mimik och tonfall analyseras vilket kan ge en annan 
dimension av ett svar vilket du missar vid skriftliga enkäter. Tiden för förberedelse är 
dock densamma då intervjufrågor tar lika lång tid att formulera som enkätfrågor (Bell, 
1995). Stensmo (2002) förklarar att enkäter är bra vid det syfte då du vill ställa exakt 
samma frågor till alla informanter, vilket behövdes i vår studie för att kunna jämföra 
svaren. Vid en intervju kan följdfrågorna göra att alla intervjuer blir olika och svaren 
då svårare att analysera och generalisera. Eftersom enkäten endast består av öppna 
frågor är den av kvalitativ karaktär trots att enkäter ofta räknas som en kvantitativ 
metod. I vårt fall tedde sig en kvalitativt utformad enkät som det mest lämpade 
metodvalet för insamling av data då det var informanternas uppfattningar vi ville 
undersöka.  
 
Vi är medvetna om att studien har vissa likheter med den fenomenologiska 
forskningen eftersom det vi fokuserar på, i likhet med fenomenologin, är ”människans 
medvetande, hennes upplevelse och erfarande (uppfattning)” (Stensmo, 2002, s. 106). 
Stensmo menar vidare att en upplevelse är unik och oupplösligt kopplad till den 
enskilda individen, den erfarande.  I förlängningen innebär det att en upplevelse 
allmänt sett inte kan generaliseras. Men, människor som är delaktiga i samma kontext 
bildar också gemensamma eller likartade erfarenheter och upplevelser. Genom att 
välja en enkätstudie istället för en grupp- eller individintervju fick vi möjligheten att 
på egen hand analysera huruvida en uppfattning verkar generell eller individuellt 
bunden. Detta utan att behöva misstänka att informanterna påverkats av varandra vid 
insamlingen av data.   
	  

4.2	  Urval	  och	  avgränsning	  
 
Valet av informanter skedde genom ett selektivt urval (Stensmo 2002) då vi för att få 
svar på våra frågeställningar valde att fråga elever som går på gymnasiet och således 
påverkas av ämnesplaner. Eftersom vi båda läser till gymnasielärare i dans valde vi att 
utföra undersökningen med elever som läser det estetiska programmet med inriktning 
dans. Vi valde att fokusera på ämnesplanen för Dansteknik 1 då alla elever med 
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inriktning dans läser eller har läst den kursen. Detta gör att vi får ett större urval då 
elever från alla tre årskurser kan delta i undersökningen. Det var även intressant för 
studien att få elever från ett bredare åldersspann att svara på frågorna eftersom insikt 
och uppfattning av ämnesplanen kan mogna samt förändras under gymnasietidens 
gång. Fortsättningsvis var det bra för att kunna undersöka om uppfattningarna skiljer 
sig markant mellan årskurserna men även skolorna sinsemellan eftersom resultatet till 
stor del var beroende av hur lärarna har valt att jobba med ämnesplanen inom 
klasserna. Det innebar möjligtvis en fördel för eleverna i årskurs ett eftersom de läser 
den aktuella kursen med den, för studien, berörda ämnesplanen just nu. Eftersom 
enkäten dock innehåller valda delar ur ämnesplanen som alla informanter får ta del 
utav och läsa innan de svarar på enkätfrågorna kom detta inte att påverka eleverna 
avsevärt.  
 
Att välja mer än en gymnasieskola och att intervjua samtliga tre årkurser på varje 
skola gav oss ett bredare underlag för analys. Det slutgiltiga urvalet blev två 
gymnasieskolor där alla tre årskurser deltog i undersökningen. Vi har valt att benämna 
skolorna som skola A och skola B. Totalt fick vi in 42 besvarade enkäter där elev 1-
18 kom från skola A och elev 19-42 från skola B. I skola A var det sex elever i varje 
årskurs som besvarade enkäten där elev 1-6 går i årskurs ett, elev 7-12 i årskurs två 
och elev 13-18 i årskurs tre. I skola B var det åtta elever i varje årskurs som besvarade 
enkäten där elev 19-26 går i årskurs ett, 27-34 i årskurs två och 35-42 i årskurs tre. 
	  

4.3	  Genomförande	  
	  
För att komma fram till vilka frågor vi ville ställa till informanterna började vi med att 
analysera vårt syfte och frågeställningar, vilket enligt Johansson och Svedner (2006) 
är det bästa arbetssättet. De menar att vare sig det är enkäter eller intervjuer bör du 
utgå ifrån ditt syfte och formulera frågorna på ett sådant sätt att svaren du får 
motsvarar din frågeställning. Många slarvar med detta och skriver frågor som ”känns” 
bra men som i slutändan inte kopplar till undersökningens syfte och därmed inte ger 
svar på det som egentligen avses att undersöka. Vidare beskriver Johansson och 
Svedner att enkäten inte bör vara mer än tre sidor lång, att den bör innehålla ett 
vanligt språk samt att frågorna inte bör vara längre än 20 ord vardera. 
 
Till en början bestämde vi oss för att utforma en kvalitativ enkät som innehöll tre 
delar. Den första delen fokuserade på vår första forskningsfråga och syftade till att ta 
reda på vad eleverna anser att en ämnesplan har för syfte. Vi ville undersöka om 
eleverna vet vad en ämnesplan är, vem den till för, om de stött på en ämnesplan någon 
gång och i så fall i vilket syfte? Del två innehöll ämnesplanen för dansteknik 1 där 
både ämnets syfte, centrala innehåll samt kunskapskraven var med. Här ville vi att 
eleverna skulle läsa igenom texten och stryka under ord, begrepp eller meningar som 
de tyckte var svåra att förstå. Detta för att få svar på vår andra forskningsfråga om just 
detta. Därefter följde del tre i enkäten där vi frågade om eleverna ansåg att 
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ämnesplanen fyllde sin funktion, nu när de fått ta del av den, samt om de tyckte att 
undervisningen var kopplad till ämnesplanen. Sista frågan handlade om de ansåg att 
ämnesplanen kunde hjälpa dem att nå ett bättre betyg.  
 
Totalt blev enkäten fem sidor lång med åtta frågor där tre av dessa sidor var utdrag ur 
ämnesplanen där eleverna skulle läsa och styrka under svåra ord. Vi skickade denna 
enkät till vår handledare för feedback samt utförde en pilotstudie med en 
gymnasieelev som går i årskurs 2. För att vara säker på att du får de svar du är ute 
efter menar Bell (1995) att det är viktigt att göra en pilotstudie, det vill säga att testa 
enkäten på en mindre grupp informanter, innan den slutgiltiga datainsamlingen. Detta 
för att undersöka att du inte missar något, att frågorna inte tolkas på fel sätt samt för 
att upptäcka om det finns frågor som inte ger rätt information. Enkäten bör testas på 
samma typ av informanter den är avsedd för, men är det helt omöjligt menar Bell 
(1995) att du får göra så gott du kan och i sista hand testa enkäten på kamrater eller 
familjemedlemmar. I vårt fall utfördes pilotstudien på en informant som var både och. 
Hen studerar andra året på gymnasiet vilket är representativt för målgruppen samt är 
lillasyster till en av denna studies författare.  
 
Med vår handledares feedback samt resultatet från pilotstudien kunde vi konstatera att 
enkäten var för lång, innehöll för många delar samt att del ett av enkäten kunde 
uppfattas som ett förhör. Detta för att eleverna inte hade fått ta del av ämnesplanen 
innan de svarade på vad de ansåg att den har för syfte. Det påminde om ett test, vilket 
inte var meningen. Vi konstruerade därför om enkäten, tog bort del ett, minskade ner 
del två avsevärt samt kortade ner enkäten till endast fyra frågor. Den slutgiltiga 
enkäten (se bilaga 1) blev alltså uppdelade i två delar. Del ett började med att eleverna 
fick läsa igenom ett utdrag ur ämnesplanen för dansteknik 1 där vi valt ut det centrala 
innehållet samt kunskapskraven. Del två bestod av frågorna om vad eleverna anser att 
ämnesplanens syfte är, ämnesplanens innehåll, koppling till undervisningen samt om 
eleverna tar hjälp av ämnesplanen. Denna enkät fungerade bättre samt var nu tre sidor 
lång vilket Johansson och Svedner (2006) anser är max för hur lång en enkät bör vara.  
 
Vi kontaktade tre olika gymnasieskolor för att få möjlighet att komma till dem för att 
genomföra vår datainsamling. Två valde att ställa upp och vi bokade in tider som 
passade dem för vårt besök. Vår intention var att eleverna skulle svara på enkäten i 
början av lektionen för att vara säkra på att kunna ge alla informanter så lång tid som 
möjligt till att svara på frågorna. Av erfarenhet valde vi också början av lektionen på 
grund av att enkäter som genomförs i slutet av lektionen, där eleverna får gå när de är 
klara, kan generera kortare svar eftersom eleverna då sporras av att få sluta tidigare. 
Detta fick vi möjlighet till i fyra av de sex klasserna. I de andra två klasserna fick 
eleverna istället sitta kvar tills alla var klara med enkäten.  
 
Vi fanns tillgängliga i rummet hela svarstillfället och uppmuntrade eleverna att ställa 
frågor om det var något de inte förstod. När vi informerade eleverna om hur de skulle 
gå till väga vid besvarandet av enkäten förklarade vi noggrant att de först skulle ta sig 
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tid att läsa igenom ämnesplanen och stryka under alla begrepp och formuleringar som 
de ansåg vara oklara i sitt sammanhang. Vidare framhävde vi vikten av att eleverna 
motiverade sina svar och inte endast svara ja, nej eller vet inte på frågorna. Det 
varierade mellan 15 till 20 minuter för eleverna att fylla i enkäten, inräknat med tiden 
det tog för dem att läsa delarna ur den bifogade ämnesplanen. Vi hade inte satt någon 
stopptid utan uppmanade även här att alla skulle ta god tid på sig och svara så utförligt 
som möjligt. 	  

