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I 

Abstrakt 

Syftet med studien är att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter gällande bedömning 

av elevers kunskaper i ämnet dans inom ramen för Gy11 med specifikt fokus på begreppet till 

övervägande del. I studien ställdes tre forskningsfrågor om lärares erfarenheter av 

bedömning; hur går gymnasielärare tillväga i sin bedömning av elevers kunskaper i ämnet 

dans, vilka överväganden gör gymnasielärare i ämnet dans vid betygssättning av betygen D 

och B, hur tolkar gymnasielärare i ämnet dans begreppet till övervägande del. Fyra 

gymnasielärare intervjuades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Studien har en 

kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv där den hermeneutiska spiralen användes 

som analysmetod för att bearbeta det insamlade materialet. Vid analysarbetet synliggjordes tre 

teman kring gymnasielärarnas erfarenhet om bedömning i dans inom Gy11; gymnasielärarnas 

tolkning av begreppet till övervägande del, gymnasielärarnas syn på betygssystemets 

hanterbarhet och gymnasielärarnas sätt att arbeta med bedömning. 

 

Studiens resultat visar att det finns skillnader kopplade till yrkeserfarenhetens längd bland 

gymnasielärare vad gäller hur de bedömer elevers kunskaper i ämnet dans. Gymnasielärare 

med kortare erfarenhet förlitar sig mer på de skrivelser som finns i det nya betygssystemet 

medan gymnasielärare med längre erfarenhet tenderar att bedöma elever utifrån sin 

erfarenhet. Sambedömning kan vara en metod för att bidra till att bedömning blir likvärdig 

oavsett gymnasielärares erfarenhet även om skolans geografiska placering kan försvåra 

möjligheten till sambedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bedömning, likvärdig bedömning, betygssättning, till övervägande del, 

gymnasieskolan, Gy11, ämnesplanen, hermeneutik, förståelse, tolkning.  

  



 

 

II 

Förord 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Ninnie Andersson för en god vägledning alla 

tider på dygnet. Jag vill också tacka de respondenter som avsatte tid för att delta i studien så 

att den blev möjlig att genomföra, samt min pojkvän som stått ut med att dela mig och min 

uppmärksamhet med uppsatsen det senaste halvåret. Slutligen vill jag ge ett stort tack till min 

mamma som hjälpt mig med att bolla tankar och idéer, och för att hon alltid finns där.   
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1.  Inledning 

Dans har sedan nio års ålder varit en naturlig del av min uppväxt. Mitt stora intresse för dans 

gjorde att jag valde det estetiska programmet med inriktning dans på gymnasiet. Jag tog min 

studentexamen år 2010 och betygssattes i enlighet med Lpf94. Två år efter min student valde 

jag att utbilda mig till ämneslärare i dans vid Luleå tekniska universitets lärarutbildning. Det 

är vid denna utbildning jag genomför denna studie. 

 

Under min första praktikperiod väcktes min nyfikenhet och insikten om behovet att förstå hur 

det nya betygssystemet Gy11 fungerar och hur jag som blivande gymnasielärare i dans 

förväntas gå tillväga vid bedömning av elevens kunskaper. Betygssystemet var då fortfarande 

väldigt nytt och jag fick uppfattningen, utifrån gymnasielärare, elever och sociala medier, att 

tolkningen av hur betygssystemet var avsett att tillämpas varierade. Utifrån gymnasielärarnas 

och elevernas upplevelser började jag fundera över vilka konsekvenser tolkningsutrymmet i 

den nya betygsskalan skulle kunna få i bedömning, samt vad skolan har för krav på likvärdig 

utbildning och bedömning.  

 

Alla verksamma inom skolan har ett ansvar att ”… klargöra utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har” (Skolverket, 2011b, s. 

6). Elevens förståelse för vad som krävs är en förutsättning för elevens lärande men också för 

intresse och engagemang i skolan samt för en likvärdig bedömning (Skolverket, 2011b). 

Bedömning ska vara likvärdig, var än i landet lärare och eleven befinner sig (SFS 2010:800), 

men är detta möjligt att uppnå med det tolkningsutrymme som verkar finnas i det nya 

betygssystemet?  

 

Mitt intresse att fördjupa mig i gymnasielärares erfarenheter av bedömning bygger på en 

begränsad kunskap inom området och min vilja att få en djupare insikt och förståelse för både 

betygssystemet Gy11 och gymnasielärares erfarenheter av detta. Ju mer kunskap jag inhämtar 

om betygssystemet desto mer komplext inser jag att det är. Som blivande gymnasielärare 

känns därför en studie om bedömning som en möjlighet till att utveckla och förbereda mig 

själv. Studien har en kvalitativ ansats och har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv då 

studien avser att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenhet av bedömning i ämnet dans 

inom Gy11. Genom att studera gymnasielärares erfarenheter av bedömning och synliggöra 
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gymnasielärares och elevers tolkningsutrymme, är förhoppningen att studiens resultat ska 

bidra till kunskap som kan leda till att gymnasielärare arbetar mot likvärdig bedömning i 

ämnet dans. Studiens titel är ett citat från en av de gymnasielärare som medverkar i studien 

där hon redogör för sitt arbete med bedömning av elevers kunskaper och sin tolkning av 

begreppet till övervägande del. 

 

I studien används begreppet bedömning som ett samlingsbegrepp för hur gymnasielärare ser 

på elevens kunskapar samt hur de arbetar med formativ och summativ bedömning. När det 

enbart handlar om betyg förtydligas det genom att använda begreppet betygssättning.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter gällande bedömning 

av elevers kunskaper i ämnet dans inom ramen för Gy11 med specifikt fokus på begreppet till 

övervägande del. 

 

1.1.1 Frågeställning 

Hur går gymnasielärare tillväga i sin bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans?  

Vilka överväganden gör gymnasielärare i ämnet dans vid betygssättning av betygen D och B?  

Hur tolkar gymnasielärare i ämnet dans begreppet till övervägande del?  
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2.  Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs betygssystemets utveckling, Gy11 och den nya betygsskalan, 

gymnasieskolans (Gy11) uppbyggnad och funktion med styrdokument och ämnesplan, 

riktlinjer kring bedömning samt begreppet till övervägande del. I bakgrunden presenteras 

också Skolverkets egen undersökning hur det nya betygssystemet fungerat och vilken 

utveckling som har skett sedan skolreformen år 2011.  

 

2.1 Betygssystemets utveckling 

År 1994 trädde läroplanen för de frivilliga skolreformerna (Lpf94) i kraft (Larsson & Prytz, 

2011). Innan Lpf94 användes det relativa betygssystemet som byggde på en 

normalfördelningskurva som utgick från hela riket. Betyg sattes utifrån en femgradig skala 

där procentsatser styrde hur många av eleverna som kunde få ett visst betyg inom landet 

(Rinne, 2015; Skolverket, 2014a). Betygssystemet ledde till missuppfattningar bland 

gymnasielärare där procentsatsen, som var avsedd att motsvara procenten på en nationell nivå, 

började appliceras på enskilda klasser (Skolverket, 2014a). Det ansågs inte heller visa elevers 

kunskaper inom ämnet utan enbart hur eleven presterat i jämförelse med andra elever (Rinne, 

2015; Skolverket, 2014a).  

 

Kommunaliseringen av skolan samt den kritik som riktades mot det relativa betygssystemet 

ledde till en ny skolreform där ett nytt mål- och resultatinriktat styrsystem, Lpf94, infördes. 

Skolreformen medförde nya ämnes- och läroplaner (Lpf94) utformade utifrån fyra 

kunskapsformer som skulle underlätta och skapa en gemensam syn på kunskap i bedömning i 

skolan. 

 

I Lpf94 identifierades och bedömdes elevens kunskaper utifrån nationella mål och kriterier 

(Selghed, 2011). Betygssystemet byggde på en fyra-gradig skala med betygsstegen – Icke 

godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). Varje 

betygssteg, på en godkänd nivå, representerades av betygskriterier som beskrev och 

preciserade kunskapskvaliteter (Lundgren, 2012). Betygssystemet Lpf94 kritiserades för att 

bedömningen inte ansågs vara likvärdig och ytterligare en reform genomfördes, Gy11. 
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Införandet av Gy11 innebar inte ett nytt betygsystem som tidigare reformer medfört, däremot 

en ny sex-gradig betygsskala, F-A, och en förändrad kunskapssyn (Selghed, 2011).  

 

2.1.1 Gy11 och den nya betygsskalan  

Regeringens förslag till en ny betygsskala motiverades bland annat med att det skulle 

synliggöra elevernas kunskapsprogression och skapa en tydligare och mer rättvis bild av 

lärarnas bedömning av elevers kunskapsutveckling (Prop. 2008/09:66). I den nya 

betygsskalan skulle en minskning av avståndet mellan de olika betygsstegen motivera och 

uppmuntra eleverna till att anstränga sig för att nå bättre resultat (ibid.). Däremot skulle 

betygen D och B enbart sättas som termins- och slutbetyg. Regeringen bedömde att de två 

betygsstegen inte behövde några kunskapskrav utan att bedömningen skulle utgå från om det 

ovanliggande kunskapskravet var till övervägande del uppfyllt. Förslaget mötte kritik från 

flera aktörer som ansåg att begreppet till övervägande del med tillhörande betygssteg var 

luddigt och behövde precisering. ”Enligt regeringens mening ger detta system tillräckligt 

precisa betygssteg för att garantera en ökad likvärdighet i betygssättningen” (Prop. 

2008/09:66, s. 14). Efter beslutet om införandet av en sex-gradig betygsskala med nationella 

kunskapskrav på tre av betygsstegen skulle det enligt regeringen komma att uppstå ett behov 

av olika kompetensutvecklingsinsatser för alla som verkar inom skolan. Insatserna avsåg 

stärka förutsättningarna för en likvärdig och rättvis betygssättning. Genomförandet av 

kompetensutveckling på skolorna bedömde regeringen som tillräcklig åtgärd för att undvika 

lokala tolkningar som kunde riskera målet med den nationella likvärdigheten (Prop. 

2008/09:66).  

 

Skolverkets rapport från år 2015 visar att tre av tio gymnasielärare ansåg sig sakna kunskap 

om styrdokumenten och hur de hänger ihop, vilket är en förbättring jämfört med år 2012 då 

resultatet var fem av tio gymnasielärare (Skolverket, 2017b). Rapporten visar att bristen på 

kunskap är tydligt kopplad till de deltagande lärarnas erfarenheter. En annan bidragande orsak 

tror Skolverket kan ha att göra med skolans storlek. Skolverket menar att en större skola kan 

ha en mer omfattande organisation för implementeringar vilket bidrar till mer och bättre 

information för alla som verkar inom den skolan (ibid.). 
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2.2 Gymnasieskolans (Gy11) uppbyggnad och funktion 

Dagens gymnasieskola består av arton nationella program, tolv yrkesförberedande och sex 

högskoleförberedande program. Det estetiska programmet, med inriktning dans, är ett 

högskoleförberedande program som förbereder eleverna till fortsatta studier vid högre 

utbildningar. Inriktningen dans ska ge eleven kunskaper i scenkonstnärlig dans samt utveckla 

elevens förmåga att gestalta och kommunicera med hjälp av dans (Skolverket, 2016b).  

 

2.2.1 Styrdokument 

Skolans verksamhet styrs av flera nationella styrdokument som tillsammans bildar en helhet 

och en gemensam syn på utbildning. Varje styrdokument fyller också var för sig en funktion 

då dubbelreglering har försökt att undvikas i utformningen av dem. Det är därför viktigt att 

alla som verkar inom skolan tar del av alla styrdokumenten (Skolverket, 2017b). De nationella 

styrdokumenten för gymnasieskolan består av; skollagen, gymnasieförordningen, läroplaner, 

och ämnesplaner. Skollagen fastställs av riksdagen och reglerar hur skolans verksamhet ska 

utformas samt rektorers och huvudmännens ansvar. Tillsammans med gymnasieförordningen, 

som fastställs av regeringen, utformar skollagen ett ramverk för bedömning (Lärarnas 

riksförbund, 2016; Selghed, 2011). Läroplanen för gymnasiet – Gy11 (Skolverket, 2011b) 

fastställs av regeringen och kan bland annat fungera som ett pedagogiskt verktyg för alla som 

verkar inom skolan. Läroplanen beskriver verksamhetens uppdrag och värdegrund samt mål 

och riktlinjer för verksamheten (Skolverket, 2011b; Wahlström, 2015). Ämnesplanerna består 

av tre centrala delar som beskriver ” … hur undervisningen kan bidra till elevernas 

kunskapsutveckling” (Selghed, 2011, s. 31) och är komplement till läroplanen som regleras av 

Skolverket.  

 

2.2.2 Ämnesplan 

Varje ämne har en tillhörande ämnesplan som är uppbyggd i tre delar; syfte, centralt innehåll 

och kunskapskrav (Skolverket, 2016c; Skolvärlden, 2015). Syftet beskriver vilka kunskaper 

elever ska ges möjlighet till att utveckla och avser att guida lärarna till vad undervisningen ska 

beröra (Skolverket, 2016c). Däremot ska allting inte bedömas och därför finns, som en del av 

ämnesplanens syfte, långsiktiga mål som konkretiserar vad som ska bedömas. Målen är 

formulerade med hjälp av kunskapsuttryck; förmågor att, kunskaper om, förståelse av eller 
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förståelse i att (Skolverket, 2014b; Skolverket, 2016c). Även det centrala innehållet är direkt 

kopplat till de långsiktiga målen och beskriver det innehåll undervisningen ska behandla så att 

eleverna utvecklas mot målen (ibid.). Kunskapskraven utgår från de långsiktiga målen och 

beskriver vad läraren ska bedöma. I kunskapskraven förklaras hur en elev ska visa sina 

kunskaper och handlingar samt med vilken kvalitet (Skolverket, 2016c). 

 

Vid bedömning av elevens kunskaper ska läraren använda tre preciserade kunskapskrav 

motsvarande betygen E, C och A (Skolverket, 2017a). De tre preciserade kunskapskraven 

skiljer sig åt genom olika progressionsuttryck/värdeord. Progressionsuttrycken är markerade 

med fet stil och beskriver med vilken kvalitet eleven ska ha utfört handlingen (Skolverket, 

2016c). Utöver betygen F, E, C och A finns även två mellanbetyg D och B samt ett streck (-). 

Om det inte finns något underlag för att kunna bedöma elevens kunskaper sätts streck istället 

för ett betyg (Skolverket, 2017a). Som tidigare nämnts sätts betygen D och B enbart som 

termins- och slutbetyg om elevens kunskaper motsvarar till övervägande del av det 

överliggande kunskapskravet.  

 

2.3 Riktlinjer kring bedömning 

Betygssättning är en myndighetsutövning som kräver förståelse för ämnesplanens tre centrala 

delar – syfte, centralt innehåll och kunskapskrav – som alla hänger ihop (Skolverket, 2016c; 

2017c). Ämnesplanens olika delar ska hjälpa lärare att avgöra vad i kunskapskraven som 

väger tyngre utifrån hur betydelsefulla de är i jämförelse med ämnets syfte och det centrala 

innehållet i kursen. Dessa kunskaper bör ha vara mer centrala i undervisningen (Skolverket, 

2017c). 