4.4	  Etik	  
 
Enligt Stensmo (2002) ska ”Den utbildningsvetenskapliga forskningen […] följa 
Vetenskapsrådet etiska kod. Denna kod specificerar bl a fyra krav för att en studie 
skall svara upp mot individskydd i forskningen: information, samtyckte, 
konfidentialitet och nyttjande.”(s. 26).  Vi informerade därför eleverna om varför vi 
utförde denna undersökning och hur vi skulle komma att använda deras uppgifter 
vilket svarar mot kravet om information. Vidare förklarade vi att medverkan i 
undersökningen var frivillig och att alla svar från enkäterna behandlas anonymt i linje 
med kravet om samtycke och konfidentialitet. Slutligen försäkrade vi att all insamlad 
information endast används i forskningssyfte i enlighet med kravet om nyttjande.  Allt 
för att försäkra studiens validitet och reliabilitet (Stensmo, 2002) samt för att hålla sig 
inom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2015).  
 
Stensmo (2002) menar vidare att forskningsetiska frågor blir än viktigare när studien 
behandlar barn och ungdomar. Samtliga utvalda informanter till denna undersökning 
var dock över 16 år vilket innebar att eleverna inte behövde samtycke eller underskrift 
från förälder/vårdnadshavare. Eleverna kunde sedermera på egen hand avgöra 
huruvida de ville delta i studien eller ej. 
 

4.5	  Analysmetod	  
	  
Eftersom vår kvalitativa enkät endast bestod av öppna frågor valde vi att använda oss 
av en tematisk analysmetod där vi kategoriserade svaren genom att söka efter olika 
teman (Eijlertsson, 2005 & Bell, 1995). Eijlertsson menar vidare att om de öppna 
frågorna går att svara ja eller nej på kan du koda dessa för att få ut tydligare statistik 
över svaren. Dessa kompletteras sedan med kommentarer om hur informanterna 
motiverar sina svar. Vi fick även råd från vår handledare att sortera svaren i teman 
och dela upp presentationen av resultatet i två delar. Eftersom enkäten först 
behandlade vilka begrepp eleverna ansåg som svårtolkade fick detta bli del ett och 
svaren på resterande frågor blev del två. Stensmo (2002) beskriver denna typ av 
analysmetod som av fenomenografisk karaktär vilket stämmer överens med vår studie 
då vi undersökt elevernas uppfattningar om ämnesplanen.  
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Vi började vår analys med att läsa igenom alla 42 enkäter för att bilda oss en 
uppfattning om hur eleverna svarat. Vi sammanställde därefter en del övergripande 
fakta som behandlade hela enkäten, till exempel hur många elever som strukit under 
begrepp, hur många som sedan tidigare visste vad en ämnesplan var samt hur många 
som ansåg att den kopplade till undervisningen. Därefter började vi sammanställa alla 
de begrepp som eleverna strukit under samt räknade hur många som strukit under 
respektive begrepp. För att det skulle bli tydligt radade vi upp begreppen i en tabell. 
Vi upptäckte då att ungefär hälften av begreppen var relaterade till dans och andra 
hälften finns med i ämnesplaner för andra ämnen. Vi gjorde därför en tabell även över 
dessa begrepp för att visa att studien är relevant också för lärare som undervisar i 
andra ämnen än dans. Vi diskuterade slutligen vad vi kunde utläsa i enkätsvaren och 
vilka eventuella teman vi kunde kategorisera dessa i.  
 
Något som blev tydligt när vi läste igenom svaren var elevernas uppfattningar av 
ämnesplanens innehåll. Vi upptäckte att vi kunde dela in dem i antingen positiva, 
kritiska eller osäkra uppfattningar. Eleverna med en positiv uppfattning av 
ämnesplanens innehåll ansåg att det var bra, kopplade till undervisningen samt att det 
var lätt att förstå. Eleverna med en kritisk uppfattning ansåg att innehållet var 
bristande, inte nödvändigtvis tog upp rätt saker, inte kopplade till undervisningen 
samt att det var krångligt formulerat. Eleverna med en osäker uppfattning uppgav att 
de inte var säkra på vad en ämnesplan var, vad den var till för, om den kopplade till 
undervisningen eller vad de ansåg om denna.  
 
Fråga fyra i enkäten ställde sig dock utanför den tematiska indelningen av 
uppfattningar då även om eleverna till exempel var positiva till ämnesplanens innehåll 
kunde anse att en bättre förståelse inte skulle hjälpa dem att nå ett bättre betyg och 
tvärtom. När vi sammanställt resultatet med uppfattningarna som våra teman ville vi 
också ta reda på om det fanns några skillnader mellan skolorna för att ytterligare 
nyansera bilden av elevernas inställningar gentemot ämnesplanen. Vi sorterade därför 
om enkäterna men behöll våra teman och letade efter skillnader mellan både skolor 
och årskurser. Detta insåg vi fick bli en egen del i resultatet och är sammanfattat i del 
tre. 
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5.	  Resultat	  
 
Vi har valt att dela in enkäten, och således även redogöra för resultatet, i tre delar. Del 
1 består av de begrepp som eleverna fann svårtydda och strök under vid besvarandet 
av enkäten.  Del 2 presenterar resultatet av elevernas uppfattningar av ämnesplanens 
innehåll i tre teman; positiv, kritisk och osäker. Kapitlet avslutas med del 3 som 
innehåller en redogörelse för hur resultaten såg ut på respektive skola samt betydelsen 
av lärarnas arbetssätt för hur eleverna uppfattar ämnesplanen.  

5.1	  Del	  1	  –	  Begrepp	  
 
Vid besvarandet av enkäten fick eleverna läsa igenom ämnesplanen för Dansteknik 1 
och stryka under begrepp som de fann svåra att förstå eller oklara i sitt sammanhang. 
27 av 42 elever hade strukit under minst ett begrepp som de upplevde att de inte 
förstod. Totalt sett var det 23 begrepp som någon eller flera av eleverna ansåg vara 
svårtydda eller otydliga. Nedan presenteras i tabell 1 samtliga begrepp som strukits 
under där de rangordnas efter hur frekvent de förekom.  
 
Tabell 1. Begreppsfrekvens 

Frekvens Begrepp 
23 Spatial förmåga 

17 Konventioner 

5 Rörelsevokabulär 
Koder 

3 Samtida 
Anatomi 
Ämnet är delvis till sin karaktär naturvetenskapligt 

2 Stildrag 
Danstekniktens formspråk 
Kontinuerlig 
Nyanserad 
Tillfredsställande 
Med viss säkerhet 

1 Taktarter 
Koncentration 
Historiska 
Färdighetsträning 
Utförligt 
Välgrundade 
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Korrektioner 
Grundläggande träning 
Grundläggande kunskaper i placering 
Rörelsekvaliteter som tyngd och flöde 

 
Det som går att utläsa av tabell 1 är att det mest förekommande begreppet, som 23 
elever ansåg var svårt att förstå, var ”spatial förmåga”. I det här avseendet menas med 
spatial förmåga vilken avståndsbedömning eleverna besitter, både i förhållande till 
rummet men också till sina meddansare. Detta är en viktig egenskap för dansare att 
lära sig för att undvika att skada sig själv och andra men också för att veta hur stort de 
kan ta ut rörelserna eller hur litet de måste röra sig för att inte tappa sin placering 
etcetera. Att 23 av 42 elever, alltså mer än hälften, inte förstår vad som menas med 
spatial förmåga säger förvisso inget om vad de i själva verket vet om 
avståndsbedömning men det visar att de saknar en samförståelse med ämnesplanen.  
 
Ur tabell 1 går det att definiera en skillnad mellan begreppens karaktär. Dessa kan 
delas in i ”dansrelaterade begrepp” samt ”generella begrepp”. De dansrelaterade 
begreppen förekommer främst i ämnesplaner som rör ämnet dans medan de generella 
begreppen också förekommer i ämnesplaner för andra ämnen. Nedan redovisas tabell 
2 som visar på skillnaden i förståelse mellan de dansrelaterade samt generella 
begreppen. De kursiverade begreppen i kolumnen ”Generella begrepp” förekommer i 
samtliga ämnesplaner eftersom det är begrepp som används i formuleringarna av 
kunskapskraven. 
 

Tabell 2. Begreppsindelning 

Dansrelaterade begrepp Generella begrepp 
Spatial förmåga 
Konventioner 
Rörelsevokabulär 
Koder 
Stildrag 
Dansteknikens formspråk 
Rörelsekvaliteter som tyngd och flöde 
Taktarter 
Grundläggande träning 
Grundläggande kunskaper i placering 

Samtida 
Ämnet är delvis till sin karaktär 
naturvetenskapligt 
Anatomi 
Kontinuerlig 
Nyanserad 
Tillfredsställande 
Med viss säkerhet 
Koncentration 
Historiska 
Färdighetsträning 
Utförligt 
Välgrundade 
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Tabell 2 visar att även om eleverna har svårt att förstå fler av de generella begreppen 
är de mest förekommande begreppen de två förstnämnda under kolumnen 
”Dansrelaterade begrepp”. En problematik uppstår kring de kursiverade orden då 
dessa ingår i kunskapskraven och en förståelse för dessa därför är nödvändig eftersom 
de utgör en förutsättning för att eleverna ska veta vilka mål de strävar mot. Eftersom 
eleverna har svårt att förstå begrepp både ur ämnesplanens centrala innehåll som säger 
vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla samt kunskapskraven som visar 
mot vilka grunder eleven bedöms, kan det bli svårt att bilda sig en känsla av 
sammanhang och relevans i undervisningssituationen.  

5.2	  Del	  2	  –	  Uppfattningar	  
 
Vid genomgång av de kvalitativa enkätsvaren i del 2, som bestod av frågor med 
öppna svarsalternativ, kunde vi tyda tre olika generella inställningar hos eleverna till 
ämnesplanen samt användandet av denna.  Vi inleder med att beskriva de elever som 
var allmänt positiva till ämnesplanen och ansåg att denna fyllde en funktion. Vidare 
beskriver vi de elever som var kritiska till ämnesplanen och dess innehåll. Slutligen 
redogör vi för den tredje uppfattningen som var svårdefinierad eftersom eleverna då 
hade ett mer varierat förhållningssätt till ämnesplanen där de uttryckte en osäkerhet 
kring hur de förhöll sig i frågan. 