 

Allt betygsunderlag måste kunna kopplas till kunskapskraven då det är dessa kunskaper och 

kvaliteter eleven ska bedömas och betygssättas utifrån. Betygsunderlaget behöver sedan 

värderas och tolkas av läraren. Detta innebär att betygsunderlaget granskas utifrån när på 

terminen det gjordes, hur omfattande det är och hur tillförlitlig bedömningssituationerna varit. 

En elev ska inte behöva påvisa kunskaper på ett och samma betygssteg under hela terminen 

för att få ett visst betyg. Värdering och tolkning av betygsunderlaget är en förutsättning för att 

lärare ska kunna skapa sig en bild av vad eleven kan i relation till kunskapskraven 

(Skolverket, 2017c).  
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I Skolverkets rapporter år 2012 och år 2015 redovisas lärarnas uppfattning om 

ämnesplanernas nivå i jämförelse med elevernas kunskaper. Nästan hälften av lärarna uppger i 

båda Skolverkets rapporter att de anser att ämnesplanernas nivå är för hög i förhållande till 

elevernas kunskaper (Skolverket, 2017b). Ett av gymnasiereformens syften var att högre 

inträdeskrav till gymnasiet, motsvarande ett godkänt betyg i tolv av sexton ämnen för de 

högskoleförberedande programmen och åtta av sexton för yrkesprogrammen, skulle bidra till 

att göra eleverna bättre förberedda inför sina gymnasiala studier. I 2015 års rapport anger var 

fjärde lärare att elevernas förkunskaper snarare försämrats än förbättrats efter reformen år 

2011 (ibid.). 

 

Även om eleverna, enligt lärarnas uppfattningar, saknar förkunskap inför sina gymnasiala 

studier har elevernas förståelse för vad som krävs av dem för att nå de olika betygsstegen 

förbättrats vid mätningen år 2015. Lärarnas syn på elevers studieansträngningar, i Gy11, är 

dock oförändrad i jämförelse med Lpf94 (Skolverket, 2017b).  

 

Lärare kan genom att arbeta med bedömning på ett medvetet och systematiskt sätt, väl 

integrerat i undervisningen, skapa möjligheter till att eleven ser samband och gör egna 

kopplingar, något som är en förutsättning för elevens kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011a; 2011b). Genom att kommunicera med eleven om hens mål i kursen kan 

eleven tillsammans med lärarens hjälp få förståelse för hur hen ska arbeta för att förbättra sina 

resultat. Vetskapen om elevens mål i kursen kan hjälpa lärare att utveckla sin undervisning 

(Skolverket, 2016d). 

 

2.3.1 Begreppet till övervägande del 

I propositionen (2008/08:66) av en ny betygsskala beskrivs tillämpningen av de två 

betygsstegen D och B med hjälp av begreppet till övervägande del. Exempelvis ska hela 

kunskapskravet för E och till övervägande del av kunskapskravet C vara uppfyllt vid 

tillämpning av betyget D. Propositionen (2008/09:66) beskriver begreppet till övervägande 

del och de motsvarande betygen D och B enligt följande: 

 

Betygen B och D speglar i stället en kunskapsprogression där eleven har påvisbara och centrala 

kunskaper för närmast högre betyg, dvs. C respektive A, men där de ännu inte uppfyller samtliga 

kriterier för det högre betyget …. Vissa kunskapskvaliteter för högre betyg, eller väl utvecklad 

förmåga i ett eller flera avseenden, bör resultera i betyget B eller D. Särskilt väl utvecklade 
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kunskaper inom något eller några områden för högre betyg kan således kompensera att eleven 

inte uppfyller kraven fullt ut inom ett eller ett par andra områden. (s. 15) 

 

Istället för kunskapskrav, för betygsstegen D och B, tog Skolverket (2012) fram ett 

stödmaterial med allmänna råd kring bedömning. På uppmaning av Barnombudsmannen kom 

sedan ett kompletterande stödmaterial som preciserar betygsstegen D och B med det 

tillhörande begreppet till övervägande del och dess tillämpning (Prop. 2008/09:66; 

Skolverket, 2016f).  

 

Läraren ska, i bedömningen, ta hänsyn till hur mycket tid och vikt hen lagt vid olika delar av 

kunskapskravet i sin undervisning (Skolverket, 2016a). Tid och vikt bör med fördel, som 

tidigare nämnts, vara disponerad utifrån vad i ämnets syfte och det centrala innehållet som 

anges som betydelsefullt för den specifika kursen. Elevens påvisade kunskaper bör också 

ställas i relation till när på terminen kunskapen visades, hur omfattande uppgifterna var och 

hur förlitlig bedömningssituationen var samt vilken av betygsstegens kunskapskvaliteter 

elevens kunskaper motsvarar (ibid.). När läraren har analyserat det insamlade 

betygsunderlaget och fått en bild av elevens kunskapsnivå i förhållande till kunskapskraven E, 

C och A behöver läraren ännu en gång analysera betygsunderlaget. Läraren tittar då på vad 

det är för kunskaper eleven uppvisat och med vilken kvalitet för att avgöra om det övre 

kunskapskravet är till övervägande del uppfyllt (Skolverket, 2016a; 2017c). Om en elev 

uppvisar kunskaper på en ännu högre nivå än det ovanliggande kunskapskravet behöver 

läraren även här analysera och värdera huruvida elevens kunskaper och den högre kvalitén 

kan motsvara till övervägande del av det ovanliggande kunskapskravet (Skolverket, 2017c).   
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3.  Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras forskning kring bedömning av elevers kunskaper, summativ och 

formativ bedömning, likvärdig bedömning och bedömning i danskunskap. 

 

3.1 Bedömning av elevens kunskaper 

Grunden för bedömning vilar på lärarens tolkning av ämnesplanerna och dess innehåll samt 

elevernas prestationer (Klapp, 2015; Lundahl, 2014). Men det finns också en rad faktorer som 

lärare tar ställning till i sitt arbete med betyg och bedömning (Klapp, 2015). Redan i 

planeringen av undervisningen behöver läraren tänka igenom om elevens kunskaper kommer 

att visa sig i uppgiften. Det läraren där med kan väga in är om eleven exempelvis har lättare 

för verbala uppgifter än skriftliga och kan där med anpassa undervisningen till elevens fördel. 

Läraren väger helt enkelt in vad hen vet om eleven sedan innan (ibid.). Om läraren väljer att ta 

hänsyn till elevens förutsättningar gynnas ofta elevens betyg då elevens svaga sidor inte blir 

bedömda. Klapp (2015) lyfter i sin studie fram den komplexitet lärare har att förhålla sig till 

när det gäller bedömning. Hon hävdar att dagens betygssystem, där hela kunskapskravet 

måste vara uppfyllt, gör det nästan omöjligt för elever att nå betyget A, om inte läraren själv 

väljer att väga in att människor har olika styrkor och svagheter och tar hänsyn till det i sin 

bedömning.  

 

Precis som Skolverket (2011b) för fram hävdar Klapp (2015) utifrån sin studie att ett betyg 

ska reflektera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. För att detta enligt Klapp 

(2015) ska vara trovärdigt bör lärare ta sig friheten och utnyttja all tillgänglig information om 

eleven och hens kunskaper, både i och utanför skolan. 

   

Elevens socioemotionella kompetens1 är något skolan skall sträva efter att utveckla för att 

stötta och utveckla eleven som individ men är inget som ska påverka lärarens bedömning. 

Lärare som arbetar med att utveckla elevernas socioemotionella kompetenser skapar bättre 

förutsättningar för elevers lärande och gör det möjligt för elever att lyckas både i skolan och 

senare i livet (Klapp, 2015). Klapp (2015) hävdar utifrån sin studie att lärares förståelse för 

                                                 
1 Socioemotionella kompetenser är egenskaper som, beskrivs i både värdegrund och ämnesplan, och som skolan ska ge elever 

möjlighet att utveckla. Det kan exempelvis handla om elevens vilja, självförtroende eller ambition (Klapp, 2015; Skolverket, 

2016c).   
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ämnesplanens delar och hur de hänger ihop är viktigt för att socioemotionella kompetenser 

inte ska bli en del av bedömningen. Kunskap om ämnesplanens delar ger inte enbart en 

klarhet i vad som ska bedömas utan det kan även gynna lärarnas undervisning och elevernas 

betyg (ibid.). 

 

För att eleven ska ges goda förutsättningar för lärande bör läraren och eleven ha en 

kommunikation om hur läraren tolkar kunskapskraven och med fördel konkretisera dem, både 

för sig själv och för eleven, samt ge exempel på vad som menas med de olika begreppen 

(Andersson, 2016; Jönsson, 2014; Lundahl, 2014). Elevens delaktighet bidrar till elevens 

utveckling både som individ och i sitt lärande (Lundahl, 2014).  

 

Rinnes (2015) studie visar att lärare som sätter ett högre betyg oftast inte behöver motivera 

och förklara sin bedömning för eleven eller föräldrar. Betygssamtalet förs då inte utifrån hur 

eleven utfört något utan att hen gjort det och eleven beröms oftast utifrån socioemotionella 

kompetenser där det högre betyget blir knutet till elevens personlighet.  

 

En sammanställning av resultatet från tre tidigare studier (Andersson & Hamra, 2014; 

Hammarlund, 2012; Ohlsson, 2012) som tittat på implementeringen av den nya betygsskalan 

Gy11 visar att lärare upplevde att implementeringen av betygsskalan med respektive ämnes- 

och läroplan gick för fort. De medverkande lärarna i de tre studierna var eniga om att bristen 

på stödmaterial bidragit till en sämre likvärdighet i bedömning (ibid.). Selghed (2011) anser 

att den nya betygsskalan, med fler betygssteg, inte bidrar till en ökad precision i lärares 

bedömning och betygssättning utan istället medför ännu fler gränsdragningsproblem där mer 

tolkning, flera överväganden och flera beslut därmed belastar lärarna. Gy11 innebar också en 

förändring från betygskriterier till kunskapskrav, som anger ett visst mått på kunskap eleverna 

behöver uppnå. Rinne (2015) menar att det nya betygssystemet krav på kunskap 

(kunskapskrav) riskerar att bidra till att lärandet i undervisningen glöms bort och att fokus 

istället läggs på undervisningens innehåll.   

 

Några av lärarna, inom ämnet naturkunskap, som deltog i Hammarlunds (2012) studie menar 

att kunskapskraven är otydliga och svårtolkade vilket kan leda till en mer subjektiv 

bedömning där personliga preferenser omedvetet blir en del av bedömningen. Rinne (2015) 

tar upp problematiken kring att progressionsuttrycken inte är anpassade till ämnets specifika 

karaktär utan uttrycks i generella termer och att de därför riskerar att bli intetsägande.  
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Rinne (2015) lyfter att syftet i propositionen (2008/09:66) var att en ny betygsskala med fler 

betygssteg skulle motivera eleverna till ett livslångt lärande vilket skulle bidra till ett 

förbättrat studieresultat. Rinne (2015) menar istället att en ny betygsskala enbart försvårat 

lärarnas bedömning genom att flera betygssteg ökade tolkningsutrymmet av 

kunskapskvaliteter. Måhl (Skolvärlden, 2015) anser att reformen medförde en osäkerhet bland 

lärare gällande betyg och bedömning och talar om tre vanliga missuppfattningar som uppstått 

kring bedömning; vilka delar i ämnesplanen som reglerar bedömning, vad det är som ska 

mätas och vad som är en korrekt helhetsbedömning. Måhl (Skolvärlden, 2015) menar att 

ämnesplanens olika delar, som hör samman och bygger på varandra, har skapat en osäkerhet 

hos lärare kring vad som egentligen ska bedömas. Styrkes (2013) studie bekräftar 

gymnasielärares okunskap om ämnesplanen och hur delarna är avsedda att fungera samt lyfter 

lärarnas efterfrågan på stödmaterial.  

 

En vanlig missuppfattning enligt Måhl (Skolvärlden, 2015) är att lärare gör bedömningar 

utifrån vad som står skrivit i ämnesplanens syfte och centrala innehåll. Detta innebär att lärare 

istället för att bedöma elevens kunskapskvalitéer bedömer bland annat elevens 

självförtroende, vilja och engagemang (Klapp, 2015; Skolvärlden, 2015). Osäkerheten hos 

lärare tror Måhl även kan bidra till att lärare upplever samtal om bedömning, men framförallt 

betygssättning, obekvämt att tala om (Skolvärlden, 2015).  

 

Selghed (2011) beskriver att ”… det är hur lärarna förstår betygsystemet som avgör hur de 

kommer att tillämpa det vid bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper” (s. 11). 

För att bedömning ska bli rättssäker behöver lärare förstå och arbeta aktivt med de gällande 

styrdokumenten både vid planering av undervisningen och vid bedömning (Gustavsson, Måhl 

& Sundblad, 2012). Ett rättssäkert betyg innebär att betyget speglar kunskapskravet, dess 

bredd och de kvaliteter som anges. Betyget ska dessutom ha vägts samman enligt Skolverkets 

anvisningar och inte satts utifrån andra faktorer (ibid.). Vid sammanvägning av elevers 

kunskaper inför att ett betyg ska sättas beskriver Korp (2006) blandmodellen som en vanlig 

modell vid bedömning där även elevens attityd, närvaro och aktivitet i klassrummet blir en del 

av underlaget i bedömningen.   
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3.1.1 Summativ och formativ bedömning 

Bedömning kan ske utifrån två olika bedömningsformer– summativ och formativ bedömning. 

Jönsson (2011) beskriver att det är användningen och effekten som avgör om bedömningen 

betraktas som summativ eller formativ. I summativ bedömning summeras elevens prestationer 

för att se vilka kunskaper eleven besitter just då. Den summativa bedömningen kan sedan 

användas formativt för vägledning i elevens fortsatta utveckling, i form av ett omdöme eller 

till ett termins-/slutbetyg (Jönsson, 2011; Klapp 2015).   

 

Formativ bedömning bygger istället på en lärandeprocess där eleven kartläggs genom 

exempelvis att lärare och elev tillsammans kommunicerar var eleven befinner sig i 

lärprocessen och hur hen ska utvecklas (Andersson & Ferm Thorgersen, 2015). Eleven ges 

kunskaper om hur hen ligger till, vart hen är på väg och vad hen behöver göra för att utvecklas 

mot målet. Formativ bedömning är ett sätt att synliggöra lärande för eleven och ge en djupare 

kunskapssyn och förståelse (Jönsson, 2011).  

 

Enligt Jönsson (2011) är elevens förståelse för vad som krävs en förutsättning för elevens 

lärande. Jönsson (2011) belyser också vikten av att motivera eleverna och förklarar att eleven 

måste förstå poängen med given återkoppling för att kunna använda sig av den i sin 

utveckling. Alltför överflödig återkoppling kan hämma istället för att hjälpa eleven och det är 

därför också viktigt att eleven ges chans att bearbeta den givna återkopplingen under 

lektionen (ibid.).  

 

3.1.2 Likvärdig bedömning 

Likvärdighet handlar om att alla ska ges samma förutsättningar oavsett geografisk hemvist, 

kön, skola eller ekonomiska förhållanden. Detta innebär att en elevs kunskaper inte bör 

värderas högre på en skola än på en annan. En kommunikation kring ämneskunskapen och 

lärandet behövs därför för att försöka ena lärare och skolor för att förstå de olika 

uppfattningarna och värderingarna som finns (Klapp, 2015; Rinne, 2015). I sin lärarroll 

behöver läraren göra tolkningar både vid bedömning samt för att transformera 

styrdokumenten till praktik. Selghed (2011) belyser skollagens bestämmelser kring likvärdig 

utbildning och att detta är något som också ska känneteckna bedömningen inom skolan, något 

han beskriver som skolans och betygssystemets akilleshäl. För att betyg ska bli likvärdiga 
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krävs enligt Gustavsson et al. (2012) att lärare som arbetar inom samma ämne samverkar, 

något som inte alltid är lätt då avstånden mellan skolorna samt antalet lärare på respektive 

skola påverkas av var i landet skolan är geografiskt belägen. Klapp (2015) skriver att en 

grundförutsättning för likvärdig bedömning är att lärare tolkar kunskapskraven på samma sätt. 

Genom att samverka - sambedöma - med andra lärare tvingas läraren att sätta ord på elevens 

prestationer, hur prestationen skiljer sig från andra elevers eller från tidigare prestationer, 

elevens styrkor och svagheter, vad det är för kunskap eleven visar samt vad eleven behöver 

förbättra (Jönsson & Thornberg, 2014; Styrke, 2013). Sambedömning ökar likvärdigheten i 

betyg då lärare utvecklar sin bedömningskompetens genom diskussioner med andra lärare 

(ibid.). Lärare i Styrkes (2013) studie upplever att de har svårt att hinna med allt som står i 

kunskapskraven och att det därför är svårt att disponera tid till sambedömning eller kollegiala 

samtal. 

 

3.1.3 Bedömning i danskunskap 

De nya ämnesplanerna för det estetiska programmet med inriktning dans är utformade med en 

mer teoretisk och holistisk syn än tidigare ämnesplanerna (Andersson, 2016). Anderssons 

(2016) avhandling synliggör gymnasielärares olika sätt att arbeta med ämnesplanerna och 

deras inverkan på bedömning. De gymnasielärare som inte läste eller inte använde sig av 

ämnesplanerna under terminen förlitade sig på sina erfarenheter som dansare eller danslärare. 

Formativ bedömning utgör en viktig del av dansundervisningen och Andersson (2016) belyser 

i sin avhandling den formativa bedömningsprocessen, vad för typ av kunskap som diskuteras 

samt variationen i lärarens sätt att kommunicera som betydelsefulla delar för att den formativa 

bedömningen ska fungera. Anderssons (2016) studie visar också att gymnasielärare i dans 

betonar bedömning för lärande genom kontinuerlig återkoppling under danslektionerna. 

Lärare i studien påpekade att elevens ansvarstagande och motivation spelar stor roll i 

bedömningen av elevens danskunskaper. För att lärare ska kunna skapa bra förutsättningar för 

elevers lärande och i arbetet med bedömning finns ett behov att lärarna tillsammans med 

andra ämneslärare – kollegiala samtal - ges möjlighet att diskutera ämnesplanen, dess olika 

delar och bedömning. De kollegiala samtalen kan hjälpa lärare att känna förtroende för sin 

bedömning (Andersson, 2016). 
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4.  Teoretisk utgångspunkt 

I kapitlet presenteras det hermeneutiska perspektivet, centrala begrepp inom hermeneutiken, 

min förförståelse och den valda analysmetoden den hermeneutiska spiralen. 

 

4.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuein och betyder tolkningslära eller läran 

om tolkning (Ödman, 2007). Hermeneutiken strävar efter att skapa förståelse för hur 

människor uppfattar världen (Hartman, 2004). Till en början var hermeneutik en metod för att 

söka Guds budskap i bibeltexter. Metoden vidgades sedan till att börja användas vid tolkning 

av litteraturvetenskapliga verk för att tolka människors handlingar och yttranden i det skriva 

språket (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). I slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet breddades hermeneutiken än en gång och läran om tolkning kom att 

innefatta alla slags mänskliga handlingar och inte enbart de i textform (Hartman, 2004).  

 

Inom ett hermeneutiskt perspektiv vilar intresset på att skapa en förståelse för hur världen 

uppfattas ”… eller för att använda ett hermeneutiskt uttryck, hur den tolkas” (Hartman, 2014, 

s. 106). Fem centrala begrepp inom perspektivet är förförståelse, förståelse, livsvärld, tolkning 

samt den hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Ödman, 2007). Dessa begrepp kommer att 

förklaras nedan. 

 

4.1.1 Förförståelse och förståelse 

Den kunskap forskaren redan besitter innan en studie påbörjas kallas inom hermeneutiken för 

förförståelse (Hartman, 2004). Förförståelsen gör det möjligt för forskaren att tolka ett 

fenomen för att genom tolkningsprocessen utvinna ny kunskap och skapa ny förståelse för 

fenomenet (Hartman, 2004; Ödman, 2007). Processen för att nå förståelse är enligt Ödman 

(2007) som ett pusselläggande där den inledande helhetsbilden saknas men där det finns en 

förförståelse för hur pusslet ska läggas. Genom att studera pusselbitarnas form och färg blir 

dess placering samt dess innebörd i sammanhanget tydligare. Varje pusselbit som finner sin 

plats förändrar helheten och bidrar till ny förståelse (ibid.). Tolkningsprocessen kallas för den 

hermeneutiska spiralen och beskrivs utförligare under rubriken 4.2 Den hermeneutiska 
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spiralen. 

 

4.1.2 Min förförståelse 

Som tidigare nämnts är forskarens förförståelse inom hermeneutiken viktig för 

kunskapsskapandet av det studerade forskningsområdet. I enlighet med Patel och Davidsons 

(2003) beskrivning av hermeneutikens förförståelse består min förförståelse av tidigare 

inhämtad kunskap om ämnet, fördomar, känslor och andra intryck och tankar. Förförståelse 

grundar sig på närstående familjemedlemmars upplevelser av olika betygssystem, sociala 

medier, kommunikation med yrkesverksamma lärare, studenter och elever, samt de 

erfarenheter jag fått genom mina studier vid Luleå tekniska universitet. I början av studien såg 

min förförståelse ut så här: 

 

• Implementeringen av det nya betygssystemet Gy11 gick snabbt vilket medförde att 

rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare inte gavs chans att sätta sig in och förstå 

förändringen. Följden blev att lärare drog paralleller mellan den nya och den gamla 

betygsskalan för att finna en trygghet.  

• Lärare använde till en början betygen D och B vid kunskapsbedömningar och prov fast 

de var tänkta att enbart användas som termins- eller slutbetyg. 

• Till övervägande del är mer än hälften av kunskapskravet. 

• Missförstånd bland lärare om vilka delar i ämnesplanen som styr bedömning av 

elevens kunskaper. 

• Svårt att som lärare vara objektiv i sin bedömning av dans på grund av personliga 

åsikter om vad läraren föredrar. 

• Lärares tolkningsutrymme av progressionsuttrycken försvårar arbetet med likvärdig 

bedömning. 

• Både elever och lärare tycker att kunskapskraven är svårt formulerade. 

 

4.1.3 Livsvärld 

Inom hermeneutiken är livsvärlden den uppfattning människan har om sig själv och sin 

situation och den ser olika ut från person till person. Livsvärld baseras på individens egna 

upplevelser som exempelvis uppväxtvillkor, religion, utbildning, politik och umgängeskrets 

(Hartman, 2004). Hartman (2004) menar att eftersom vi alla har en egen livsvärld baserad på 
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egna upplevelser kommer vi aldrig att kunna nå en fullständig förståelse för en annan 

människa. Våra erfarenheter och upplevelser kommer att färga vår förståelse av en annan 

människas livsvärld, vilket kommer att resultera i en horisontsammansmältning. Detta innebär 

att vår egen förståelse smälter samman med någon annans förståelse och ny mening skapas 

(Hartman, 2004).  

 

4.1.4 Tolkning 

Tolkning inom hermeneutiken uppstår när vår förförståelse inte räcker till och vi inte förstår 

(Hartman, 2004; Ödman, 2007). Spänningsfältet mellan att vi inte förstår och att vi vill förstå 

bidrar till att vi tolkar det studerade objektet, i den här studiens fall, lärarens uppfattning av 

bedömning (Ödman, 2007). Det sker ett ständigt samspel mellan vår förförståelse, förståelse 

och vår intentionalitet2 (mentala tillstånd) i tolkningsprocessen. Vår intentionalitet avspeglas i 

våra handlingar, både medvetet och omedvetet (ibid.). När vi tolkar vidgas vår förståelse och 

vår intentionalitet pressar oss till att förstå på nytt vilket bidrar till utveckling av ny 

förförståelse (ibid.). Som tidigare nämnts är det via tolkning av olika fenomen som forskaren, 

inom hermeneutiken, rättfärdigar sin förförståelse eller skaffar sig ny förståelse för ett 

fenomen (Hartman, 2004; Ödman, 2007). 

 

4.2 Den hermeneutiska spiralen 

Den hermeneutiska spiralen är ett tillvägagångssätt för att tolka det studerade 

forskningsområdet genom att exempelvis titta på en text och tolka den genom att pendla 

mellan dess delar och helhet. Den hermeneutiska spiralen är en flerstegsprocess där en 

fördjupad förståelse för forskningsområdet är målet när spiralen är fullbordad (Ödman, 2007). 

Uppdelandet av textens helhet i mindre delar tillåter forskaren att studera och förstå helhetens 

uppbyggnad. Forskarens förförståelse fungerar som ett hjälpmedel för att nå en djupare 

förståelse för det studerade forskningsområdet. Genom att ställa helheten och delarna i 

relation till varandra samt i relation till förförståelse, kan ny förståelse för forskningsområdet 

utvinnas (Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). Hartman (2004) beskriver processen 

enligt följande: 

 

                                                 
2 Intentionalitet är den egenskap som utmärker medvetandet (”Intentionalitet”, 2017). 
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Enkelt uttryckt, så ser man först en del av en persons beteende, och utifrån denna formar vi en 

uppfattning om denna persons livsvärld. Denna tolkning grundar sig på vår förförståelse. Vi ser 

sedan ytterligare en del av beteendet, och denna del tolkar vi nu utifrån den helhetsuppfattning vi 

redan format. Den nya delen beteende ger oss emellertid ny information, och vi formar en ny 

helhetsuppfattning. Sedan ser vi en ny del av personens beteende som vi tolkar utifrån vår nya 

helhetsuppfattning osv. Denna process leder till förståelse för den andra personen. (s. 191) 

 

En ny förståelse och en ny syn på forskningsområdet kan göra det möjligt att gå ett nytt varv i 

den hermeneutiska spiralen för att utvinna en ännu djupare förståelse (Stensmo, 2002). Den 

tolkning vi utvunnit från spiralen kommer att förändras ett flertal gånger under vår livstid och 

kan aldrig ses som slutgiltig (Ödman, 2007). Det går heller inte att nå en fullständig förståelse 

för en annan människa eftersom en människa inte kan lägga ifrån sig sin egen förståelse för 

världen (Hartman, 2004; Ödman, 2007). Ödman (2007) och Hartman (2004) menar därför att 

det är viktigt att som forskare vara medveten om sin egen förförståelse.  
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5.  Metod 

I detta kapitel presenteras vald forskningsansats och metod för insamling av material till 

studien: kvalitativ ansats och semi-strukturerad intervju. Kapitlet presenterar även studiens 

urval och avgränsning, respondenterna och deras livsvärld, genomförandet av intervjuerna 

samt etiska överväganden. För att skapa en variation för läsaren benämns de deltagande 

gymnasielärarna i studien som respondenter, deltagare, gymnasielärare eller vid sina 

fingerade namn. Personen som genomförde intervjuerna kommer att benämnas som 

intervjuaren. 

 

5.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ studie ämnar få svar på frågor som vem, vad, hur, varför och på vilket sätt 

(Hartman, 2004; Stensmo, 2002; Tidström & Nyberg, 2012). Exempelvis hur människor 

upplever sin omvärld, hur de ser på sig själva och andra. Hartman (2004) förklarar kvalitativa 

studier genom ett exempel om Linnés kvalificering av växter, där han kvalificerade dem efter 

vilka egenskaper de har och inte efter mängd eller massa. I enlighet med det hermeneutiska 

perspektivet söker studien förståelse för människan upplevelser och handlingar. Studien har 

därför en kvalitativ ansats. 

 

5.1.1 Semi-strukturerad intervju 

Intervju är en vanlig tillämpningsmetod vid kvalitativa studier för att få fram data om 

exempelvis attityder, intressen, upplevelser, tankar och värderingar (Johansson & Svedner, 

2006; Stensmo, 2002). Valet av att använda en semi-strukturerad intervju baseras på studiens 

syfte att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter av bedömning av elevers kunskaper 

i ämnet dans. Den semi-strukturerade intervjun erbjuder en flexibilitet där formulerade 

frågorna eller frågeteman inte behöver ställas i en bestämd ordningsföljd, utan kan variera 

utifrån vad som kommer upp i intervjun (Andersson & Hamra, 2014; Bell, 1995). Den semi-

strukturerade intervjun gör det även möjligt att ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse för vad respondenten menar. Flexibiliteten att konstruera följdfrågor utifrån 

respondentens svar passar bra ihop med det hermeneutiska perspektivet där förståelse för 

respondenten och hens livsvärld eftersträvas.  
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En av nackdelarna med intervjuer är att det tar mycket tid och vid mindre studier 

rekommenderas därför färre respondenter (Bell, 1995; Tidström & Nyberg, 2012; Trost, 

2010). En annan nackdel är att intervjun svarar på frågan utifrån vad respondenten väljer att 

delge men inte kanske vad som faktiskt försiggår i praktiken (Johansson, & Svedner, 2006). 

Avser studien att exempelvis undersöka hur gymnasielärare i dans arbetar med bedömning, 

ger en intervjuer med en gymnasielärare i ämnet dans tillgång till deras erfarenheter, 

värderingar och tankar. Det intervjuer inte svarar på är hur det faktiskt ser ut i praktiken och 

om de intervjuade gymnasielärarna utövar den praktik de beskriver i intervjun (ibid.).  