5.2.1	  ”Allting	  som	  behöver	  vara	  där	  har	  kommit	  med”	  
	  
19 av 42 elever uppvisade en positiv inställning till ämnesplanen, dess innehåll samt 
användandet av denna. Av dessa 19 hade nio elever strukit under ett eller flera 
begrepp som de ansåg som svåra att förstå. Samtliga elever visste sedan tidigare vad 
en ämnesplan var där de flesta elever nämner att det är att lärarna som har visat eller 
gått igenom denna med dem. Elev 19 från skola B poängterar också att de även har 
tillgång att läsa ämnesplanen när de vill, om de så skulle önska. Elev 23 från skola B 
uppger att denne har känt till ämnesplaner länge och skriver ”Lärare har visat mig 
ämnesplaner sedan sexan typ”.  
 
Många av de positiva eleverna säger sig också veta vad en ämnesplan används till. 
Flera svarar att den säger vad man ska lära sig och vilka kriterier man ska sträva mot 
för att få ett visst betyg. Elev 3 från skola A beskriver att ämnesplanen ”Hjälper en att 
’forma’ sitt betyg bland annat”. Elev 23 från skola B förklarar att ämnesplanen hjälper 
lärare att bedöma elever men också att visa eleverna vad de ska kunna. Elev 2 från 
skola A svarar på frågan ”Ja det visste jag för vi har kollat på ämnesplanen förut och 
pratat om vad den innehåller. Den används till att man ska veta vad man ska lära sig”.  
 
Endast fem elever ansåg att ämnesplanen var krångligt formulerad resten ansåg att 
innehållet var bra och lätt att förstå. Elev 3 från skola A ansåg att innehållet var bra 
men ändå tyckte att fanns vissa krångliga formuleringar skriver på följande vis ”Jag 
tycker att innehållet var bra. Man fick mycket information om Dansteknik 1. Några få 
svåra ord fanns dock i texten, som återkommer då och då.” Elev 19 från skola B som 
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inte fann några svårtydda begrepp beskriver innehållet som bra just för att hen anser 
att den är enkel att förstå. Elev 27 från skola B instämmer och skriver ”Det finns 
mycket som man förstår och som hjälper mig att nå målen genom att tänka på det”. 
Innehållet beskrivs av elev 35 från skola B som bra och denne poängterar att allt som 
hen anser är viktigt tas upp. Detta stryks under av elev 8 från skola A som säger ”Jag 
tycker att den är bra för att det känns som att allting som behöver vara där har kommit 
med”. Genom reflektioner kommer elev 4 från skola A fram till, svåra begrepp till 
trots, att det finns ett samband mellan ämnesplanen och undervisnings innehåll och att 
det framgår över tiden även om det inte är självklart till en början.  
 

Jag tycker att innehållet är bra. Det är lite svåra ord och uttryck, men när man har dansat 
ett tag så inser man att innehållet är detsamma som målet på danslektionerna.[…] 
Förklaringen på ämnesplanen känns annorlunda, men i slutändan är det samma sak. Jag 
upplever att det är samma mål och dansundervisning lär ut och utvecklar det som står i 
kursplanen. (Elev 4) 

 
I likhet med föregående elev ansåg alla de positiva eleverna att undervisningen på 
något sätt kopplade till ämnesplanens innehåll, även om de inte hade tänkt på det 
under lektionerna utan märkte detta då de läste igenom den i enkäten. Elev 3 från 
skola A svarar på frågan som följande ”Ja absolut. Jag känner igen mycket av det vi 
gör/går igenom på lektionerna i texten”. Detta byggs vidare på av elev 10 från skola A 
som säger ”Ja, eftersom att vi har fått jobba både teoretiskt och praktiskt och fått lära 
oss allt i ämnesplanen”. Elev 2 från skola A känner igen att punkterna ur 
ämnesplanens centrala innehåll har förekommit under lektionerna och elev 27 från 
skola B säger sig vidare kunna se ett samband mellan undervisningen och 
ämnesplanen. Elev 19 från skola B instämmer och ger även exempel på vad de får öva 
på under lektionerna som denne anser kopplar till ämnesplanen där rörelsevokabulär 
och egna reflektioner är i fokus. Medan vissa elever verkar nöjda finns det andra som 
anser att, även om undervisningen kopplar, så finns det vissa punkter som lärarna 
skulle kunna fokusera mer på.  
 

Ja det känns som att vi försöker jobba med allt som nämns i ämnesplanen tex hur man 
förhåller sig till musik osv. Det enda som jag känner att vi inte pratar om lika mycket är 
fysiska kunskaper om hur kroppen fungerar. (Elev 13, skola A). 

 
Till skillnad från elev 13 menar elev 35 från skola B att ämnesplanen följs strikt hela 
tiden och att den innehåller sådant som de tränar på varje dag. Elev 23 från skola B 
anser att sambandet framträder först när de ser terminen ur ett övergripande 
perspektiv och inte fokuserar på en enstaka lektion.  
 
Av 19 elever var det 11 som trodde att en fördjupad förståelse skulle generera ett 
högre betyg. De som inte såg något samband mellan en ökad förståelse och ett bättre 
betyg ansåg oftast att detta berodde på ämnet dans karaktär. Elev 13 från skola A 
skriver på frågan: 
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Jag skulle nog inte tänka på allt som står i ämnesplanen ute på dansgolvet utan då är jag i 
mig själv och försöker göra mitt bästa så nej men jag tycker ändå att det är viktigt att 
förstå ämnesplanen fullt ut så att man vet vad man ska jobba med så vi förstår allt vi gör 
och varför. (Elev 13) 

 
Elev 21 från skola B är inne på samma spår och skriver att en djupare förståelse för 
ämnesplanen kan vara både positiv och negativ. Bra i den bemärkelsen att eleverna får 
mer information om vad de borde göra för att utvecklas men negativ i den aspekten att 
de då riskerat att fastna i ’det tänket’. Eleven menar vidare att det kan bilda negativa 
tankebanor som låser en istället för att låta en utvecklas och att det då kan gå ut över 
själva dansandet och stjälpa eleven snarare än att hjälpa.  
 
Majoriteten av de positiva eleverna ansåg ändå att det är bra med en fördjupad 
förståelse av ämnesplanen och att desto mer du förstår desto mer kan du lära dig. 
Detta förklaras av elev 27 från skola B på följande vis ”Ja om man förstår allt av vad 
ämnesplanen innefattar är det enklare att sträva och uppnå de specifika målen”. Elev 4 
från skola A anser också att förståelse är betydande för lärande resonerar att om du 
förstår vart du är och vad du gör så förstår du också vart du ska. 
 

Jag upplever att om man förstår vad man ska göra (vad målen är) på lektionerna så förstår 
man vad som krävs för ett bättre betyg. Tex om jag vet att jag måste få en bättre 
taktkänsla för ett bättre betyg så är det det som jag måste jobba med lite mer på lektioner. 
Att tex lyssna på musiken. (Elev 4)  

 
De positiva eleverna anger just medvetenhet om och förståelse för målen som en 
avgörande faktor för möjligheten att nå de utsatta kunskapskraven. De skriver att om 
de vet vad som krävs av en så är det lättare att förstå hur de ska göra i praktiken för att 
utveckla specifika kunskaper. Till det poängteras också lärarnas roll som mentorer där 
eleverna uttrycker ett behov av kontinuerlig återkoppling till målen. 

5.2.2	  ”Klarare	  språk	  om	  vad	  som	  ska	  läras	  ut”	  
 
12 av 42 elever ställde sig på något sätt, i någon fråga, kritisk till antingen 
ämnesplanens innehåll eller användandet av denna. Nästan samtliga, 10 av 12, hade 
strukit under något eller flera begrepp som de upplevde att de inte förstod. Alla elever 
visste dock sedan tidigare vad en ämnesplan och majoriteten skrev att lärarna brukar 
gå igenom den i början av terminen. Elev 29 från skola B kritiserar dock hur mycket 
av ämnesplanens innehåll som därefter följs ”hur mycket av utbildningen som strikt 
följer ämnesplanen varierar starkt mellan lärare och kurser”. Hur vida denna grupp 
elever upplever ämnesplanen som meningsfull varierar också, elev 38 från skola B 
förklarar att hen vet vad en ämnesplan är men att denne inte brukar ha så stor nytta av 
den. Till skillnad från elev 23 från skola B med en positiv uppfattning som hade fått ta 
del av ämnesplaner sedan årskurs sex skriver här elev 39 från skola B att hen inte 
visste vad en ämnesplan var eller vad de används till innan hen började på gymnasiet.  
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Vidare anser övervägande del, 10 av 12, av de med en kritisk uppfattning av 
ämnesplanen att den innehåller krångliga formuleringar som försvårar förståelsen av 
dess innehåll. Trots att ämnesplanen ska fungera som ett stöd och verktyg för både 
lärare och elever verkar inte alla i den senare kategorin uppleva att sådant är fallet. 
Elev 37 från skola B säger om ämnesplanen ”Den innehåller många krångliga uttryck 
och ord vilket inte gör den så lätt att förstå. Jag anser inte att den är skriven så att alla 
som läser den kan förstå den.”. Elev 30 från skola B verkar instämma i resonemanget 
och skriver ”Den är fylld med formella och ibland krångliga ord och formuleringar 
vilket gör att vissa inte förstår vad den säger. Det känns onödigt.”. Elev 39 från skola 
B tar även in lärarna i sitt svar när hen resonerar på följande vis ”Väldigt otydligt och 
luddigt. Verkar som att även lärare tycker att den är knepig då man sällan förstår 
bättre även om man frågar.”.  
 