 

Öppna frågor användes under intervjuerna för att ge respondenterna möjlighet att med egna 

ord beskriva sina erfarenheter. Frågetypen rekommenderades av Bell (1995) och 

Folkhälsomyndigheten (u.å.) vid studier som avser att öka förståelsen för det studerade 

området genom människors erfarenheter. Öppna intervjufrågor medför att frågorna 

konstrueras så att de inte har något givet svar. Frågetypen avser även att bidra till att 

formuleringarna av följdfrågorna ökar förståelsen för respondentens givna svar istället för att 

söka efter exempelvis rätt eller fel. 

 

Kvales (1997) rekommendationer är att genomföra en pilotintervju för att träna på att ställa 

intervjufrågor innan en studie genomförs. Detta var inte möjligt att genomföra i denna studie 

på grund av tidsskäl. 

 

5.2 Urval och avgränsning 

Studiens urval baseras på Trosts (2010) rekommendationer att ha fyra till fem respondenter 

vid en mindre kvalitativ studie. Fler intervjuer tenderar att bli överflödigt och svåröverskådligt 

och ett färre antal välarbetade intervjuer rekommenderas därför (Tidström & Nyberg, 2012; 

Trost, 2010). I studien deltar fyra gymnasielärare med olika lång erfarenhet av att undervisa 

och sätta betyg i dans på gymnasiet.  

 

Studien handlar om gymnasielärares erfarenheter av att arbeta med bedömning av elevers 

kunskaper på det estetiska programmet med inriktning dans, vilket avgränsar urvalet av lärare. 

Eftersom kravet på lärarlegitimation infördes i samband med Gy11 blev det naturligt att söka 

utbildade respondenter då syftet för studien avser bedömning i ämnet dans inom ramen för 
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Gy11 (SFS 2010:800; Skolverket, 2016e).  

 

Respondenterna söktes med spridning i genre eftersom planering och genomförande av 

undervisning skulle kunna variera både utifrån genre och erfarenhet gällande bedömning av 

elevernas kunskaper. Hartman (2004) och Trost (2010) hänvisar till att en variation i urvalet 

av respondenter är viktigt om vi försöker bredda förståelsen för ett ämne, vilket också talar för 

att söka respondenter med variation. Respondenterna söktes från hela landet, från både små 

och stora städer för att skapa variation eftersom inte alla skolor med program med inriktning 

dans har mer än en anställd lärare, vilket försvårar det kollegiala samtalet kring bedömning 

(Andersson, 2016). Valet gjordes att ta hänsyn till lärarens erfarenhet framför ålder då detta 

skulle kunna ge en bredare förståelse för lärarens erfarenhet av bedömning. Lärarna behövde 

inte aktivt undervisa eller betygssätta, men en förutsättning för deltagande i studien var att de 

hade erfarenhet av betygssättning i ämnet dans inom ramen för Gy11.  

 

Respondenterna söktes genom ett inlägg på Facebook-sidan Danslärare, privata Facebook-

meddelanden och via mail. Tillsammans med en samtyckesblankett (se bilaga 1) som innehöll 

detaljerad information, skickades även information till respondenten om vad studien avsåg att 

studera och vad som önskades av den tillfrågade gymnasieläraren samt en kort presentation av 

mig själv. Varken i samtyckesblanketten eller i övrig information nämndes något om 

intervjuns längd. Information om intervjuns längd kan i många fall hjälpa respondenten att ta 

ställning till om hen kan avvara den tid som behövs vid intervjutillfället (Johansson & 

Svedner, 2006; Stensmo, 2002). Detta råd applicerades i sökandet efter respondenter först 

efter att den första intervjun var genomförd.  

 

Intentionen var att söka respondenter med en geografisk spridning i landet, dels med olika 

antal års arbetslivserfarenhet och även med en variation i dansgenre. Eftersom få personer 

svarade på första utskicket valdes – i samband med att utskicket kompletterades med 

information om intervjuns längd – att bredda sökningen efter deltagare till personer med 

erfarenhet av bedömning i dans. Femtiofem förfrågningar skickades ut; tio personer svarade 

varav fyra tackade ja och sex stycken nej till att delta. Den låga svarsfrekvensen med få 

gymnasielärare som ville delta, medförde att slumpen avgjorde respondenternas geografiska 

spridning, antal års erfarenhet och genre. När deltagarna bokades för intervjuer, visade det sig 

att en av respondenterna inte hade uppfattat att studien avsåg bedömning. På grund av att 

respondenten inte hade erfarenhet av att sätta betyg togs beslutet att respondenten inte skulle 
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delta i studien. Då det var få lärare som svarade på förfrågan och anmälde intresse att 

medverka i studien gjordes initialt inget försök att ersätta det sena bortfallet.  

 

När de tre första tre intervjuerna transkriberats och analyserats gjordes ändå valet att söka 

efter ytterligare en respondent för att kunna stärka studiens validitet. Privata Facebook-

meddelanden och mail skickades än en gång till gymnasielärare i ämnet dans. I det nya 

utskicket tillfördes, utöver samtyckesblanketten (se bilaga 1), en mer vädjande inledning om 

att studien saknade en deltagande. På grund av tidsbristen som uppstått i studien, på grund av 

svårigheten att få deltagare samt bortfallet av en deltagare, sänktes intervjutiden från trettio 

minuter till tjugo minuter för att försöka locka fler gymnasielärare i ämnet dans till att delta. 

Förändringen av intervjutidens längd ändrades efter synpunkter från gymnasielärare som 

svarat på det första utskicket om deltagande i studien, där ett flertal uppgav att de inte kunde 

avsätta den tid som behövdes för att delta i en intervju och därför ansåg sig tvungen att tacka 

nej till deltagande. 

 

5.2.1 Presentation av respondenterna och deras livsvärld 

I studien deltog fyra gymnasielärare med stor spridning geografiskt över landet, olika genrer 

och med olika lång erfarenhet inom ämnet dans. Tre av respondenterna var färdigutbildade 

lärare och den fjärde fortfarande under pågående utbildning. Nedan följer en presentation av 

respondenterna (se figur 1), om de aktivt undervisar och bedömer i dans på gymnasiet, hur 

lång erfarenhet de har, om de är utbildade samt andra erfarenheter från deras arbete på 

gymnasiet. Fingerade namn används på alla respondenterna (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Figur 1: Presentation av studiens respondenter.   

Respondenter Utbildad 

ämneslärare i 

dans på gymnasiet 

Erfarenhet av att 

bedöma i ämnet 

dans på gymnasiet 

Undervisar och 

bedömer aktivt 

inom det estetiska 

programmet dans 

på gymnasiet 

Fredrika Ja Ett och ett halvt års 

erfarenhet 

Ja 

Julia Pågående 

utbildning 

Tre års erfarenhet Nej. Undervisade 

och bedömde i 
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Lpf94 och under 

första året i Gy11. 

Hanna Ja Tio års erfarenhet Ja 

Martina Ja Fem års erfarenhet Ja 

 

Fredrika  

Fredrika är nyligen utexaminerad lärare och har jobbat på gymnasiet, i Gy11 med inriktning 

dans, i ett och ett halvt år när intervjun ägde rum. På skolan undervisar hon tillsammans med 

en annan kollega vilket gör det möjligt för henne att diskutera eventuella problem, 

frågetecken eller situationer som uppstår. Hon undervisar i genrerna modernt och balett men 

har även undervisat lite i genren jazz. Hon har enbart erfarenhet av att bedöma inom Gy11 

men jämför ofta det nya betygssystemet och kunskapskraven med det gamla betygssystemet 

Lpf94, utifrån sina erfarenheter som elev, som hon själv blivit bedömd inom. 

 

Julia 

Julia studerar till gymnasielärare i ämnet dans och har sedan tidigare flera års erfarenhet av att 

undervisa i ämnet och tre års erfarenhet av att undervisa och sätta betyg i dans på gymnasiet. 

Innan studierna arbetade hon på en musikallinje där hon var ensam ansvarig för danskurserna. 

För att ge eleverna en bredd undervisade hon därför i jazz, modernt, balett och step. De första 

två åren hon undervisade och satte betyg på gymnasiet skedde inom betygssystemet Lpf94. 

Sista året innan hon valde att börja studera på grund av kravet i Gy11 på lärarlegitimation 

undervisade hon och satte betyg inom Gy 11. 

 

Hanna 

Hanna är utbildad gymnasielärare i ämnet dans och har en lång erfarenhet av att undervisa 

inom ämnet då hon hunnit jobba på flera olika orter både på och utanför gymnasiet. 

Erfarenheterna av att arbeta på gymnasiet har präglats av att hon bland annat arbetat med 

marknadsföring av det estetiska programmet med inriktning dans i syfte att få fler sökande 

elever, eftersom programmet varit nedläggningshotat och Hanna då riskerat att förlora sitt 

jobb. Hon har arbetat inom både Lpf94 och Gy11och har tio års erfarenhet av att bedöma 

elever i dans på gymnasiet. Hon undervisar framförallt i genrerna modernt och jazz men har 

med åren valt, ur ett strategiskt perspektiv, att undervisa även street dance för att fånga 

elevernas intresse och för att följa med i dansens utveckling och popularitet i samhället.  
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Martina 

Martina är utbildad gymnasielärare i dans med lång erfarenhet av och en bakgrund i 

dansundervisning på bland annat kulturskola. Hon har arbetat med betyg och bedömning på 

det estetiska programmet med inriktning dans i fem år. I hennes arbete på gymnasiet har hon 

mött flera ungdomar med fysiska variationer och allt flera elever med olika diagnoser vilket 

hon menar försvårar hennes arbete med dans. Hon har arbetat i båda betygssystemen Lpf94 

och Gy11. Arbetet har påverkats av hot om nedläggning av det estetiska programmet med 

inriktning dans något som medfört att skolan hon arbetar på tagit bort antagningsproven. 

Under intervjun berättar hon att hon personligen inte kände sig redo att sätta betyg efter att ha 

avslutat sina studier och skiftet mellan olika betygsskalor inte har underlättat hennes arbete. 

Martina undervisar framförallt i genrerna jazz och balett, men brukar även ge eleverna inslag 

av modern dans och street dance i sin undervisning. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

Enligt Patel och Davidson (2003) bör intervjuer inledas med ett antal neutrala frågor med 

några bakgrundsvariabler för att bygga upp en bra relation till respondenten vilket kan bidra 

till en mer sammanhängande och meningsfull intervju. Som hjälpmedel för att kunna 

formulera öppna frågor och följdfrågor under intervjuns gång samt få svar på studiens syfte 

och frågeställningar utformades en intervjuguide (se bilaga 2) (Johansson & Svedner, 2006; 

Stensmo, 2002). Intervjuguiden innehöll korta formuleringar som hjälpmedel för att kunna 

formulera frågor, fyra framtagna teman baserade på studiens syfte och frågeställningar samt 

några frågeexempel för att hjälpa en ovan intervjuare (Bell, 1995; Folkhälsomyndigheten, 

u.å.; Kvale & Brinkman, 2014). I enlighet med Bell (1995), Johansson och Svedner (2006) 

användes följdfrågor som kan du utveckla eller korta stunder av tystnad för att uppmuntra till 

längre intervjusvar. Intervjuguiden var också ämnad att fungera som ett hjälpmedel för att 

undvika att antaganden, dubbla frågor3 samt värderande frågor ställdes (Bell, 1995). 

 

Alla frågeteman i intervjuguiden behandlades under samtliga intervjuer utifrån den ordning 

som det föll sig naturligt i samtalet. I vissa fall kom respondenten själv in på de olika 

                                                 
3 Två frågor ställs i en och samma fråga. Detta kan medföra att respondenten bara svarar på en av frågorna och att viktig 

information till studien går förlorad (Bell, 1995). 
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frågetemana och annars formulerades frågor utifrån intervjuguidens frågeteman och 

exempelformuleringar.  

 

Tre av respondenterna intervjuades under cirka trettio minuter medan den fjärde intervjun 

kortades ned till ungefär tjugo minuter för att möjliggöra medverkan från respondent nummer 

fyra.  Den första (Fredrika) och tredje (Hanna) intervjun genomfördes vid personliga möten 

med respondenten medan den andra (Julia) intervjun genomfördes med hjälp av 

internettjänsten Skype. Den fjärde (Martina) intervjun genomfördes via telefon med 

högtalarfunktion. Varje intervju inleddes med frågan om respondenten läst igenom och 

förstått samtyckesblanketten, samt om det fanns några frågor kring den eller studien. 

Respondenterna informerades än en gång om att intervjun skulle spelas in och att intervjun 

skulle ske i samtalsform utifrån olika frågeteman berörande syftet. Därefter förklarades 

studiens syfte och respondenternas deltagande i studien förtydligades ytterligare. 

 

De tre första intervjuerna spelades in med hjälp av appen Röstmemo och sparades som 

ljudfiler. Den fjärde intervjun spelades in med hjälp av programmet Photo Booth via en dator, 

eftersom intervjun skedde över telefon vilket omöjliggjorde användningen av appen 

Röstmemo. Kameran i Photo Booth nyttjades inte eftersom respondenten enbart hördes via 

telefonens högtalarfunktion. Ljudupptagning som dokumentationsform användes i enlighet 

med både Tidström och Nyberg (2012) samt Trosts (2010) förklaring att dokumentation i 

form av anteckningar under intervjutillfället kan störa intervjuprocessen och minska 

reliabiliteten. Fokus kunde därmed läggas på respondenten, hens svar samt formulering av 

relevanta följdfrågor för att föra samtalet framåt (ibid.). Vid citering av respondenterna 

förklarar Bell (1995) att ljudupptagning underlättar för att säkerställa hur respondenten 

uttryckte sig i intervjun för att undvika felcitering.  

 

Den fjärde deltagaren (Martina) värvades till studien först sex veckor efter att första 

intervjuerna genomförts. När kontakt togs med respondenten framkom att förutsättningen för 

respondentens deltagande var att intervjun genomfördes direkt vid kontakttillfället, något som 

intervjuaren inte var beredd på. Detta innebar att intervjuaren inte kände sig lika förberedd 

som vid de tidigare intervjuerna vilket kan ha påverkat intervjun. Respondenten visade sig 

även ha möjlighet till enbart ungefär tjugo minuters intervju istället för trettio minuter. Detta 

medförde att än fler frågor, omedvetet, ställdes som dubbelfrågor.  

 



 

 

25 

Efter avslutad intervju undertecknade respondenterna den samtyckesblankett som skickats ut 

inför intervjun. Valet att låta respondenterna underteckna samtyckesblanketten först efter 

genomförd intervju, grundades på deras kännedom om studien och en tanke från intervjuaren 

att deltagaren efter intervjun skulle känna sig tryggare till ett deltagande.  