11 av 12 elever anser ändå, trots krångliga formuleringar, att ämnesplanen kopplar till 
undervisningen. Huruvida de ser detta som positivt eller ej varierar dock. Elev 29 från 
skola B anser att en alltför målorienterad undervisning i kombination med tidsbrist 
riskerar att göra undervisningens innehåll lidande. Såhär beskriver eleven sin kritik: 
 

Undervisningen är definitivt kopplad till den vilket kommer med för och nackdelar. Vi 
vet vad vi ska lära oss, men lärare behöver stressa oss igenom kursens innehåll för att 
det ska hinnas med. Inte sällan måste vissa saker prioriteras bort för att det helt enkelt 
inte hinns med. Och det här problemet är inte lärarnas, utan hela det här systemet av 
skola. (Elev 29) 

 
Elev 39 från skola B anser, i likhet med de flesta, att ämnesplanen följs i 
undervisningen men ställer sig kritisk till detta och skriver ”Vissa grejer känns som 
onödiga, gör man ’bara för att ämnesplanen’ kräver detta. Så brukar lärare säga”. Elev 
28 från skola B upplevde att undervisningen inte kopplade till ämnesplanen och 
resonerar att lärarna säkert följer den men att detta inte är något som återkopplas till 
under lektionerna. Elev 31 från skola B uttrycker att det sällan återkopplas till 
ämnesplanen under lektionstillfällena. Att det finns ett samband mellan 
undervisningens innehåll och ämnesplanen verkar majoriteten vara överens om men 
att det kan brista på vissa punkter. Elev 37 från skola B verkar, efter att ha läst 
ämnesplanen i enkäten, ha fått upp ögonen för att ett specifikt område negligeras. 
Denne elev menar att ”Vissa saker ja. Men tex att det stod att både lärare och elever 
ska kunna påverka undervisningens metoder stämmer inte. Vi har inget inflytande 
över hur/var/när vi ska göra något.”. Elev 36 från skola B anser att innehållet i 
ämnesplanen är bra men att ”punkterna är väldigt lika. En bredare ämnesplan med 
högre krav, hårdare utmaningar hade varit bättre. Klarare språk om vad som ska läras 
ut o vad man ska kunna te.x: en piruett ska du lära dig under kursens period.”.  
 
Sju av de 12 elever som ställer sig kritiska till ämnesplanen tror ändå att en bättre 
förståelse skulle kunna bidra till ett bättre betyg. Av de fem som inte tror det anges 
olika orsaker även om den mest frekvent förekommande anledningen är att 



27	  	  

ämnesplanen är för svårt formulerad. Elev 17 från skola A är tydlig i sitt svar och 
skriver ”Nä, jag gör mitt bästa och sedan ser jag hur det går. Ämnesplanen gör det 
tjorvigt för mig.”. Elev 29 och 28 från skola B uttrycker sig annorlunda i sin kritik och 
anger varsin orsak till varför de inte är säkra på att en bättre förståelse för 
ämnesplanen nödvändigtvis skulle leda till ett bättre betyg: 
 

Kanske, så jag vet vad jag behöver satsa på för att nå ett högre betyg. Men jag tror 
främst förståelsen måste finnas mellan lärare och ämnesplan (och dem som skriver 
ämnesplaner!!!) för att betygen ska bli bättre fungerande. Men jag ifrågasätter också 
varför betygen är satta i fokus, fokuset ska ligga på kunskap, det brister betyg med 
väldigt ofta. (Elev 29) 
 
Kanske men i ett sådant ämne som dans tror jag att det kanske inte nödvändigtvis ger ett 
bättre. Även om jag tex förstår att jag behöver god takt-känsla för ett högt betyg får jag 
inte automatiskt god takt-känsla, jag kanske inte kan göra så mycket åt saken. (Elev 28) 

 
Elev 29 kritiserar inte i första hand själva ämnesplanen utan snarare förståelsen och 
sambandet mellan författarna och användarna av den. Samma elev breddar även både 
sin kritik och sitt synsätt då denne ifrågasätter det fokus som hen upplever ligger på 
själva betyget istället för de kunskaper som är avsedda att utvecklas. Elev 28 väljer 
istället att ställa sig kritisk till huruvida en fördjupad förståelse av nedskrivna kriterier 
skulle hjälpa hen att uppnå en praktisk färdighet. Vidare menar denna elev att det 
kanske till och med inte går att utveckla vissa kunskaper då dessa kan ses som 
antingen medfödda eller begränsade till ett specifikt stadie.  
 
Någon som däremot ställer sig positiv till en fördjupad förståelse men ändå behåller en 
kritisk inställning till ämnesplanen som sådan är elev 25 från skola B som skriver 
följande ”Ja, eftersom det tar tid att klura på vad som står i ämnesplanen. Jag orkar 
inte läsa igenom den eftersom språket är svårt och det då tar lång tid. En förenklad 
“elev-version” vore bättre/lättare.”. Elev 36 från skola B föreslår att lärarna borde bli 
bättre på att integrera ämnesplanen på ett tydligare sätt i undervisningen eftersom 
denne i nuläget anser att det är för rörigt. Detta instämmer elev 6 från skola A i genom 
att förklara vikten av att se ett samband mellan teori och praktik:  
 

Ja, för det blir mindre abstrakt när man kan koppla övningarna till färdigheter. 
Personligen måste jag veta varför jag gör en övning och då är det bra om man kan visa 
hur tex en teknikövning hänger ihop med ämnesplanen och kunskapskraven. (Elev 6) 

 
De resterande eleverna som tror att en ökad förståelse skulle underlätta att nå ett högre 
betyg instämmer i att det är lättare att nå ett visst mål om de vet vad som förväntas av 
en. Detta eftersom de då kan jobba på att utveckla just de kunskaperna som krävs för 
ett specifikt betyg och att ämnesplanen i det avseendet kan utgöra en hjälp, förutsatt att 
de förstår vad den säger.  
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5.2.3	  ”Jag	  brukar	  helt	  ärligt	  inte	  tänka	  så	  mycket	  på	  ämnesplanen”	  
 
I den här kategorin var det 11 elever som på något sätt visade en osäker uppfattning 
och inställning till ämnesplanen. Bland dessa 11 fanns samtliga av undersökningens 
fyra elever (samtliga från skola B) som uppgav att de inte visste vad en ämnesplan var 
och åtta elever hade strukit under minst ett begrepp som de inte förstod. Av de fyra 
som inte visste vad en ämnesplan var uppger elev 41 och 42 att de aldrig hade stött på 
uttrycket tidigare medan elev 39 och 40 anger att de ändå kände igen innehållet när de 
väl läste den. Elev 40 och 41 som aldrig stött på uttrycket ämnesplan kunde inte heller 
relatera till att de stött på innehållet tidigare. De svarar att de varken visste att 
ämnesplanen fanns eller vad den används till. Elev 26 från samma skola uppger att det 
verkar finnas en ovisshet kopplad till själva termen ämnesplan. Denne elev skriver 
”Jag visste inte vad en ämnesplan var förrän jag läste det. Men jag vet att det finns 
vissa saker som man måste lära sig som finns i ämnesplanen.”.  
 
De flesta elever som visste vad en ämnesplan var sedan tidigare uppgav också, i likhet 
med de positiva eleverna, att det berodde på att lärarna hade gått igenom detta med 
dem. Av dessa elever framkom det dock att detta även kan få negativa effekter. Elev 
32 från skola B skriver ”Ja, lärare har visat oss ämnesplaner flera gånger, nästan tjatat 
på för mycket så man till slut inte orkar intressera sig.” Majoriteten av eleverna 
uttryckte dock ingen värdering i frågan utan konstaterade att de visste vad en 
ämnesplan var och i vissa fall även vad den är till för.  
 
På frågan om vad eleverna tycker om ämnesplanens innehåll är det sju av 11 som på 
olika sätt anser att den är knepigt formulerad. De övriga fem anger att innehållet 
verkar bra, logiskt, rimligt och utförligt. Elev 5 från skola A reflekterar kring detta 
och anser att ”det är rimliga och relativt rättvisa krav. Sen måste man utgå från 
elevens egna erfarenheter, vilket förhoppningsvis är underförstått.” En av de sju som 
är tveksamt inställd till ämnesplanens innehåll är elev 32 från skola B som säger att 
”Jag kan ofta tycka att den kan vara lite svår att förstå. Jag får ingen förståelse för hur 
vissa mål kommer att uppnås i praktiken.”. Elev 31 från skola B menar på samma sätt 
att det känns svårt att veta vad denne ska göra för att uppfylla de krav som står. Elev 
33 från skola B skriver sonika att ”jag brukar helt ärligt inte tänka så mycket på 
ämnesplanen utan jag vet bara att den finns.”.  
 
Endast en av dessa 11, elev 15 från skola A, anser att undervisningen inte kopplar till 
ämnesplanen. Hen förklarar på vilket sätt sambandet saknas och efterfrågar 
statuerande exempel under lektionerna ”Lite svårt att veta vilka punkter läraren 
fokuserar på. Kan vara bra om läraren ger exempel på hur man jobbar med de olika 
kraven.”. Elev 40 från skola B anser att det finns en koppling men att denna inte är 
helt rättvist fördelad mellan ämnesplanens olika delar utan att vissa bitar får mer 
fokus än andra. Majoriteten menar ändå att de kan se ett samband mellan 
ämnesplanens olika delar och undervisningen, de uppger även att de ges många 
tillfällen att träna på det som står under lektionerna. Elev 31 från skola B skriver dock 
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på frågan att ”nja, inte så mycket, vi går igenom ämnesplanen ibland till vissa 
uppgifter men det händer inte så ofta”.  
  
En annan vanlig förekommande uppfattning på frågan om eleverna anser att 
undervisningen kopplar till ämnesplanen är att eleverna antar att den gör det. 
Eleverna utgår från att lärarna har ämnesplanen som grund för utformningen av 
utbildningen och reflekterar därför inte särskilt mycket över huruvida den verkligen 
följs. Eleverna verkar inte se det som sin uppgift att undersöka sina chanser till 
inflytande över utbildningen. Elev 26 från skola B skriver att undervisningen kopplar 
till ämnesplanen ”ja, för dom saker som står där måste man ju lära sig och kunna” och 
elev 34 från skola B menar på samma fråga att ”undervisningen utgår väl ifrån att 
eleverna ska klara av att följa ämnesplanen”. Men att det finns åsikter och önskemål 
om förändring framgår ändå från vissa elever. Elev 5 från skola A hade behövt ett 
förtydligande gällande termer och begrepp som utgör en stor förutsättning för 
förståelsen inom dansgenren ”jag tycker att rörelsevokabulär är lite för dåligt 
genomgått. Svårt att uppnå de krav som krävs då man aldrig hört ordet innan.”  
 
På enkätens sista fråga ter sig denna grupp elevers osäkerhet som störst. Vi har tolkat 
att åtta av 11 elever ändå ser att en bättre förståelse skulle kunna ge ett bättre betyg 
men de uttrycker sig med ord som ”kanske”, ”lite” och ”jag vet inte”. Den mest 
generellt rådande uppfattningen är ändå att om det hade funnits färre svåra ord så hade 
de förstått mer och eleverna tror då att det kanske skulle kunna ge dem ett bättre 
betyg. Elev 32 från skola B menar å andra sidan att ”Jag vet faktiskt inte, jag tror att 
den skulle gå att ändra så att förståelsen ökar, men jag tror inte att ämnesplanen är 
något jag personligen skulle tänka särskilt mycket på när jag sedan arbetar praktiskt i 
dans.”. Elev 34 från skola B ställer sig också tvekande i frågan men avvisar att det 
skulle hjälpa denne personligen och svarar ”kanske, om man tänker på vad man måste 
göra för att uppnå vissa kriterier så kanske man enklare kan följa dom. För mig skulle 
det nog bara bli för mycket att tänka på”. 
 
Elev 16 från skola A tror inte heller att en fördjupad förståelse skulle hjälpa och 
skriver ”Jag går inte efter ämnesplanen. Jag försöker bara göra så bra jag kan.” Elev 
12 från samma skola instämmer ”Det vet jag inte riktigt, gör mitt bästa så tror nästan 
inte det eftersom vi ändå gör allt som står i den.”. Elev 7 från skola A och elev 40 från 
skola B anser däremot att en förståelse skulle hjälpa uttrycker sig utan tvivel och 
skriver att om de förstår vad som förväntas av dem och vet vad de ska fokusera på blir 
det lättare att nå högsta möjliga betyg.  
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5.3	  Del	  3	  –	  Elevernas	  uppfattningar	  påverkas	  av	  lärarnas	  arbetssätt	  
	  
I skola A var det totalt 18 elever fördelade på tre årskurser som svarade på enkäten 
och i skola B var det totalt 24 elever även de fördelade över tre årskurser. I skola A 
var det sex elever som svarade från varje årskurs där elev 1-6 går i årskurs ett, elev 7-
12 i årskurs två och elev 13-18 i årskurs tre.  I skola B var det åtta elever från varje 
årskurs som besvarade enkäten där elev 19-26 går i årskurs ett, 27-34 i årskurs två och 
35-42 i årskurs tre. I skola A hade majoriteten av samtliga elever i varje klass en 
positiv uppfattning av ämnesplanen till skillnad från skola B där årskurs ett var 
mestadels positiv, årskurs två osäker och årskurs tre kritisk. Av enkätundersökningens 
fyra elever som inte visste vad en ämnesplan var sedan tidigare tillhörde samtliga 
skola B. Av dessa fyra återfanns tre elever i årskurs tre, där majoriteten av eleverna 
hade en kritisk uppfattning av ämnesplanen.  
 
27 av 42 elever, 11 från skola A och 16 från skola B, hade strukit under begrepp som 
de ansåg var svåra att förstå. Av dessa var 23 elever, sju från skola A och 16 från 
skola B, också kritiska eller osäkert inställda till ämnesplanen och dess innehåll. 38 av 
42 elever, 18 från skola A och 20 från skola B, förstod ämnesplanens syfte men tog 
inte hjälp av den under lektionerna. 18 av de 22 elever, åtta från skola A och 10 från 
skola B, som å andra sidan inte förstod ämnesplanens innehåll ansåg ändå att den 
skulle kunna utgöra en hjälp om de fick en ökad förståelse för den.  Av 
undersökningens 19 elever med en positiv uppfattning av ämnesplanen var 11 från 
skola A och åtta från skola B. Av undersökningens 12 elever med kritisk uppfattning 
var fyra från skola A och åtta från skola B. Av de 11 elever med en osäker inställning 
var tre elever från skola A och åtta från skola B. 
 
I båda skolorna fanns minst en från varje uppfattning representerade inom varje 
årskurs. Det vill säga att det fanns minst en elev som var antingen positiv, osäker eller 
kritiskt inställd till ämnesplanen i varje årskurs. Det var alltså ingen klass där samtliga 
elever tyckte, tänkte, kände eller upplevde samma sak. När det gällde 
begreppsuppfattningen skiljde det inte så mycket mellan skolorna. Mer än hälften av 
alla elever på respektive skola hade strukit under minst ett begrepp vardera som de 
såg som svårt att förstå i ämnesplanen. 11 av 18 elever i skola A hade strukit under 
minst ett begrepp och 16 av 24 elever i skola B.  
 
En intressant upptäckt vi gjorde genom att jämföra de generella uppfattningarna i 
årskurserna på respektive skola var att på skola A var årskurs ett mest kritisk, årskurs 
två blev mer positiv medan årskurs tre var den mest positiva årskursen. Ur detta 
tolkade vi ett samband mellan detta och hur bra koll eleverna sade sig ha på 
ämnesplanen. I årskurs tre sade eleverna att danslärarna hade varit bra på att gå 
igenom ämnesplanen medan årskurs ett påstod att danslärarna aldrig gått igenom 
denna. I skola B däremot var årskurs ett mest positiv, årskurs två mer osäker och 
årskurs tre mest kritisk. I denna skola var det flest elever i årskurs ett som sade sig ha 
bra koll på ämnesplanen och årskurs tre var den som sade sig veta minst om den.  
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Ur detta kan vi utläsa att elevernas uppfattningar verkar vara kopplade till hur bra 
förståelse eleverna har om ämnesplanen och hur ofta samt på vilket sätt lärarna gått 
igenom den. I skola A var årskurs tre mest positiv samt sade sig ha en bra uppfattning 
om ämnesplanen medan årskurs ett inte hade fått se ämnesplanen i dansteknik tidigare 
och var mest kritiskt inställd till denna. På samma sätt, i skola B, var den årskurs med 
störst förståelse för ämnesplanen mest positivt inställd med det undantaget att där var 
det årskurs ett. Årkurs tre på skola B var däremot mest kritiskt inställd och sade sig 
vara utleda på det fokus som lades på ämnesplanen.  
 
På skola A verkar lärarna vänta med att gå igenom ämnesplanen vilket får följderna 
att årskurs ett inte anser sig ha särskilt bra uppfattning om vad den är medan årskurs 
tre har en god relation till den. På skola B verkar lärarna vara snabba med att gå 
igenom ämnesplanen tidigt vilket resulterar i att årskurs ett där har etablerat en god 
förståelse för den. Årskurs tre däremot upplevde att lärarna lagt för stort fokus på 
ämnesplanen vilket bidragit till den kritiska uppfattningen gentemot användandet av 
denna.  
 
Skolorna verkar således ha olika angreppssätt på hur de arbetar in ämnesplanen i 
undervisningen samt hjälper eleverna att utveckla en förståelse för denna. Antingen 
börjar lärarna tidigt men riskerar då att trötta ut eleverna med prat om mål och 
kriterier eller så avvaktar lärarna men riskerar då att inte säkra alla elevers förståelse 
redan från årskurs ett. En reservation värd att nämna är att detta är elevernas 
uppfattningar som analyserats, inte en bestämd sanning om hur lärarna faktiskt arbetar 
i verkligheten. Vi kan inte säga säkert att skola A har arbetat på ett sätt och skola B på 
ett annat, men att det är så det framstår genom elevernas svar om hur de upplever sin 
skolsituation.  
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6.	  Diskussion	  
 
I detta avslutande kapitel diskuteras först metodvalets för- och nackdelar samt vilket 
resultat detta genererade. Därefter följer ett resonemang om hur resultatet kopplas till 
tidigare forskning och de teorier som presenterats i bakgrunden. Detta leder in på 
avslutande reflektioner om resultatet samt vilka implikationer vi tror att detta kommer 
få för oss i vårt framtida yrke som lärare. Slutligen ger vi förslag på vilken fortsatt 
forskning vi skulle vilja se inom detta ämnesområde.  

6.1	  Metoddiskussion	  
	  
För att en undersökning ska räknas som tillförlitlig menar Stensmo (2002) att samma 
undersökning bör genomföras flera gånger och generera ungefär samma resultat varje 
gång. Även om detta främst gäller för kvantitativa undersökningar så är det ändå 
relevant för studier av kvalitativ karaktär eftersom det ställer ett krav på reliabilitet. Vi 
har utfört studien på två olika skolor och totalt sex olika klasser fördelade på tre 
årskurser. Samtliga elever verkar ha förstått enkäten vilket har gjort att vi inte har fått 
något bortfall samt har generat tillförlitliga svar som går att jämföra och sammanställa 
till ett övergripande resultat. Vi har inte fått några större avvikelser i svaren utan 
eleverna har alla representerat någon av de tre uppfattningarna som vi presenterat i 
resultatet.  Att enkäten genomfördes i två steg där eleverna först fick tillfälle att 
reflektera kring ämnesplanen innan de började svara på frågorna tror vi, tillsammans 
med tydliga instruktioner, var en av orsakerna till att vi fick så välutvecklade svar. 
Dessa kvalitativa svar stärker studiens validitet då eleverna motiverat sina 
ståndpunkter välgrundat och utförligt.  
 