 

5.3.1 Etiska överväganden 

Eftersom studien avsåg att studera lärarens erfarenheter av att tillämpa bedömning via semi-

strukturerade intervjuer utformades en samtyckesblankett till studien (se bilaga 1) baserad på 

Vetenskapsrådets fyra forskningskrav om individskydd (Nyberg, 2012; Vetenskapsrådet, 

2011). De fyra kraven är informations-, samtyckes-, utnyttjande- och konfidentialitetskravet. I 

samtyckesblanketten förklaras studiens syfte, vad som undersöks, förutsättningar för 

deltagande, hur intervjun kommer gå till samt att den kommer spelas in med hjälp av 

ljudupptagning. Här förklaras även att fingerade namn på respondenterna kommer att 

användas genom hela studien. Information ges om vilka som kommer ta del av studiens 

resultat samt att deltagande i studien är frivilligt och när som helst kan avslutas (Nyberg, 

2012). Slutligen ombeds respondenten att ta ställning till samtyckesblanketten grundat på 

given information genom sitt undertecknande.  

 

Eftersom antalet estetiska program med inriktning dans minskat, på grund av nedläggningar, 

(Svtplay, 2016, augusti) har respondenter till studien sökts från små och stora städer i hela 

landet för att bevara respondenternas anonymitet. Den egna förförståelsen om att främst 

kvinnor arbetar som gymnasielärare i dans, baseras på egna erfarenheter och fördomar. 

Förförståelsen inrymde bilden att det är betydligt ovanligare med manliga gymnasielärare i 

ämnet dans på gymnasiet vilket gjorde att slutsatsen drogs att detta skulle göra det svårare att 

bevara respondententernas konfidentialitet. Därför tillfrågades enbart kvinnliga 

gymnasielärare till att delta i studien.   
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6. Analysmetod 

I detta kapitel presenteras hur det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades och 

sedan bearbetades med hjälp av den hermeneutiska spiralen som analysmetod.  

 

6.1 Transkribering 

Det inspelade ljudmaterialet från intervjuerna lyssnades igenom med hjälp av 

multimediaprogrammet VLC som möjliggjorde att spela ljud- och videofiler samtidigt som 

intervjuerna transkriberades till en sammanhängande text i skrivprogrammet Word. Valet att 

transkribera intervjuer för hand istället för att använda ett automatiserat datorprogram ger, 

enligt Rennstam och Wästerfors (2015), en chans att umgås med materialet. I 

transkriberingarna skrevs, i enlighet med Kvale och Brinkman (2014) även skratt, pauser och 

gester (med händer och kropp) ut. Fingerade namn användes i enlighet med Johansson och 

Svedner (2006) på respondenterna och deras skolor. Även eventuella elevnamn skrevs ut som; 

skola och/eller elev X. Intervjuerna avlyssnades ytterligare en gång och därefter lästes den 

nedtecknade intervjun igen varvid korrigering av felcitering gjordes. Transkriberingarna 

utgick från Kvale & Brinkmans (2014) förslag på tecken vid transkribering av tal och text, se 

sammanställning nedan. Stamning tog inte med i transkriberingen och slanguttryck som 

”asså” skrevs ut som ”alltså”. De frågor eller andra uttryck som intervjuaren ställde och 

använde sig av under intervjuns gång skrevs i kursiv stil, medan respondentens yttranden 

skrevs utan kursivering. Nedan följer en sammanställning över tecken som använts i 

transkriberingen (Kvale & Brinkman, 2014): 

(.) = kort paus  

(…) = längre paus  

>skratt< = respondenten skrattar  

(skratt) = båda skrattar 

/skratt/ = Intervjuaren skrattar 

:: förlängning av ljud t.ex. eh:: 

understruket = betoning  

” ” = gestikulerar citationstecken i luften. 
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- - = talar om något någon annan sagt.  

(Text) = beskriver om respondenten gör något speciellt/ visar något. Eller om det händer 

något. 

 

6.2 Analys med hjälp av den hermeneutiska spiralen 

Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av den hermeneutiska spiralen för att 

tolka intervjuerna och få en ökad förståelse för lärarens erfarenheter kring bedömning 

(Stensmo, 2002). I enlighet med Georgii-Hemming (2005) skedde ett pendlande analysarbete 

vilket innebär att både delar och helhet studeras i omgångar då dessa, i den hermeneutiska 

spiralen, ständigt förändras under den analytiska arbetsprocessens gång. En helhet kan i denna 

studie ses som alla fyra transkriberade intervjuerna tillsammans och att transkriberingarna var 

för sig är delar alternativt fyra helheter där stycken, meningar eller ord utgör delar. Genom att 

ny förståelse skapas under analysprocessens gång bildas också en ny helhet och utifrån detta 

nya delar. Det pendlande analytiska arbetet i den hermeneutiska spiralen är därför en 

förutsättning för att utvinna än mer kunskap på området (Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 

2002).  

 

Det transkriberade materialet konverterades med hjälp av programmet Itunes till en ljudfil så 

att analysprocessen kunde göras både auditivt och visuellt. Varje intervju studerades till en 

början var för sig i sin helhet för att få förståelse för varje respondents erfarenheter. Meningar, 

stycken och ord som berörde bedömning och begreppet till övervägande del färgkodades 

sedan utifrån sju teman; tolkning, upplevelser av betygsskalan och betygssystemet, jämförelse 

med tidigare betygssystem, hur läraren arbetar med kunskapskraven, hur läraren arbetar och 

kommunicerar med eleven om betyg, tillvägagångssätt vid insamling av betygsunderlag, vad 

lärare tittar på vid bedömning samt tillvägagångssätt vid betygssättning/hur värderar läraren 

det hen sett. Efter att alla intervjuer färgkodats överfördes vart och ett av de sju ingående 

temana från alla intervjuer, in i separata dokument. Ett dokument för varje färgkod. 

Dokumenten lästes sedan var för sig och färgkodades ännu en gång i sökandet efter 

utstickande områden, likheter, olikheter eller andra saker som uttalats under intervjuerna. I 

stora drag behölls samma teman som tidigare men med ett mer specificerat innehåll samt med 

några förtydliganden om vad som hörde till varje tema. Två av de ursprungliga temana, hur 

läraren arbetar med kunskapskraven och hur läraren arbetar och kommunicerar med eleven 

om betyg, togs bort och delar från dem överfördes till andra teman. Anteckningar i form av 
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frågetecken gjordes i marginalen och vissa vanligt förekommande ord i texten, från alla 

intervjuerna, ringades in. Ännu en genomläsning av de transkriberade intervjuerna i sin helhet 

gjordes för att säkerställa att den uppfattning som skapats utifrån de olika temana inte 

förvanskats under processen, vilket inte hade skett.  

 

Utifrån det material analysprocessen och den hermeneutiska spiralen genererat skapades ännu 

ett dokument. Detta dokument liknade de föregående, med samma temarubriker, men i det 

nya dokumentet formulerades respondenternas uttalanden med nya ord och materialet 

strukturerades i syfte att skapa en tydligare bild av studiens resultat. Strukturen gjorde det 

möjligt att se om något relevant material tagits bort eller missats när de tidigare dokumenten 

studerats i den andra omgången av processen. De transkriberade intervjuerna i sin helhet 

användes som ett avstämningsunderlag för att inte förvränga respondentens uttalanden vid 

omskrivningen. Det vill säga för att vara säker på att relevant information från respondentens 

uttalande i andra delar av intervjun, som bidrog till förståelsen av respondenternas livsvärld 

och erfarenheter, inte tagits bort. För att förtydliga delar av innehållet i tre av de teman som 

upplevdes snarlika - tillvägagångssätt vid insamling av betygsunderlag, vad lärare tittar efter 

vid bedömning samt tillvägagångssätt vid betygssättning/hur värderar läraren det hen sett - 

skapades en mindmap. Mindmapen bidrog till att skapa en ny helhet och gjorde det möjligt att 

analysera materialet från en ny vinkel. Uttalandena som sammanställts i mindmapen 

färgkodades med utgångspunkt från vilken eller vilka av respondenterna som uttalat sig på 

området i intervjun. Mindmapen gjorde det lättare att se skillnader och likheter samt andra 

mönster som framkommit i intervjuerna om respondenternas erfarenheter. Exempelvis vilket 

betygsunderlag som används vid bedömning och vilka respondenter som använde det. 

 

Tre teman växte fram från analysen: gymnasielärarnas sätt att arbeta med bedömning, 

gymnasielärarnas syn på betygssystemets hanterbarhet samt gymnasielärarnas tolkning av 

begreppet till övervägande del. Dessa teman är de områden som studiens resultat presenteras 

genom. 
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7. Resultat 

Den hermeneutiska spiralen som analysmetod synliggjorde tre olika teman från intervjuerna i 

form av: gymnasielärarnas sätt att arbeta med bedömning, gymnasielärarnas syn på 

betygssystemets hanterbarhet och gymnasielärarnas tolkning av begreppet till övervägande 

del. I intervjuerna användes begreppen betygsnivå och betygssteg synonymt av 

respondenterna. Av den anledningen presenteras också resultatet med de båda begreppen samt 

med syfte att ge läsaren av uppsatsen en variation. Respondenterna nämns vid sina fingerade 

namn Fredrika, Julia, Hanna och Martina. I resultatet berörs studiens första forskningsfråga 

under rubrikerna 7.1 och 7.2, studiens andra forskningsfråga under rubrikerna 7.1 och 7.3 

samt studiens tredje forskningsfråga under rubrik 7.3.  

     

7.1 Gymnasielärarnas sätt att arbeta med bedömning 

I detta tema presenteras vilka metoder respondenterna använder vid insamling av 

betygsunderlag, vilka kunskaper respondenterna tar med i sin bedömning samt tidsaspekten 

när underlaget samlas in och när lärarna tittar på underlaget för att göra bedömningen.  

 

Julia arbetar under terminen med att göra anteckningar från sina lektioner i matriser. Genom 

den kontinuerliga undervisningen anser hon sig lära känna eleverna och deras kunskaper samt 

färdigheter inom dans. Julia säger att hon önskar att hon var bättre på att videofilma sina 

elever då hon anser det vara ett bra sätt att dokumentera eleverna och att filmerna kan utgöra 

ett bra underlag vid bedömning. Julia berättar att hon tar en elev i taget och tittar på 

kunskapskraven var för sig innan hon gör en sammanvägning och en helhetsbedömning av det 

insamlade betygsunderlaget. Genom att tidigare ha läst och diskuterat Skolverkets 

stödmaterial med kollegor förlitar sig Julia på att hon fått med sig de kunskaper hon behöver 

för att göra de överväganden som krävs i bedömning av de olika betygsstegen.  

 

Fredrika arbetar på ett liknande sätt där hon skuggar kunskapskraven med färg och skriver 

anteckningar i dokumentets marginal om vad eleven uppnått samt när och hur det gick till. 

Utöver minnet av elevernas progression från lektionstillfällena berättar hon att hon även 

dokumenterar eleverna med hjälp av videofilm. Hon förklarar att hon filmar eleverna i början 

av terminen och sedan i slutet av terminen. Precis som Julia beskriver Fredrika att hon tycker 
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videofilmning är ett bra sätt att dokumentera eleverna då progressionen blir tydlig och att 

videofilmerna utgör ett bra betygsunderlag. 

 

Martina använder även hon matriser baserade på kunskapskraven med förklaringen att 

matriserna synliggör både för henne själv och för eleverna vilka övningar och uppgifter som 

täcker de olika delarna i kunskapskraven. Däremot säger hon att hon inte tycker att 

Skolverkets stödmaterial är till någon hjälp vid bedömning. 

 

Hanna däremot är negativ till att använda matriser och förklarar att hon tror de bidrar till att 

lärare checkar av sina elever. Hon säger sig dock förstå att nyexaminerade lärare kan tycka 

detta är viktigt och att deras arbete underlättas av att använda matriser. Själv beskriver Hanna 

att hon arbetar med elevens utvecklingsprocess utifrån vad hon sett på lektionerna. Hon 

förklarar det som att hon har en videofilm på varje elev när hen dansar sparat i sitt huvud, som 

en sammanställning från olika lektionstillfällen där elevens utvecklingsprocess framgår.  

 

Alla respondenter berättar att de bland annat använder sig av inlämningsuppgifter som 

betygsunderlag för de mer reflekterande och teoretiska delarna av kunskapskraven. Fredrika, 

Hanna och Martina betonar under sina intervjuer särskilt den sceniska produktionen och dess 

arbetsprocess som ett betydelsefullt betygsunderlag. Fredrika förklarar att detta är ett 

betydelsefullt betygsunderlag både för att produktionen oftast ligger sent på terminen men 

även för att  

 

… då får man ett kvitto på vad eleven har uppnått för att den under all teknikträning har 

kunnat fått med sig det upp på scenen tex. Så man ser vad eleven fått med sig eller inte. Vad 

den arbetar med, om den har uttryck, om den har expressivitet, osv. 

 

Martina uttalar sig på ett liknande sätt som Fredrika och betonar slutproduktionen och den 

tillhörande arbetsprocessen som viktiga betygsunderlag. På den skola hon arbetar berättar hon 

att arbetet med slutproduktionen pågår hela sista läsåret. Eftersom slutproduktionens 

arbetsprocess innehåller flera olika delar från kunskapskraven samt är det sista eleverna 

genomför innan sin examen så väger slutproduktionen tungt i bedömningsarbetet förklarar 

Martina. 
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Både Hanna och Martina tar också upp möjligheten med rest- eller extrauppgifter för de 

elever som vill försöka nå ett högre betyg. Martina förklarar att det underlaget kan hjälpa 

henne att fatta ett beslut gällande en elev som ligger mellan två betygssteg. Om en elev har 

ambitionen att nå något av betygen D och B förklarar Martina att hon arbetar i dialog med 

eleven. ”Det är också väldigt viktigt att eleverna förstår vad det är de betygssätts för och hur 

det här ska gå till, vad är det för konkreta uppgifter, vad ska de jobba på och vad jag letar 

efter”. Enligt Martina är elevens förståelse för vad som krävs av henne/honom och elevens 

förståelse för kunskapskraven samt betygsnivåerna viktiga i elevens lärande- och 

utvecklingsprocess. Det underlag Martina får fram genom dialog med eleven, där eleven ges 

chans att redogöra för sina kunskaper, blir också ett av de betygsunderlag som hon beskriver 

väger tyngre, för henne, vid bedömning. 

 

För mig är dialog med eleven det viktigaste när jag hör hur hen tänker, hur hen resonerar 

kring dans, hur hen kan analysera men kanske inte per automatik kan utföra fyra piruetter. 

Det är inte viktigt för mig (.) att det är det tekniska. Utan att de förstår i huvudet och kan 

analysera och verbalisera det dem ska göra.  

 

Genom att föra en dialog med eleverna upplever Martina att hon ger de elever som inte har en 

stark dansbakgrund möjlighet att nå ett högre betyg. Martina berättar utifrån sina erfarenheter 

att det kan ta flera år innan de kunskaper eleverna förstått rent teoretiskt går att applicera och 

utföra kroppsligt. Hon beskriver att hon alltid försöker konstruera övningar som möjliggör att 

eleverna kan bedömas både i det teoretiska och i det praktiska för att ge alla elever goda 

förutsättningar till att få höga betyg.  