En möjlighet till utveckling hade varit att komplettera studien med en gruppintervju 
där vi skulle ha fått chans att diskutera svaren med eleverna och ställa följdfrågor 
vilket hade kunnat generera än mer utvecklade svar. Svenning (2000) menar att en 
gruppintervju kan liknas vid en diskussion där man kan få med det som lätt uteblir vid 
en enkät, vilket är just följdfrågor. Vid en gruppintervju hade eleverna dock kunnat 
påverkas av varandra, på gott och ont, vilket kanske inte hade gett lika sanningsenliga 
svar som vi fick nu. Dessutom fanns tidsaspekten som en begränsande faktor för både 
oss och skolorna, då enkätens 20 min tog nog så mycket tid från undervisningen. Vi 
hade frågat en tredje skola om lov att få utföra studien hos dem men fick nej till svar 
då detta inte gick att passa in på grund av just tidsbrist. Hade vi fått obegränsat med 
tid till att utföra studien hade vi kanske valt att endast göra intervjuer och kunna ställa 
individuella följdfrågor till var elev för att få en så heltäckande och sanningsenlig bild 
av verkligheten som möjligt. Men utifrån de förutsättningar vi har haft att jobba med 
är vi mer än nöjda med det gensvar vi fick från eleverna och den tid som lärarna 
undansatt oss från deras undervisning för att göra denna studie möjlig.  
 
I vilken grad den empiriska studien är aktuell för den verklighet som avses att studera, 
eller det problem studien avser att belysa, är avgörande för undersökningens giltighet 
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(Stensmo, 2002). På vilket sätt undersökningens resultat är relevant för den avsedda 
målgruppen är således avgörande för studiens validitet. Eftersom vår undersökning är 
situerad är själva resultatet endast giltigt på de skolor vi undersökt. Trots det är 
resultatet ändå relevant för andra lärare, elever och forskare eftersom eleverna i sina 
kvalitativa svar gav förslag på förbättring och önskemål om förändring i sin 
skolsituation. Studiens metod är däremot generellt applicerbar inom både andra 
ämnen och stadier eftersom det då bara är att byta ut ämnesplanen mot den som gäller 
för den kurs det är tänkt att undersöka elevernas förståelse inom.  
 

6.2	  Resultatdiskussion	  
 
Resultatdiskussionen presenteras i tre delar som utgörs av lärarens roll för elevens 
förståelse, betydelsen av elevinflytande samt för- och nackdelar med målorienterad 
undervisning. 

6.2.1	  Lärarens	  roll	  för	  elevens	  förståelse	  
	  
27 av 42 elever upplever minst ett eller flera begrepp i ämnesplanen som svåra att 
förstå. Av dessa är 23 elever också kritiska eller osäkert inställda till ämnesplanen och 
dess innehåll vilket är förståeligt sett ur ett KASAM-perspektiv. På samma sätt som 
de tre grundpelarna i KASAM bygger även elevernas uppfattningar av ämnesplanen 
på deras känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 
Studien har visat att majoriteten av de elever som uppfattade ämnesplanen som 
krånglig eller svår att förstå även uppvisade en kritisk eller osäker inställning 
gentemot den i allmänhet. De 19 elever som däremot förstod samtliga begrepp och 
uttryck ansåg generellt också att innehållet var bra och uppvisade en positiv 
inställning gentemot ämnesplanen och användandet av denna.  
 
I enlighet med KASAM visar detta på att känslan av meningsfullhet behöver föregås 
av en känsla av hanterbarhet som i sin tur måste grundas med en känsla av 
begriplighet. Eleverna måste därför först förstå innebörden av begreppen i 
ämnesplanen för att kunna uppleva att de kan hantera innehållet för att därefter kunna 
utveckla en känsla av relevans och meningsfullhet. Som vi nämnde både inledningsvis 
och i bakgrunden exemplifierar Jönsson (2014) det ämnesrelaterade begreppet analys 
som kan ha olika betydelser beroende på ämnet. Här krävs det att läraren axlar sin roll 
som förenande länk mellan elev och ämnesplan samt förklarar vad begreppet avser i 
den specifika situationen. Missar lärare detta steg riskerar själva utformningen av 
ämnesplanen att utgöra en stressor (Antonovsky, 1991) för eleverna utöver det faktum 
den kanske redan upplevs som ett yttre krav.  
 
När det gäller begreppen som eleverna säger sig ha svårt att förstå i ämnesplanen så 
innebär det inte, som vi tidigare poängterat, att eleverna ej kan eller gör vad 
begreppen säger. Däremot tror vi att det kan medföra risken att eleverna saknar en 
känsla av samband mellan styrdokument, undervisning och kunskapsutveckling. 
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Elevernas okunskap kring begreppet ’spatial förmåga’ behöver inte innebära att 
lärarna inte gått igenom eller arbetat med detta i undervisningen. Däremot kan det 
vara en indikator på att lärarna inte varit nog tydliga med att förklara hur 
undervisningen kopplar till begreppen i styrdokumenten. Vi anser att det krävs att 
läraren återkommande påvisar sambandet under lektionstid för att eleverna ska få en 
känsla för hur dessa begrepp omvandlas till rörelse och handling i praktiken.  
 
Missar läraren att förklara och påtala sambandet mellan styrdokumenten och 
undervisningen kan den fallgrop som Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) 
problematiserar uppstå. Denna fallgrop utgörs av att lärarna skriver om ämnesplanen 
utan elevernas medverkan och inte nog tydligt förklarar kopplingen mellan 
ursprungsbegreppen och de omskriva begreppen. Då förlorar eleverna tillgång till det 
större perspektivet, något som är viktigt för deras känsla av sammanhang och 
meningsfullhet. Att som elev sedan få läsa hur ämnesplanen egentligen ser ut kan 
skapa en känsla av att lärarna underskattar elevernas förmågor genom att anta att de 
inte förstår. Vi vill poängtera att det inte är något fel med att omformulera men att 
lärare då måste vara noga med att göra detta tillsammans med eleverna för att deras 
förståelse inte ska gå förlorad under vägens gång.   
 
Genom en jämförelse av resultatet från de två skolorna framkom det att en avgörande 
faktor för utvecklandet av elevernas uppfattning av ämnesplanen var just lärarnas sätt 
att arbeta med denna under lektionerna. Utmaningen verkar vara att som lärare hitta 
en bra balans mellan att ta in ämnesplanen i undervisningen utan att låta sig styras av 
den för mycket. Det vi kunde utläsa från elevernas svar var att antingen saknade de en 
koppling till ämnesplanen i undervisningen eller så ansåg de att den fick för stort 
utrymme och att fokus försvann från eleverna själva med deras erfarenheter och 
kunskaper i fokus. Det verkar med andra ord finnas delade meningar och 
uppfattningar av hur mycket ämnesplanen används samt vilka effekter detta får. Vissa 
elever uttrycker en önskan om att ämnesplanen ska få ta stor plats i undervisningen 
eftersom de känner sig hjälpta av det medan vissa tycker att den är överflödig. Den 
slutsats vi kan dra av det här resultatet är att lärarna måste försöka, i den mån det är 
möjligt, tillmötesgå var elevs behov i frågan om involverandet av ämnesplanen i 
undervisningen. I annat fall riskerar läraren att missa den elev som behöver tydlig och 
återkommande återkoppling till målen eller att förvirra den elev som upplever att 
ämnesplanen med alla dess krav blir för mycket att tänka på.   
 

6.2.2	  Betydelsen	  av	  elevinflytande	  
 
Wilson och Scalise (2006) beskriver vidare hur just förståelsen är avgörande för 
elevernas utvecklande av studiemotivation där även möjlighet till elevinflytande 
spelar en stor roll. Som det framkom av enkäterna gick lärarna ofta igenom 
ämnesplanen med eleverna i uppstarten av en kurs men återkopplade sedan inte 
återkommande till den under resten av terminen.  Det faktum att 22 av 42 elever anser 
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att ämnesplanen är krångligt formulerad gör att det krävs mer än endast en 
genomgång för att de till fullo ska förstå vilka kunskaper ämnesplanen avser att 
utveckla, något som eleverna också efterfrågade i enkätsvaren.  
 
Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) nämner lärarnas magkänsla som en orsak 
till varför förståelsen av målorienterad undervisning och ämnesplaner blir så olika. 
Lärare tenderar att tolka ämnesplanen utan elevernas deltagande för att sedan endast 
förmedla sin uppfattning till eleverna istället för att skapa en gemensam mening 
tillsammans med dem. Detta i kombination med att lärare brister i att återkoppla till 
ämnesplanen under terminens gång gör att det blir svårt att säkra och förankra 
elevernas förståelse. Precis som Wilson och Scalise (1976) ställer vi oss frågan hur 
mycket lärare tar för givet när det gäller elevernas förståelse och hur de kan vara säkra 
på att eleverna verkligen förstår vad de säger sig veta? För även om, som vår studie 
visar, 38 av 42 elever säger sig veta vad en ämnesplan är betyder inte det att de 
automatiskt förstår innehållet eller dess innebörd. 
 
Som Moos (1984) beskriver i sin teori om systemförändrande dimensioner och 
Antonovsky (1991) i KASAMs grundpelare är det viktigt för individen i vilken grad 
denne upplever sig ha möjlighet att påverka sin situation. Av vår studie framkom det 
att i princip alla elever, 40 av 42, ansåg att undervisningen i mer eller mindre 
utsträckning kopplade till ämnesplanens innehåll. Det varierade om eleverna upplevde 
att lärare hade påtalat kopplingen eller om de märkte detta först när de läste igenom 
ämnesplanen i och med enkäten. Trots att majoriteten ansåg att undervisningen 
kopplade till ämnesplanen var det många som kom med förslag på hur det skulle 
kunna förändras eller förbättras. Eleverna gav exempel som att lärarna kunde koppla 
övningarna mer tydligt till kunskapskraven under lektionstid, fördela tiden mer 
rättvist mellan ämnesplanens olika delar eller göra ämnesplanen mer begriplig. Den 
kanske viktigaste kommentaren av dem alla, i vår mening, var elev 37 från skola B 
som uttryckte att denne inte upplevde att det fanns något som helst utrymme för 
eleverna att påverka undervisningen. Detta verkade gå upp för eleven i samband med 
att denne läste igenom ämnesplanen i enkäten och i svaret kan vi utläsa en tydlig 
frustration över att ha gått miste om tre års inflytande över sin utbildnings utformning.  
 
Att som elev känna sig oförmögen att påverka varken ämnesstoffet, vilka kunskaper 
dessa avser att utveckla eller på vilket sätt denne ska tillägna sig dessa tror vi kan göra 
att många andra omgivande faktorer kan bli lidande. Moos (1984) fann i sin 
undersökning att elevdelaktighet i välorganiserade klassrumsmiljöer alstrade 
studiemotivation, intresse för kunskapsstoffet samt en känsla av självständighet hos 
eleverna. Detta överensstämmer med vad vi har kunnat utläsa av de elever med en 
positiv uppfattning av ämnesplanen där samtliga elever visste vad en ämnesplan var 
och ansåg att detta kopplade till undervisningen. Enligt Moos var det även avgörande 
för elevernas både personliga och kunskapsmässiga utveckling att relationerna lärare 
och elever emellan var positiva. Detta verkar kunna äventyras om eleverna inte 
upplever att de får inflytande över sin utbildning och ges möjlighet att påverka sin 
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skolsituation. Även om det från lärarnas sida är av all välmening att inte diskutera allt 
som ämnesplanen anger med eleverna så bör de ändå vara medvetna om att detta kan 
medföra en känsla av att bli förbisedd eller ej anförtrodd hos eleverna.  
 
I en utopisk värld hade vi önskat att eleverna hade kunnat få delta vid författandet av 
ämnesplanerna för att på så vis bli mer delaktiga i en process som rör deras 
kunskapsutveckling och vardag. Då hade även det glapp som uppstår mellan 
treenigheten lärare, ämnesplan och elev kunnat undvikas. Dock är det svårt att se hur 
detta skulle gå till i verkligheten. Ett mer realistiskt eller genomförbart förslag är att ta 
med danslärare i processen, att varje ämnesplan bör formuleras med minst en 
lärarrepresentant från det berörda ämnet. På så vis blir det lättare att, förutom de 
juridiska termerna som kanske måste finnas med, kunna baka in fler begrepp och 
formuleringar som faktiskt används under lektionstid. Detta skulle kunna vara en 
lösning på det problem som majoriteten av eleverna uppger, nämligen att 
ämnesplanen är formulerad på ett sätt som känns krångligt och lösryckt från 
undervisningssammanhanget. Vi som danslärarstudenter har till exempel aldrig stött 
på en lärare som uttrycker sig på följande vis ”nu ska vi träna på er spatiala förmåga” 
vilket ingen av eleverna heller verkar ha upplevt och därav inte hade utvecklat någon 
förståelse för begreppet i fråga. Istället för att använda just det begreppet hade 
ämnesplanen kunnat beskriva samma kunskap som ”avståndsbedömning till andra 
dansare och ytan du rör dig på”. En kritiker hade kunnat säga att detta möjligtvis blir 
för informellt språk för ett styrdokument som ämnesplanen. Vi menar då, utifrån den 
här studien, att hellre det än att gå miste om elevers förståelse och 
kunskapsutveckling.  

6.2.3	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  målorienterad	  undervisning	  
 
Fraser och Fisher (1982) och Walberg (1976) pratar alla om vikten av att eleven 
förstår vad men än också varför hen lär sig något och hur detta är avgörande för 
måluppfyllelse och elevens kunskapsutveckling. Om eleverna inte ges alla de fakta 
som ligger till grund för deras utbildning riskerar lärare att undanhålla eleverna varför 
just den kunskapen är väsentlig att utveckla. Då äventyras också elevernas känsla av 
relevans för kunskapsstoffet och med det deras känsla av sammanhang och 
meningsfullhet för sin skolsituation. Många elever som saknar studiemotivation 
uppger även att de inte ser någon mening med att lära sig och utveckla de kunskaper 
som föreskrivs. Där tror vi att det är viktigt att läraren går in och stöttar upp 
ämnesplanen eller låter ämnesplanen stötta upp dig som lärare med argument om 
varför de utvalda kunskaperna är betydelsefulla för eleven. Vi kommer tillbaka till det 
faktum att om eleverna inte vet vad de förväntas lära sig kan det också vara svårt att 
finna motivationen att försöka. 
 
Vår studie visar att eleverna upplever det som viktigt att veta vilka målen är, varför de 
ska lära sig dessa och hur de ska arbeta för att ta sig dit. Dessa faktorer är avgörande 
för hur ”lätt” eleverna uppfattar kunskapstillägnandet. Att få kontinuerlig återkoppling 
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till målen från lärarna är också något som poängteras som viktigt eftersom det 
underlättar att hålla sig till sin utsatta riktning i lärandet. Mer än hälften av eleverna, 
26 av 42, tror således att en fördjupad förståelse av ämnesplanen skulle kunna bidra 
till ett högre betyg. Med reservationen att det då skulle krävas att ämnesplanen var 
formulerad på ett sådant sätt och med sådana begrepp som eleverna förstår alternativt 
att läraren har gått igenom dessa tillsammans med eleverna. 
 
Det är dock inte alla elever som är av denna uppfattning. 16 av 42 menar på olika sätt 
att en ökad förståelse för ämnesplanen inte skulle leda till ett bättre betyg. Elev 32 
från skola B skriver att fokus på ämnesplanen och kunskapskraven har varit för stort, i 
sådan utsträckning att eleven i fråga tappat intresse och slutat bry sig. En vanlig 
förklaring är också att eleverna anser att ämnesplanen är för svårt formulerad vilket i 
kombination med de krav som den ställer gör att det blir för mycket för eleven att ta 
till sig. Torrance (2007) menar också att om för mycket vikt läggs vid vilka mål som 
ska uppfyllas riskerar undervisningen att försumma kunskaper som eleven kan tänkas 
lära sig utöver dessa, även om de är viktiga för elevens långvariga utveckling. Elev 29 
från skola B skrev i sitt enkätsvar att ”lärare behöver stressa oss igenom kursens 
innehåll för att allt ska hinnas med och inte sällan måste vissa saker prioriteras bort”. 
Samma elev menar att detta problem inte är något som skapas av lärarna utan snarare 
av skolsystemet som sådant.  
 
Även Ferm et al. (2014) och Nyberg (2013) beskriver riskerna med målorienterad 
undervisning. När för stort fokus läggs på vilka mål som ska uppnås riskerar vägen dit 
att försummas, något som vi kan ana att elev 29 upplever när materialet ’stressas 
igenom’. Nyberg resonerar att lärare, istället för att ständigt utgå från vilka kunskaper 
som förväntas att utvecklas, borde lägga mer fokus på vad eleven redan vet och hur 
undervisningen kan bygga vidare på det. Elev 5 från skola A skriver i enkäten att även 
om hen anser att ämnesplanens innehåll är bra så hoppas denne att det är underförstått 
att läraren måste utgå från elevens egna erfarenheter i undervisnings- och 
bedömningssituationen. Vi anser, utifrån resultat av den här studien, att det borde 
framgå tydligare i ämnesplanen att det är eleven med sin nuvarande kunskapsnivå 
som ska vara i fokus och utgöra grunden för undervisningen.  
	  
I likhet med Sadler (2005) visar denna studies resultat hur individuell uppfattningen 
av målorienterad undervisning och bedömning är. Studien visar att det finns lika 
många uppfattningar av och inställningar till ämnesplanen som det finns informanter. 
Vi anser att detta är intressant eftersom det visar på mångfald men gör det samtidigt 
svårt för lärare att nå alla elever. Av enkäten framgår ändå att lärarna i stor mån 
lyckats förmedla till eleverna vad en ämnesplan är, dess syfte och att koppla detta till 
undervisningen. Men hur eleverna sedan upplever och uppfattar detta som 
meningsfullt kan bero på en rad bakomliggande orsaker som beror på sociala faktorer 
som lärare måhända inte kan styra över. Det viktigaste, utifrån tolkningen av 
elevernas svar, verkar ändå vara att lärarna går igenom ämnesplanen noggrant med 
eleverna för att hitta de begrepp som just den specifika gruppen upplever som svåra 
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att förstå. Studien visade att även om det fanns två begrepp som majoriteten tyckte var 
svåra att förstå förekom det fortfarande en rad begrepp som endast strukits under av 
en eller två elever. Det visar hur lätt det kan vara att förbise en elevs förståelse, en 
förståelse som utgör en förutsättning för att eleven ska kunna få ut det mesta av 
ämnesplanen och i förlängningen sin egen kunskapsutveckling. 

6.3	  Slutsatser 
	  
Vi har fått ett resultat som styrker samtlig tidigare forskning som vi tagit med i 
bakgrunden där forskarna, liksom eleverna i vår undersökning, representerar olika 
åsikter. Detta kan upplevas som frustrerande eftersom det inte ger några enhetliga 
svar på våra forskningsfrågor men samtidigt intressant just eftersom eleverna upplever 
ämnesplanen på olika sätt. Resultatet presenterar ingen entydig bild som sådan men 
levererar många tankfulla perspektiv från eleverna. Vi upplever att det var nödvändigt 
att få fram elevernas röster i det här ärendet och inte bara lyssna till forskare resonera 
på ett akademiskt sätt kring en ytterst relevant fråga som i grund och botten är av 
praktisk karaktär. 
	  
Vi började med att fokusera undersökningen på elevernas förståelse av ämnesplanen 
men insåg efter genomförd studie att det intressanta var elevernas uppfattning av 
densamma och att detta var nära förankrat med varandra. Det visade sig att elevernas 
uppfattningar var kopplade till deras förståelse och vice versa. Även om 38 av 42 
elever förstod ämnesplanens syfte och vad den används till var det inte säkert att de 
såg innehållet som bra eller tog hjälp av det under lektionerna. 18 av de 22 elever som 
å andra sidan inte förstod ämnesplanens innehåll ansåg ändå att den skulle kunna 
utgöra en hjälp om de fick en ökad förståelse för den.  En förståelse för ämnesplanens 
syfte medför alltså inte automatiskt en positiv uppfattning av innehållet även om det 
var den mest förekommande inställningen. Bland de positiva eleverna uppfattades 
ämnesplanens syfte generellt sett som relevant och innehållsrikt. De kritiska eleverna 
ansåg att den var för krångligt formulerad och fokuserade på antingen för mycket, för 
lite eller fel sorts kunskaper. De osäkra eleverna gav uppfattningen att de inte hade 
tagit någon klar ställning i frågan än, oavsett om de visste vad en ämnesplan var eller 
ej. Inom den osäkra kategorin fanns även samtliga av undersökningens fyra elever, 
39-42 från skola B, som inte visste vad en ämnesplan var.  
 