 

Hanna förklarar att eleverna i hennes undervisning aldrig ställs inför examinationstillfällen 

utan att det är arbetsprocessen och det ständiga arbetet med feedback som lägger grunden till 

både hennes undervisning och bedömning. Hon förklarar också att elevens engagemang, driv 

och ambition är viktigt för henne vid bedömning av eleven. 

 

Fredrika beskriver att hon vid bedömning tittar på om eleven är trygg i materialet och med 

vilken kvalitet eleven utför något samt om eleven arbetat och utvecklats utifrån den 

återkoppling eleven fått under terminen. Utöver detta berättar hon att hon tittar på elevens 

uttryck och expressivitet, spatiala förmåga, musikalitet, samarbetsförmåga, improvisation, 

rörelsekvaliteter och själva utvecklingsprocessen.  
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Julia uttrycker i intervjun att hon, som tidigare nämnts, upplever betygssystemet svårtolkat 

och luddigt och att hon för en diskussion med sig själv kring vad som bör väga tyngre i 

bedömning av elevens kunskaper.  

 

Jag tänker att om jag tittar på en dansare och bortser från kunskapskraven och tycker någon 

är duktig och är värd ett högre betyg så är det ju någon som har musikalitet, är jätteviktigt. (.) 

Det är så svårt att säga att ett är viktigast eller två. (..) Sen behöver man behålla en viss 

kroppskontroll, teknik, dansteknik (.) att man följer genrens konventioner, och jobba med 

tekniken på ett genre typiskt sätt >skratt<. Jag menar är det någon av de här som saknas så 

kommer det inte uppfattas som en bra dansare på samma sätt. Så (..) det är svårt att säga att 

någon är viktigare. Jag skulle nästa vilja säga att alla är lika viktiga. 

 

Diskussionen för Julia utifrån sina egna värderingar men hon har svårt att se att någon 

färdighet skulle vara viktigare än andra färdigheter när det kommer till att bedöma dem. 

 

Hanna berättar att hon vid bedömning av elevens kunskaper bland annat tittar på dansteknik, 

personligt och sceniskt uttryck, dansens grundmoment utifrån den verklighet eleverna 

kommer möta efter studierna samt om de arbetar och tar till sig den feedback hon gett. Utöver 

detta beskriver hon hur viktigt det är att hon som lärare granskar sig själv vid bedömning för 

att det hon anser vara korrekt inte ska avgränsa och smalna av elevernas chanser att få ett 

betyg. Hanna berättar att hon känner sig trygg i sin yrkesroll och säger att hon aldrig haft 

problem med att sätta betyg. Hon beskriver att hon alltid börjar med att se över vilka krav hon 

kan ställa på varje årskurs för att kunna ha en progression mellan årskullarna. Sedan förklarar 

hon att hon informerar eleverna så att de konkret vet vad som utgör de olika betygsnivåerna 

och vad som krävs av dem för att uppnå de olika nivåerna. Både Hanna och Martina klargör i 

intervjun att de hellre ger det högre betyget än det lägre om eleven ligger på gränsen mellan 

två betyg. Hanna berättar att den gestaltande delen i dans samt de tillfällen eleven varit på 

topp väger tyngre i bedömning. Martina däremot beskriver att hon baserar sin bedömning på 

elevernas utvecklingsprocess. Hanna förklarar att hon anser att en elev inte ska behöva 

prestera på den eftersträvade betygsnivån varje dag för att få betyget. Hon berättar även att 

hon ser en möjlighet med att ta in andra tillfällen i sin bedömning då eleven exempelvis 

medverkar som dansare i en föreställning utanför skolan. Hanna förklarar också att hon ser 

över elevens kunskaper för att ta ställning till om det är något hon kan tillgodoräkna från 

exempelvis en annan genre om det är något eleven inte klarat av.  
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Både Martina och Fredrika förklarar att de tycker att det svåra är att sätta en nivå för de olika 

betygsstegen samt att avgöra vad och hur progressionsuttryck som välgrundat och nyanserat 

eller med gott resultat kan ta sig uttryck. Fredrika förklarar att hon tittar på elevens 

progression och jämför hens kunskaper från tidigare på terminen och senare. Det insamlade 

betygsunderlaget förklarar Fredrika att hon jämför mot sitt minne av elevens prestationer för 

att bekräfta att allt stämmer. Stödmaterialet förklarar Fredrika hjälper henne att konkretisera 

kunskapskraven för att se vad det faktiskt är eleven uppnått. Kunskaper uppnådda med en 

högre kvalitet väger, enligt henne, tyngre och kan exempelvis fälla ett avgörande för 

tillämpningen av till övervägande del. Ju senare materialet är insamlat desto tyngre väger det, 

särskilt om det är en videoinspelning som gör det möjligt enligt Fredrika att titta på elevernas 

prestationer flera gånger. Hon förklarar att hon med videoinspelat material till hjälp kan se 

vilka kunskaper eleven har och kan använda sig av samt jämföra detta med sitt minne av 

elevens tidigare prestationer och påvisade kunskaper. 

 

Julia berättar att hon alltid försöker var ute i god tid med betygssättning för att ha möjlighet 

att titta extra på eleverna under lektionstid om det är något kunskapskrav hon är osäker på 

eller för att göra det möjligt för eleven att komplettera. Videobaserat material beskriver hon är 

ett bra betygsunderlag och något hon gärna granskar flera gånger vid betygssättning för att 

bedöma elevens kunskaper. Dock förklarar hon, som tidigare nämnts, att hon är dålig på att 

dokumentera med hjälp av videofilm vilket innebär att hon inte alltid har tillgång till 

videobaserat material i sitt bedömningsarbete.  

 

7.1.1 Sammanfattning av gymnasielärarnas sätt att arbeta med bedömning 

I arbetet med bedömning använder majoriteten av respondenterna matriser där de markerar 

vilka kunskapskrav de arbetat med på lektionerna samt noterar vilken betygsnivå eleven 

befinner sig på. Till sin hjälp använder de bland annat videofilm, anteckningar, 

inlämningsuppgifter, dialog med eleven samt sitt minne av eleven från lektioner. Elevens 

utvecklingsprocess värdesätts och genom att föra en dialog med eleven blir det dessutom 

tydligt för läraren vilket betyg eleven vill uppnå samt för eleven vad som krävs av hen för att 

nå dit. Dialog med eleverna, menar en av respondenterna ger elever med en kortare 

dansbakgrund möjlighet att uppnå ett högre betyg. Eleven ges då möjlighet att visa sin 

kunskap verbalt istället för genom det kroppsliga gestaltandet. Studien visar även att det finns 
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skillnad i hur trygga respondenterna känner sig i sin lärarroll. Den osäkerhet som uttrycks 

baserar sig på de tolkningssvårigheter respondenterna upplever finns i Gy11 vilket, enligt 

respondenterna, medför att likvärdig bedömning inte går att uppnå.   

 

7.2 Gymnasielärarnas syn på betygssystemets 

hanterbarhet 

I detta tema presenteras respondenternas uppfattningar och åsikter om det nya betygsystemet 

samt positiva och negativa aspekter med det.  

 

Både Fredrika, Julia och Martina beskriver betygsystemet som svårt att tillämpa då 

kunskapskraven är invecklat formulerade samt att en negativ aspekt med betygssystemet är att 

hela kunskapskravet måste vara uppfyllt för att betygen E, C och A ska kunna sättas. Detta 

medför, enligt alla tre respondenterna, att det är svårt för elever att få ett bra betyg. Julia och 

Martina tycker att det känns orättvist att behöva fälla en elev och ge hen ett sämre betyg för 

att en del i kunskapskravet inte är uppfyllt på samma nivå som resterande. Hanna tycker också 

att det är ett  

 

… dåligt betygssystem (..). Anledningen är, men då har jag också försökt (.) ta in den nyare 

forskningen om betygssystemet. Om vi har en betygsskala som har betyget A så måste man 

också kunna få det. Så jag har försökt vända på det i mitt arbete så att jag jobbar mycket med 

hur flexibiliteten, det formativa i undervisningen så att jag ska hitta (.). Har jag tio kroppar i 

ett rum så ska det finnas tio vägar till ett A för att betyget A ska kunna gå. Du ska kunna få 

det i ettan, tvåan och trean annars har vi ett betygssystem som inte fungerar. 

 

Hanna menar att lärare lusläser kunskapskraven och att vissa jämför betygsnivån A med en 

professionell dansares kunskaper och skicklighet. På skolan där hon arbetar utgår lärare från 

kunskapskraven till punkt och pricka samtidigt som de bedriver, ur hennes synvinkel, en 

gammal och traditionell undervisning vilket hon menar gör betygsnivån A ouppnåelig. Hanna 

tror att det nya betygssystemet, kravet på kunskap och att lärare följer kunskapskraven till 

punkt och pricka är några tänkbara förklaringar till att det gått sämre för det estetiska 

programmet med inriktning dans under de senaste åren.  
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Martina uttrycker också att det nya betygssystemet är dåligt. Hon anser att det nya 

betygssystemet gör det svårt att bedriva en likvärdig utbildning och göra likvärdiga 

bedömningar. Martina hävdar att skolans geografiska placering i landet, om den finns i en 

liten eller stor stad påverkar vad för typ av undervisning hon och andra lärare kan bedriva. 

Något hon också fått bekräftat av vänner och kollegor som arbetar på andra orter.   

 

Estetiska programmet skiljer sig väldigt mycket från ort till ort och framförallt vilka elever du 

har att jobba med. Större orter kan ju ha antagningar (.) där du kan välja nivån på dina elever 

och vi som är i mindre orter får ju ta in oavsett nivå. Så bara där blir det ju ganska svårt (.) att 

ge samma typ av undervisning när elever befinner sig på olika nivåer. 

 

Martina hävdar att elevers grundförutsättningar kan se väldigt olika ut och att eleverna 

dessutom exponeras olika för dans, utifrån var de bor, och kanske bara möter dans inom 

skolan. Variationen på elevers grundkunskaper upplever Martina också gör det svårare att 

bedöma eleverna. Hon berättar att hon vid några tillfällen har fått anpassa vissa övningar för 

att eleven ska ges en chans att nå ett högre betyg. Både Hanna och Martina framför att lärare 

känner en stress över att kunskapskraven är omfattande och att det är svårt att hinna med och 

få in allt i undervisningen vilket bidrar till att undervisningen blir tråkig.  

 

Formativ bedömning och feedback är något Hanna anser fler lärare bör integrera i sin 

undervisning samt att konstruera undervisningen utifrån den verklighet eleverna kommer att 

möta efter avslutade studier och inte enbart efter kunskapskraven. Hanna förklarar att som 

lärare har hon även ett uppdrag att bocka an undervisningen till verkligheten. I 

undervisningen förklarar hon därför att hon försöker hitta sätt att jobba på som möjliggör för 

eleven att utvecklas för att kunna möta verkligheten som blivande dansare. Hanna känner inte 

att kunskapskraven inspirerar henne men hon förstår att det kan vara skönt som ny lärare att 

ha kunskapskraven som stöd vid bedömning, exempelvis om eleven ligger mellan två 

betygssteg. 

 

Julia förklarar att hon känner tillit till utformningen av kunskapskraven och de som utformat 

dem och att hon förlitar sig på att hon får med alla kunskapskraven i en välbalanserad 

danslektion. Samtidigt berättar hon att hon har svårt att ha förtroende för sin egen bedömning 

angående till övervägande del när det inte finns kunskapskrav för de betygsnivåerna att luta 

sig mot. Den oro Julia känner kring sin egen bedömning förklarar hon grundar sig på att hon 
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anser betygssystemet vara godtyckligt. De delar i kunskapskravet hon anser är viktiga och 

väger tyngst kanske inte en lärare på en annan skola anser vara viktiga. Julia anser att 

tolkningsutrymmet i betygssystemet vid bedömning är för stort vilket medför flera olika 

tolkningar och därför också en bristande likvärdighet. Martina förklarar i sin intervju att hon 

gör en egen tolkning av kunskapskraven och att hon sedan skapar och applicerar egna 

övningar som hon tror kan hjälpa eleverna att nå målen. Precis som Martina anser Julia att 

bedömning och elevresultat därför kan se olika ut över landet och att tydligare riktlinjer för 

bedömning skulle kunna förbättra likvärdigheten.  

 

Samtidigt beskriver både Julia och Fredrika att fler betygsnivåer har underlättat bedömningen 

för dem. Både Julia och Fredrika säger att de tycker det är bra att alla kunskapskraven är 

formulerade på samma sätt och att det istället är med vilken kvalitet eleven utför handlingen 

som avgör skillnaden mellan betygen. 

 

Fredrika upplever att det nya betygssystemet är mer konkret än Lpf94 och att det i Gy11 är 

tydligare vad eleverna ska sträva efter och bedömas utifrån. Även om hon anser att 

kunskapskraven, som tidigare nämnts, är svårt formulerade har fler betygssteg gjort det lättare 

att motivera eleverna till ett progressionsarbete 

 

Martina förklarar att hon inte tycker att en lärare inom en kurs kan ställa samma krav på en 

elev utan dansbakgrund som på en elev med lång erfarenhet inom dans. Martina uttrycker 

därför att de nya kunskapskraven är orealistiska och håller en sådan hög nivå att de, för elever 

utan tidigare dansbakgrund, är omöjliga att uppnå. 

 

7.2.1 Sammanfattning av gymnasielärarnas syn på betygssystemets 

hanterbarhet 

Respondenterna är negativt inställda till att hela kunskapskravet behöver vara uppfyllt för att 

ett betyg ska kunna sättas och anser detta vara orättvist mot eleverna. Enligt respondenterna 

ger Gy11 alltför stort tolkningsutrymme för att likvärdig bedömning ska var möjlig mellan 

skolor och med olika geografisk placering. Kraven i det nya betygssystemet beskriver en av 

respondenterna som för högt ställda för elever utan tidigare ämneskunskaper. Hon menar att 

som Gy11 är konstruerat krävs förkunskaper i ämnet dans för att en elev ska kunna få ett högt 

betyg. Förändringen av kunskapskravens utformning, med samma skrivelser på varje 
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betygssteg och att enbart progressionsuttrycken skiljer dem åt, upplever respondenterna som 

en förbättring från tidigare betygssystem.  

 

7.3 Gymnasielärarnas tolkning av begreppet till 

övervägande del 

I detta tema presenteras respondenternas upplevelser av begreppet till övervägande del och 

hur de förhåller sig till begreppet vid bedömning. 

 

Fredrika beskriver att hon ser på begreppet till övervägande del på ett matematiskt sätt. De 

delar i kunskapskraven hon anser väga tyngre, då de enligt henne är mer betonade, är den 

tolkning hon gjort baserat på kunskapskravens styckesbredd och textens utformning. Det vill 

säga hur väl beskrivet och omfattande hon upplever att varje kunskap och handling är. 

Fredrika förklarar också att hon räknar antalet stycken i kunskapskraven vid sin övervägning 

och tillämpning av begreppet till övervägande del. När det kommer till att göra överväganden 

om det överliggande kunskapskravet till övervägande del är uppfyllt eller inte förklarar 

Fredrika att hon tar hjälp till detta genom att diskutera med sin kollega, söka via internet på 

Google och Skolverket eller titta på Skolverkets framtagna stödmaterial. 