Genom studien har vi insett att eleverna, i enlighet med teorin KASAM, behöver en 
känsla av hanterbarhet för att kunna utveckla en känsla av meningsfullhet när det 
gäller ämnesplanen kopplat till deras lärande. För att utveckla en känsla av 
hanterbarhet måste eleverna först och främst förstå ämnesplanens innehåll vilket 
föranleds av att de måste förstå begreppen som används för att beskriva detta. 22 av 
42 elever uppgav att de på ett eller annat sätt upplever ämnesplanen som krångligt 
formulerad eller svår att förstå. Vi har insett att det ligger på lärarnas ansvar att gå 
igenom ämnesplanen tillsammans med eleverna för att försäkra sig om att de förstår 
vad dessa begrepp innebär. Detta betyder i förlängningen att lärarna måste se till att 
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eleverna också förstår hur de ska använda dessa begrepp i praktiken och på så sätt 
göra det teoretiska verkligt. Det är på så sätt som vi kan utveckla elevernas känsla av 
hanterbarhet. Vi menar att om du som lärare har lyckats med det så har du kommit en 
lång bit på resan med att utveckla elevernas känsla av sammanhang och 
meningsfullhet i sin skolsituation.  

6.4	  Implikationer	  för	  kommande	  yrke	  
 
Genom den här studien har vi lärt oss hur betydelsefullt lärares dagliga arbete med 
ämnesplanen och målorienterat lärande är, där elevernas kunskaper och erfarenheter 
är i fokus. Vi har insett vikten av att vara tydlig och att varje elevgrupp är unik vilket 
kräver lika många förklaringar som det finns individer. Som lärare ska vi försöka att 
aldrig ta för givet att eleverna förstår någonting samt att alltid låta eleverna göra sina 
röster hörda för att tillsammans bilda oss en gemensam förståelse för vår 
gemensamma vardag. Att undersöka elevernas uppfattningar av ämnesplanens 
begrepp samt åsikterna om och användandet av dessa har inneburit att vi har förstått 
hur engagerade eleverna faktiskt är i frågan om inflytande över sin egen utbildning. 
Eleverna vill förstå vad det är de ska lära sig men det är inte säkert att de känner sig 
ha ork eller tid att ta den kampen. Då blir det upp till oss som lärare att hjälpa eleven 
att hjälpa sig själv.  
 
Även om det kan låta svårt att som lärare arbeta på olika sätt med varje elev så tror vi 
att det är något som kommer att generera ett gott resultat i slutändan. Att tillmötesgå 
var elev utifrån dess specifika behov är inget nytt och utgör, enligt oss, en av 
grundpelarna i undervisning. Det är därför viktigt att som lärare vara medveten om att 
ämnesplanen har en funktion att fylla även för eleverna men att det kanske krävs 
omarbetning för att den ska kunna maximera sitt syfte efter just din specifika skola 
och undervisningssituation. Då känns det förhoppningsvis också naturligt att denna 
omarbetning ska ske tillsammans med eleverna. Vi tror att om lärare och elever har 
bildat sig en gemensam förståelse för ämnesplanen är det lättare att arbeta mot de 
kunskapskrav som den föreskriver. Vi anser att lärare, på samma sätt som vi 
utformade vår enkät, kan låta elever läsa igenom ämnesplanen och be dem stryka 
under begrepp som de inte förstår. På så sätt är det lättare att bilda sig en uppfattning 
om vem som inte förstår vad, vilka begrepp som är de mest frekvent förekommande 
och därmed behöver extra förklaring. För att väva in formativt lärande kan läraren låta 
eleverna förklara begreppen för varandra och på så vis fylla i sina kamraters 
kunskapsluckor. Ett annat förslag är också att låta eleverna välja ut något som de 
tycker låter extra intressant att arbeta med och be dem ge förslag på vilket sätt de 
skulle vilja att utformningen av den uppgiften såg ut.  
 
Vi förstår att det näst intill är omöjligt att arbeta med ämnesplanen på lika många sätt 
som du har elever och att lärare då inte skulle ha tid att göra något annat. Men vi 
menar att om lärarna är medvetna och på något sätt försöker synliggöra ämnesplanen 
för eleverna så utgör det en bra förutsättning för att lyckas med att försäkra elevernas 
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förståelse för målorienterat lärande. Vi menar fortsättningsvis att oavsett hur du som 
lärare arbetar mot eller med målen så är allt lärande i grund och botten målorienterat 
på ett eller annat sätt. Det finns alltid en tanke om vilken sorts kunskap som är tänkt 
att genereras ur en specifik övning och om eleven inte lär sig det som är avsett har 
mest troligt någon annan kunskap utvecklats på vägen. Vi bär med oss tanken att 
oavsett vad eleven har lärt sig är ingen kunskapsutveckling bortkastad tid.  

6.5	  Förslag	  på	  vidare	  forskning 
 
Om vi skulle utföra en fördjupad och kompletterande studie inom samma område 
skulle vi genomföra intervjuer med eleverna där vi får möjlighet att ställa följdfrågor 
istället för att dela ut enkäter. På så sätt skulle vi närmare kunna undersöka just 
elevernas uppfattning av ämnesplaner och användandet av dessa, samt varför och på 
vilket sätt de anser att vissa begrepp är svåra att förstå. Det skulle fortsättningsvis vara 
intressant att göra samma studie inom ett ämne som alla gymnasielever läser så som 
svenska eller matematik. På så vis skulle det eventuellt gå att urskilja om det finns ett 
allmänt samband gällande förståelsen av vissa begrepp och uppfattningen av 
ämnesplaner kopplat till undervisning.  
 
Det hade även varit intressant att göra en liknande studie men att ta med lärarnas 
redogörelse för hur de säger sig arbeta med ämnesplanen och sedan jämföra med 
elevernas uppfattningar för att se hur detta ställer sig mot varandra. Eftersom alla 
verkar uppfatta situationen olika hade det varit intressant att kunna jämföra med vad 
som är, eller åtminstone borde vara, ”sant”. Det går vidare att diskutera huruvida 
”sanningen” är det intressanta eller om det är just elevernas uppfattningar av 
verkligheten som faktiskt betyder något. Att som lärare tro sig arbeta på ett sätt där 
alla elever uppfattar ämnesplanen på exakt samma sätt som du gör kommer inte att 
leda till några gynnsamma resultat. Istället är det viktigt att som lärare vara öppen och 
lyhörd för elevernas åsikter och att våga förstå att det är du som lärare som måste 
ändra på ditt sätt att lära ut, inte att eleverna ska anpassa sig till dina metoder. 
 
Vi önskar att skolforskningen fokuserade mer på undersökningar som grundar sig i ett 
elevperspektiv och inte bara utgår från hur lärare arbetar och vad lärare anser om sin 
undervisning. Det sägs ofta att det är eleven som ska vara i fokus och att det är eleven, 
med sina erfarenheter, som ska utgöra utgångspunkten för undervisningen men detta 
återspeglas inte så mycket som det borde i dagens skolforskning. För att förstå hur vi 
måste förändra oss för att utveckla skolan i Sverige är det elevernas åsikter som måste 
framföras och bli hörda. Vi anser att elevernas röster är oumbärliga för skolans 
framtid och utveckling. De kan inte tala för sig själva i skoldebatten på grund av 
bristen av forum för de unga. Där kan forskningen och forskarna spela en viktig roll 
som språkrör för elevernas tankar och upplevelser av skolans funktion. På samma sätt 
som vi har fått många tänkvärda tips och idéer i vårt resultat tror vi att det finns en 
benägenhet hos eleverna att tala om det som rör dem, om någon bara tar initiativet att 
ställa den rätta frågan.    
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Bilaga	  1-‐	  Enkät	  

Enkät	  om	  elevers	  uppfattning	  om	  ämnesplaner	  
För	  varje	  ämne	  på	  gymnasial	  nivå	  finns	  det	  en	  ämnesplan.	  Ämnesplanen	  säger	  vad	  som	  ska	  
läras	  ut	  men	  inte	  hur	  det	  ska	  gå	  till,	  vilket	  är	  tänkt	  att	  ge	  lärarna	  och	  eleverna	  större	  
inflytande	  över	  utbildningen.	  Ämnesplanen	  beskriver	  också	  de	  kunskaper	  eleven	  ska	  ges	  
förutsättningar	  att	  utveckla	  genom	  undervisningen	  i	  ämnet	  samt	  vilka	  kriterier	  eleven	  ska	  

uppfylla	  för	  att	  få	  ett	  specifikt	  betyg.	  
	  

Läs	  igenom	  ämnesplanen	  för	  Dansteknik	  1	  och	  stryk	  under	  sådant	  som	  du	  tycker	  är	  
svårt	  att	  förstå.	  

	  

Dansteknik 1, 100 poäng 

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. 

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.



	  

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 enklareflektioner 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 säkerhetmusikens 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 välgrundadereflektioner 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. 
 
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. 
	  

1. Visste	  du	  sedan	  tidigare	  vad	  en	  ämnesplan	  är	  och	  vad	  den	  används	  till?	  	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

2. Vad	  tycker	  du	  om	  ämnesplanens	  innehåll?	  Motivera	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

3. Anser	  du	  att	  undervisningen	  är	  kopplad	  till	  ämnesplanen?	  Motivera	  	  
	  
	  
	  

	  

	  
4. Tror	  du	  att	  en	  bättre	  förståelse	  av	  ämnesplanen	  skulle	  ge	  dig	  ett	  bättre	  

betyg?	  Motivera	  	  
	  
	  
	  

	  

	  