 

Julia ger även hon i sin intervju en beskrivning att hon, innan hon började studera till lärare, 

uppfattade betygssystemet och begreppet till övervägande del, som rent matematiskt. Hon 

valde i början att räkna antal betyg på varje betygsnivå utifrån moment eller uppgifter eleven 

genomfört över terminen. Utifrån den sammanställningen bestämde hon sig för om det blev 

till övervägande del eller ej. Detta sätt att tillämpa begreppet har Julia så småningom frångått. 

I sitt ställningstagande om till övervägande del bör tillämpas, förklarar Julia att hon både tittar 

på hur många delar i kunskapskravet som är uppfyllt på betygsnivån, vilka av delarna som är 

uppfyllda samt vad eleven gjorde och hur. Dessa delar anser hon vara viktigast och bör därför 

också väga tyngst vid bedömning och fälla avgörandet för tillämpningen av till övervägande 

del och betyget D eller B. Arbetsprocessen och sina övervägningar förklarar hon grundas på 

hennes egen syn på dans, hur hon bedömer och vad hon anser vara viktigt att kunna som 

dansare. Det nya sättet att bedöma eleverna beskriver hon som svårtolkat och luddigt. 

 

Hanna anser att till övervägande del innebär att lärare behöver checka av elevers kunskaper 
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ett antal gånger för att kunna avgöra vilken betygsnivå eleven ligger på men framför samtidigt 

att hon själv inte arbetar på det sättet. Hon beskriver att ”D är som (.) det är som ett old school 

G. (..) Eh: men alla som försöker sitt bästa är som ett B”. Hanna beskriver att hon sällan sätter 

betygen F eller E och hänvisar till att hon har ambitiösa elever som, bara de vill, når betyget B 

eller A och att hennes arbetssätt ger eleverna dessa möjligheter. 

 

Martina beskriver också att hon använder sig av ett matematiskt tänk där hon utifrån sina 

matriser, som består av kunskapskraven samt uppgifter och övningar baserade på kraven, 

tittar på vilken betygsnivå eleven legat på flest gånger. Betygsstegen D och B med det 

tillhörande begreppet till övervägande del säger Martina sig tro kunna skapa motivation hos 

eleverna även om hon uppfattar att de också skapar förvirring hos både henne och hos 

eleverna. Martina tror dessutom att lärare tillämpar betygen D och B på väldigt olika sätt och 

menar att alla inte riktigt förstått hur de är avsedda att användas. 

 

7.3.1 Sammanfattning av gymnasielärarnas tolkning av begreppet till 

övervägande del 

Gemensamt för respondenterna är deras matematiska uppfattning av begreppet till 

övervägande del, medan alla respondenter inte tillämpar den uppfattning de beskriver i sitt 

vardagliga arbete. Respondenterna i studien beskriver det nya betygssystemet Gy11 som 

svårtolkat och luddigt. Dessutom lyfts en farhåga att lärare tillämpar betygen D och B på olika 

sätt på grund av att de inte förstått hur betygen är avsedda att användas.  
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8. Diskussion 

Diskussionskapitlet består av fyra delar: metoddiskussion, resultatdiskussion, pedagogiska 

implikationer och fortsatt forskning. I metoddiskussionen förs ett resonemang om hur de olika 

metodvalen och valet av det hermeneutiska perspektivet har påverkat studien. I 

resultatdiskussionen belyses och diskuteras resultatet med hjälp av tidigare forskning och 

utifrån det hermeneutiska perspektivet. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är indelad i två underrubriker: val av metod för studien – för- och 

nackdelar samt urval och avgränsning i studien.  

 

8.1.1 Val av metod för studien – för- och nackdelar 

För att genomföra studien valdes en kvalitativ forskningsansats med semi-strukturerade 

intervjuer och den hermeneutiska spiralen som analysmetod. Metod och analys anses lämpliga 

för att ge kunskap om och möjlighet till att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter 

gällande bedömning av elevers kunskaper i dans inom Gy11. Det hermeneutiska perspektivet, 

möjliggör tolkning av materialet för att finna förståelse om deras upplevelser och handlingar.   

 

Studiens syfte handlar om att öka förståelsen för gymnasielärares erfarenheter gällande 

bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans, vilket gör att intervjuer är en lämplig metod 

för att greppa attityder, intressen, upplevelser, tankar och värderingar (Johansson & Svedner, 

2006; Stensmo, 2002). Metodvalet, semi-strukturerad intervju, fungerar för att samla in 

material och med hjälp av den hermeneutiska spiralen som analysmetod, besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Studiens resultat visar hur respondenterna beskriver hur de arbetar 

med bedömning i ämnet dans. Däremot går det inte att via en intervjustudie få reda på om 

respondenterna i verkligheten tillämpar och använder sig av den praktik som de i intervjuerna 

säger sig använda (Johansson & Svedner, 2006). För att få reda på detta skulle observation 

som kompletterande forskningsmetod ha varit ett tänkbart alternativ.  

 

Få frågor kring respondentens livsvärld ställdes, något som i enlighet med Patel och Davidson 

(2003) kan göra att respondenten inte känner förtroende för den som intervjuar och därför 
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heller inte är helt öppen i sina svar. Ytterligare en tänkbar förklaring, som kan försvårat 

möjligheten att skapa ett förtroende och en relation mellan respondenten och intervjuaren, kan 

vara att kontakten med respondenterna endast skedde via internet en kort tid innan 

intervjuerna ägde rum. Fler frågor kring respondentens livsvärld skulle kunna ha bidragit till 

att öka respondentens trygghet i intervjusituationen och möjliggjort en djupare inblick och 

förståelse för respondentens bedömning av elevers kunskaper i ämnet dans. Möjligheten finns 

därför att det framskrivna resultatet skulle kunna sett annorlunda ut om fler frågor kring 

respondentens livsvärld ställts. 

 

Intervjuguiden, utformad efter Bell (1995) samt Johansson och Svedner (2006), fungerade 

som stöd i intervjun för att ställa öppna och inte ifrågasättande eller värderande frågor. Även 

om det saknades frågor i intervjun om respondentens livsvärld bidrog pendlandet mellan del 

och helhet vid tolkningen av det insamlade intervjumaterialet i analysprocessen till förståelse 

för respondenternas erfarenheter av bedömning i ämnet dans. Att transkribera materialet för 

hand, i enlighet med Rennstam och Wästerfors (2015), ökade visserligen tidsåtgången för 

transkriberingen men bidrog samtidigt till att ge en bättre förståelse för respondenternas 

uttalanden och deras livsvärld. 

 

Det hade varit en fördel att göra en pilotintervju för att öka säkerheten hos intervjuaren i att 

formulera relevanta följdfrågor. Detta i sin tur skulle kunnat minimera tolkningsutrymmet i 

respondenternas svar och bidragit till en djupare förståelse för respondenternas erfarenheter av 

bedömning i ämnet dans. En pilotintervju kan bidra till att göra intervjuaren mer uppmärksam 

på formuleringen av frågor och därmed undvika dubbla frågor, något som förekom vid flera 

tillfällen i intervjuerna och något Bell (1995) varnar för att använda. En pilotintervju kan, 

enligt Kvale (1997), med fördel användas som träning i syfte att kvalitetssäkra genomförandet 

av intervjuerna. 

 

Valet att använda ljudupptagning vid intervjutillfällena fungerade väl i enlighet med Tidström 

och Nybergs (2012) samt Trost (2010). Ljudupptagningen underlättade för intervjuaren att i 

mötet med respondenten kunna koncentrera sig på att formulera följdfrågor. Att använda 

ljudupptagning möjliggjorde att i efterhand lyssna på respondentens uttalanden, vilket 

underlättade korrekt citering av respondenten i studiens resultatdel, något som bidrar till att 

studien blir mer rättssäker (Bell, 1995). Möjligheten till att kunna lyssna på respondentens 
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uttalanden flera gånger bidrog till en djupare förståelse av hens erfarenheter och förklaringar.  

 

8.1.2 Urval och avgränsning i studien 

Att delta i intervjuer tar tid och tyvärr informerades inte deltagarna i det första utskicket om 

ungefär hur lång tid som behövdes för ett intervjutillfälle. Johansson och Svedner (2006) 

rekommenderar att ange en ungefärlig tidsåtgång för en intervju vilket möjliggör för tänkbara 

respondenter att ta ställning till en medverkan. Att detta inte fanns med som information kan 

ha bidragit till den låga svarsfrekvensen. Den informationen lades till först när en stor del av 

förfrågningarna var utskickade. En tillämpning av Johansson och Svedners (2006) 

rekommendationer i ett tidigare skede skulle kunna ha bidragit till en högre svarsfrekvens. 

Slutsatsen blir att hur noggrann information som ges om bland annat tidsåtgång för intervjun, 

kan ha haft betydelse för antalet gymnasielärare som anmälde intresse att medverka i studien. 

 

Att hitta deltagare för att kunna genomföra studien visade sig bli den största utmaningen. 

Valet att använda sociala medier (Facebook) i sökandet efter deltagare möjliggjorde att hitta 

gymnasielärare i ämnet dans och skicka ut förfrågningar. Ett mer traditionellt sätt med 

mejlutskick visade sig vara problematiskt på grund av att det var svårt att finna e-postadresser 

för utskick. En fördel med ett utskick via Facebook-meddelanden är att det går att se om 

meddelandet levererats och att den tillfrågade personen sett och tagit del av innehållet. På 

Facebook finns så kallade grupper med nätverk av personer med gemensam tillhörighet till 

exempel gymnasielärare i ämnet dans. Det är därför ett snabbt sätt att komma i kontakt med 

specifika målgrupper, i detta fall gymnasielärare i dans. Nackdelen är dock att det finns en 

risk att meddelandet hamnar i en form av skräpkorg om personen som får meddelandet inte är 

vald som vän, enligt Facebook. För att snabbare få tag i fler deltagare till studien hade ett mer 

aktivt sökande av respondenter med ytterligare förfrågning via Facebook och påminnelse varit 

en fördel. Detta kan ha påverkat studiens resultat genom att analysprocessen blev utdragen 

och uppdelad i två omgångar på grund av kompletterande intervju i senare skede. Det är 

sannolikt att resultatet från den fjärde intervjun kan ha påverkats av att den gjordes mer än en 

månad efter den tredje intervjun. Analysen av de tre första intervjuerna hade genomförts 

innan beslut om att utöka studien med en fjärde deltagare togs. Därför finns en möjlighet att 

den nya nyvunna förståelsen och den utvecklade förförståelsen, i enlighet med det 

hermeneutiska perspektivet, kan ha bidragit till att analysen av den fjärde intervjun 
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påverkades. Valet att göra en fjärde intervju gav ett större analysmaterial vilket bidrog till en 

utökad förståelse för gymnasielärares erfarenheter av bedömning i ämnet dans.  

 

Spridningen av deltagarnas erfarenheter gjorde det möjligt att i analysen se om skillnad i 

erfarenhet påverkar respondenterna arbete med bedömning. En nackdel skulle kunna vara att 

oerfarna lärare inte har något annat betygssystem som referenspunkt eftersom de enbart varit 

yrkesaktiva inom Gy11. Genom att respondenternas livsvärld, utifrån olika erfarenheter, 

påverkar deras förförståelse finns en möjlighet att studiens resultat påverkats av att deltagarna 

har olika lång yrkeserfarenhet. Respondenterna med längre yrkeserfarenhet jämför sin 

upplevelse av att arbeta i Gy11 med sin tidigare erfarenhet av Lpf94 och uttrycker att Gy11 är 

ett dåligt betygssystem. De med kortare erfarenhet, där en av dem enbart arbetat i Gy11, 

menar att Gy11 med samma formuleringar i alla kunskapskrav, underlättar bedömning av 

elevers kunskaper och att det är med vilken kvalitet som eleven utför handlingar som avgör 

skillnaden mellan betygsstegen. Det finns en potentiell möjlighet att en studie där 

studiegruppen är mer homogen och med samma erfarenheter av bedömning skulle kunna 

uppvisa ett annat resultat. Variationen i urvalet bidrog till en bredare förståelse för bedömning 

i enlighet med Hartman (2004) och Trost (2010).  

 

Valet att studera bedömning inom Gy11 i ämnet dans avgränsade studien och urvalet av 

respondenter. Detta kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen då bedömning enligt Måhl 

(Skolvärlden, 2015) kan vara ett känsligt ämne för många lärare. Även det specificerade 

urvalet av deltagare kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen. En tänkbar lösning hade 

varit att även söka deltagare till studien bland utbildade gymnasielärare från estetiska 

programmets inriktning teater. En möjlighet hade varit att se likheter mellan ämnesplanerna 

vilket i sin tur skulle kunna lägga en grund för kollegiala samtal eller sambedömning mellan 

gymnasielärare från olika inriktningarna kring hur de bedömer praktiska ämnen.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i fyra underrubriker: skolans geografiska placering, 

socioemotionella kompetenser i bedömning, bristande kunskap om bedömning samt elevernas 

förståelse för ett bättre betyg. 
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8.2.1 Skolans geografiska placering 

En av respondenterna beskrev i intervjun att hon upplevde en svårighet med tillämpningen av 

bedömning på grund av skolans geografiska placering. Hon förklarade detta med att vissa 

orter inte har möjlighet att ha antagningsprov vilket medför en stor spridning av förkunskaper 

i dans, hos de elever som söker utbildningen. I praktiken kan det innebära att en klass kan 

bestå av elever med lång danserfarenhet samt av elever som tidigare aldrig dansat. Utifrån 

detta menar en av respondenterna att krav och nivå i kunskapskraven gör det svårt för elever 

som söker det estetiska programmet med inriktning dans, utan tidigare ämneskunskaper, att få 

bra betyg. Skolans geografiska placering anser även Gustavsson et al. (2012) vara 

problematiskt för en likvärdig utbildning och bedömning. Skolverkets rapport (2017b) lyfter 

fram skolans storlek, som i många fall går att koppla till skolans geografiska placering, som 

en möjlig förklaring till lärares bristande kunskap om Gy11. Större skolor har mer resurser att 

genomföra implementeringar vilket, menar Skolverket, genererar mer information till de 

lärare som är verksamma på större skolor. 

 

8.2.2 Socioemotionella kompetenser i bedömningen 

Resultatet i studien visar en tendens till att lärare väljer - medvetet eller omedvetet - att ta in 

andra faktorer i sin bedömning. Det kan innebära att det som påverkar den summativa 

bedömningen i praktiken är andra faktorer än de kunskapskrav som är ämnade för att avgöra 

vilket betyg eleven får. En förklaring kan vara lärarens förförståelse om att betyg påverkar 

elevernas framtida val av fortsatta studier. Därför kan lärarna av ren välvilja, för att ge 

eleverna chans till högre betyg, även väga in socioemotionella kompetenser såsom elevens 

engagemang, driv och ambition i sin bedömning. Detta bekräftas av Klapp (2015) som menar 

att lärare redan i planeringen av sin undervisning behöver ta ställning till faktorer såsom 

socioemotionella kompetenser som kan komma att påverka elevernas förutsättningar och 

möjlighet till att få ett bra betyg. Lärare som även arbetar med elevernas socioemotionella 

kompetenser skapar, enligt Klapp (2015), bättre förutsättningar för elevens lärande och 

individuella utveckling samt ökar därmed möjligheten för eleven att få ett högre betyg. 

Tendensen att lärare sätter betyg utifrån socioemotionella kompetenser, som visar sig i den 

här studiens resultat, kan vara en följd av de tolkningssvårigheter respondenterna upplever 

gällande kunskapskraven. Tolkningssvårigheter är också något som framkommer i studiens 

resultat. En annan förklaring är enligt Rinne (2015) att lärare som sätter högre betyg ofta inte 
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behöver motivera och förklara sin bedömning för eleven eller hens föräldrar. Ytterligare 

förklaring kan vara att lärare genom att sätta ett högre betyg minskar risken att bli ifrågasatta 

och granskade. Läraren spar på detta sätt både tid och energi. 

 

8.2.3 Bristande kunskap om bedömning 

Studiens resultat visar att tolkningsutrymmet vid tillämpningen av betygen D och B skapar 

osäkerhet hos en av respondenterna kring vad i kunskapskraven som ska väga tyngst vid 

bedömning av elevens kunskaper. En tänkbar förklaring till den upplevda osäkerheten kan 

vara att respondenten saknar kunskap om hur ämnesplanen är avsedd att fungerar och hur de 

olika delarna hänger ihop. Något som i sin tur hänger samman med att implementeringen av 

det nya betygssystemet med respektive ämnes- och läroplan inte gavs tillräckligt med tid, 

något som också styrks av Andersson och Hamra (2014), Hammarlund (2012) samt Ohlssons 

(2012) studier. Även Klapp (2015) och Styrke (2013) belyser lärarnas egna upplevelser kring 

bristande kunskap om bedömning och om hur ämnesplanens delar hänger samman. 

Skolverkets rapport (2017b) bekräftar den tänkbara orsaken till respondentens osäkerhet i 

studiens resultat. Skolverkets rapport (2017b) visar att var tredje lärare, fem år efter 

genomförd reform, fortfarande upplever att de saknar kunskap om det nya betygssystemet och 

hur dess delar hänger ihop. Även om Skolverkets rapport visar att lärarnas kunskap om det 

nya betygssystemet ökat och att det skett en förbättring mellan åren 2012 och 2015, anser jag 

att det inte går att bortse från att det fortfarande finns lärare som upplever sig sakna 

tillräckliga kunskaper på området. Klapp (2015) skriver att lärarens förståelse för 

ämnesplanen är en förutsättning för likvärdig bedömning. Även Gustavsson et al. (2012) och 

Selghed (2011) konstaterar att det är hur lärare förstår och arbetar med betygssystemet som är 

avgörande för deras möjlighet att utföra en likvärdig och även rättssäker bedömning.  

 

Resultatet från studien visar att respondenterna upplever att kravet på kunskap - att hela 

kunskapskravet måste vara uppfyllt för att ett betyg ska kunna sättas - som en negativ aspekt 

av det nya betygssystemet. Studiens resultat visar också en tendens till att gymnasielärare 

lusläser kunskapskraven och följer dem till punkt och pricka i sin undervisning och i sin 

bedömning av elevens kunskaper. Kravet på kunskap som infördes i det nya betygssystemet 

menar Rinne (2015) och Selghed (2011) riskerar att undervisningens fokus läggs på att hinna 

med alla kunskapskravens delar och att elevens lärande därmed nedprioriteras. 
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I studiens resultat framkommer också att flera respondenter anser det vara svårt att hinna med 

alla kunskapskravens delar. Respondenterna uttrycker också att kunskapskravens 

formuleringar är invecklade och svåra att förstå och att kravet på att alla kunskapskrav ska 

vara uppfyllda för ett betyg skapar en orättvisa för eleverna, eftersom det därmed blir svårt att 

uppnå ett bra betyg. Två av respondenterna menar till och med att det är oetiskt att ge eleven 

ett lägre betyg om bara en av delarna i kunskapskraven saknas. Möjligheten finns därför att 

läraren kompletterar sin bedömning med andra faktorer för att kunna ge det betyg läraren 

anser eleven förtjänar (Klapp, 2015; Rinne, 2015). Tidigare studier har visat att lärare upplevt 

brist på stödmaterial (Andersson & Hamra, 2014; Hammarlund, 2012; Ohlsson, 2012; Styrke, 

2013). Detta skulle kunna vara en förklaring till respondenternas upplevelse.  

 

Resultatet från intervjuerna i denna studie visar på ett splittrat sätt att förhålla sig till 

betygsstegen, bedömning och tillämpning av begreppet till övervägande del. I alla 

intervjuerna finns en gemensam uppfattning av ett matematiskt sätt av att tillämpa 

betygsstegen och begreppet till övervägande del. Samtidigt betonar några av respondenterna 

att de inte arbetar på det sätt de redogjort för gällande sin uppfattning av begreppet. Det 

splittrade sättet att förhålla sig skulle kunna förklaras med brist på kunskap hos lärarna om hur 

de olika delarna i ämnesplanen hänger ihop, såsom både Klapp (2015) och Styrkes (2013) 

studie samt även Skolverkets rapport (2017b) visar. Detta skulle kunna vara ytterligare en 

förklaring till respondenternas upplevelses kring kunskapskravens formuleringar. 

  

En tendens som syns i studiens resultat är att lärarnas yrkeserfarenhet, det vill säga hur länge 

en lärare arbetat med bedömning, påverkar hur de gör summativa bedömningar. Erfarna lärare 

tenderar att bedöma eleverna utifrån sin yrkeserfarenhet medan lärare men kortare erfarenhet 

lutar sig mer på de skrivelser som finns i det nya betygssystemet. Ur ett hermeneutiskt 

perspektiv visar resultatet att lärarnas förförståelse påverkar deras förhållningssätt till det nya 

betygssystemet samt hur de bedömer elevernas kunskaper (Hartman, 2004; Ödman, 2007). 

Respondenterna med längre yrkeserfarenhet har sannolikt en förförståelse som grundar sig på 

att de förmodligen arbetat i båda betygssystemen Lpf94 och Gy11, mött fler elever och 

därmed varit med om fler bedömningssituationer. Respondenterna med en kortare 

yrkeserfarenhet har förmodligen en annan förförståelse vilket kan förklara tendensen att de 

lutar sig mot skrivelserna. En grundförutsättning för likvärdig bedömning menar Klapp 

(2015) är att lärare använder och tolkar kunskapskraven på samma sätt. Resultatet i studien 
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synliggör svårigheterna att uppnå likvärdig bedömning i det nya betygssystemet, något som 

regeringen menade att Gy11 med precisa betygssteg skulle garantera (Prop. 2008/99:66).  

 

8.2.4 Elevers förståelse för bättre betyg 

Dialog som metod används av en av respondenterna i syfte att ge elever med sämre 

ämneskunskaper bättre förutsättningar att få ett högre betyg. Andersson (2016), Jönsson 

(2014) och Lundahl (2014) visar i sin forskning att dialog ger eleven goda förutsättningar till 

lärande eftersom det ger eleven möjlighet att verbalt uttrycka vad hen vill nå i sitt lärande, 

samtidigt som det skapar en möjlighet för läraren att konkretisera kunskapskraven för eleven 

och därmed öka elevens förståelse. Om läraren, enligt Andersson och Ferm Thorgersen 

(2015) samt Jönsson (2014), dessutom använder dialog i ett formativt arbete där eleven får 

insikt i hur hen ligger till, vart hen är på väg och vad hen behöver göra för att nå önskvärd 

betygsnivå ges eleven en djupare förståelse för och möjlighet till att lyckas med sina studier. 

Genom att elevens förförståelse smälter samman med lärarens förståelse utvecklas elevens 

kunskap i ämnet, vilket i sin tur kan bidra till motivation hos eleven (Hartman, 2004).   

 

Det finns både möjligheter och risker med att använda dialog som metod. Fördelen är att 

läraren får en god möjlighet att i samtalet lära känna eleven och vilken kunskap eleven 

besitter. Samtidigt finns en risk att läraren, som tidigare nämnts, väger in faktorer som inte är 

del av bedömningen såsom elevens socioemotionella kompetenser - engagemang, driv och 

ambition. En god dialog förutsätter att tid avsetts till den. I studien beskriver flera 

respondenter att de känner en stress över att kunskapskraven är omfattande. Risken finns 

därför att användandet av metoden dialog med eleverna istället uppfattas som ytterligare 

belastning, istället för en källa till mer kännedom om elevens kunskapsbas inför arbetet med 

bedömning. Dialog kan synliggöra kunskaper hos eleven som inte kommit till uttryck i 

undervisningen. Dialog kan därför möjliggöra för läraren att få tillgång till all tillgänglig 

information om eleven och hens kunskaper, såväl i som utanför skolan, något som Klapp 

(2015) poängterar står skrivet i Gy11.  

 

I denna studie var det enbart två av respondenterna som nämnde att de förde dialog med 

kollegor vid bedömning. Jönsson och Thornberg (2014) skriver att sambedömning ökar 

likvärdigheten i bedömning eftersom läraren tvingas sätta ord på elevens prestationer samt 

påvisade kunskaper och utvecklar tillsammans med andra sin bedömningskompetens. Styrke 
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(2013) är enig med Jönsson och Thornberg (2014) i att sambedömning är användbart för 

lärarens utveckling. Däremot uttrycker Styrke (2013) att det finns en problematik kring 

området och menar att lärare upplever en tidsbrist för att hinna med kunskapskraven i 

undervisning, där än mindre tid för kollegiala samtal eller sambedömning. Jag anser att 

kommunikationen och kunskapsutbytet som sker vid sambedömning eller kollegiala samtal, 

synliggör vad det är lärare bedömer och kan därför motverka att andra faktorer såsom 

socioemotionella kompetenser vägs in och påverkar bedömningen. Gustavsson et al. (2012) 

håller med Jönsson och Thornberg (2014) i deras resultat men lyfter fram att skolans 

geografiska placering i landet försämrar lärares möjligheter till att sambedöma med andra 

lärare.  

 

Eftersom vår livsvärld färgar vår förståelse för andra människors livsvärldar (Hartman, 2004) 

är min slutsats att sambedömning och samtal som metod är två delar som skulle gå att 

utveckla för att komma ett steg närmare likvärdig bedömning. Det skulle också bidra till att ge 

en ökad förståelse kring tillämpningen av bedömning, begreppet till övervägande del samt 

tips på hur bedömning kan användas i undervisningen.  

 

8.3 Pedagogiska implikationer 

Med utgångspunkt från studiens resultat menar jag att ett arbete för att förtydliga 

kunskapskravens formuleringar och förenkla dem för att underlätta förståelsen för både lärare 

och elever, skulle behöva inledas. En diskussion behövs också om nivån på kunskapskraven 

är anpassade för elever som valt att gå det estetiska programmet med inriktning dans. 

Slutligen anser jag att arbetssättet med sambedömning och det kollegiala samtalet behöver 

utvecklas ytterligare, i synnerhet för de skolor som bara har en ämneslärare i dans. En lösning 

skulle kunna vara en regional samordning över större områden, exempelvis Norrland för sig 

och Västra Götalandsregionen för sig. Ett annat sätt kan vara att systematisera ett regelbundet 

utbyte av erfarenhet mellan glesbygd och storstad.  

 

8.3.1 Fortsatt forskning 

Baserat på respondenternas upplevelse av kunskapskravens invecklade formuleringar och 

svårighet att hinna med allt i kunskapskraven i undervisningen anser jag ytterligare forskning 

behöver göras om vikten av kunskapskravens formulering för lärares möjlighet att kunna göra 
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att en likvärdig bedömning. Ett förslag är att ta fram praktiska exempel på hur gymnasielärare 

i ämnet dans kan arbeta för en mer likvärdig bedömning, något som skulle gå att utveckla 

genom aktionsforskning med sambedömning som utgångspunkt.  
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inriktning dans. Studien avser att öka förståelse för hur danslärare uppfattar begreppet till 

övervägande del och vilka metoder danslärare använder sig av vid betygssättning av betygen 

D & B. Jag söker därför efter danslärare som kan tänka sig att bli intervjuade av mig. Du 

behöver inte aktivt undervisa eller betygssätta just denna termin, men en förutsättning är att 

du har erfarenhet av betygssättning i dans inom ramen för Gy11. Under intervjun kan frågor 

och formuleringar från någon av danskursernas kunskapskrav förekomma. 

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning och informationen som jag får in 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att materialet kommer att transkriberas så 

att det inte kommer gå att identifiera dig. Ett fingerat namn på dig och på skolan kommer att 

användas. Materialet kommer enbart att användas till denna studie och först efter att 

transkriberingen är gjord kommer min handledare Ninnie Andersson ta del av materialet 

utöver mig själv. När examensarbetet är godkänt kommer det finnas tillgängligt via Luleå 

Tekniska Universitets hemsida. 

 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan 

avbryta din medverkan när du vill utan vidare förklaring. Vid ändrat samtycke till studien 

kontaktar du mig via mail.  

 

Längst ned i dokumentet finner du en rad för namnunderskrift, samt datum och ort, för 



 

 

samtycke som jag önskar att du tar ställning till. Om du vill delta mailar du mig ditt 

godkännande och blanketten skrivs på och scannas in senast vid intervjutillfället.  

 

Du får gärna vända dig till mig eller min handledare om du har frågor!  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Strandberg 

Student vid Danslärarutbildningen,  

Luleå tekniska universitet. 

Mailadress: Jenstr-2@student.ltu.se 

 

 

Jag ___________________________________________ har tagit del av information om 

studien och godkänner att Jenny Strandberg intervjuar mig om mina erfarenheter av 

betygssättning på estiska programmet inriktning dans enligt ovan.  

 

 

Datum och ort 

 

 

_____________________________________  
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Ninnie Andersson  

Universitetslektor 

ninnie.andersson@ltu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

Hur skulle …? 

Vad har …? 

Vilka tankar … ? 

 

Eller inbjudan: 

 

Berätta 

Beskriv 

(Motivera) 

 

Utveckla genom fraser som: 

Skulle du kunna/ kan du: 

kan du utveckla? 

kan du exemplifiera? 

(använd tystnad för att få respondenten att prata vidare) 

 

Exempel 

Vilken erfarenhet har du av undervisning på gymnasiets estetiska program? 

(genre, hur länge) 

Hur tolkar du begreppet till övervägande del? 

 

TEMAN – mindmap 

(begreppet) Till övervägande del – tolkning 

Betygsskalan – D & B 

Insamlat material - betygsunderlag 

Metoder för att sätta betyg. 
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