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Abstrakt 

Att sätta ord på vad elever ska kunna i Idrott och hälsa är inte en lätt uppgift för lärare. 

Bedömningsmatriser kan underlätta för dem att sätta ord på kunskaper i Idrott och hälsa, 

vilket i sin tur kan främja en likvärdig bedömning. Syftet med studien är att undersöka lokalt 

utformade bedömningsmatrisers struktur och kvalitet inom området rörelse till musik och 

dans samt analysera hur matriserna belyser rörelse, i förhållande till om rörelsen ska göras 

eller upplevas. Som teoretiskt ramverk för studien står Messicks (1995) validitetsaspekter, 

dessa har använts för att skapa verktyg för att bedöma kvaliteten på matriserna. 

Fenomenologin har varit studiens teoretiska utgångspunkt när synen på rörelse har 

analyserats, då främst utifrån Swartling Widerströms (2005) tolkning av teorin. Studien 

bygger på nio matriser från gymnasieskolor i Västerbotten som bedöms med hjälp av 

verktygen och det fenomenologiska synsättet. Resultatet visar på att det finns en variation 

mellan matriserna i hur området är tolkat, nedbrutet och vilka kunskaper som har valts att 

sätta ord på. Resultatet visar även på att det är ”görandet” som dominerar i matriserna, men att 

det även finns ett visst utrymme för att eleverna ska få möjlighet att ”uppleva” och uttrycka 

rörelse inom området. 
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Inledning 

Enligt Skollagen ska utbildningen på svenska skolor vara likvärdig (SFS 2010:800), för att 

uppnå detta krävs en likvärdig bedömning (Skolverket, 2012). I en sådan bedömning är det 

viktigt att det är kunskaper som bedöms samt att bedömningen sker på ett korrekt och 

kvalitativt sätt (Jönsson, 2012; Jönsson & Svingby, 2007).  I en intervju med Skolvärlden 

menar Anders Jönsson, professor i didaktik vid Malmö Högskola att lärare har för lite 

kunskap i bedömning, vilket resulterar i en svag vetenskaplig förankring, där bedömningen 

styrs av tradition och lokala bedömningskulturer (Larsson, 2016). Kanske är det på grund av 

det Mattsson och Lundvall (2013) menar, att kunskapen har hamnat i bakvattnet och att det 

snarare är aktivitet och ansträngning som styr innehållet på idrottslektionerna. För att Idrott 

och hälsa ska bli ett kunskapsbaserat ämne menar Nyberg och Larsson (2016) att lärare 

behöver fokusera mer på syftet med bedömningen, alltså vilken kunskap eleverna ska 

bedömas på och vad kunskap i ett ämne som Idrott och hälsa, där rörelse är en central del, 

innebär. Men att hitta och betona kunskapen inom ämnet är ingen lätt uppgift, eftersom 

ämnesplanen för Idrott och hälsa på gymnasiet är svår att tolka och att omsätta det som står 

till faktisk kunskap för eleverna, är en stor utmaning för idrottslärare (Måhl, 2016). 

Vallberg Roth, Gunnemyr, Londos och Lundahl (2016) menar att rörelse till musik samt dans 

(benämns: området dans hädanefter), verkar vara ett område där det råder särskilt stor 

osäkerhet kring vilken kunskap som ska bedömas och hur det bäst ska göras. Ofta är det 

träning av rörelsekvaliteter som hamnar i fokus istället för elevernas kunskap i att förmedla 

och uttrycka sig genom rörelse (Mattson & Lundvall, 2013). Det finns ingen svensk forskning 

om bedömningsmatriser i området dans, däremot visar internationell forskning (Cone & 

Purcell Cone, 2011; El-Sherif, 2016) att oavsett vilken erfarenhet lärare har i området dans 

kan matriser underlätta genom att de kan sätta ord på kunskapen som eleverna ska lära sig. 

Med utgångspunkt från det kommer den här studien explorativt att undersöka hur några 

svenska, lokalt utformade, bedömningsmatriser är strukturerade inom området dans på 

gymnasieskolor. 
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1. Bakgrund 

Avsnittet inleds med en allmän beskrivning av problematiken med bedömning. Därefter 

beskrivs matriser som ett underlag för att främja en likvärdig bedömning. I kommande delar 

avgränsas bakgrunden mot Idrott och hälsa och området dans, samt användandet av matriser 

för strukturering och bedömning av kunskap inom området. 

1.1 Bedömning en tolkningsfråga 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som Sverige har idag, innebär att eleverna 

ska ges möjligheten att utveckla sin förmåga i att genomföra, planera och värdera fysiska 

aktiviteter utifrån hälsa, livsstil, rörelse och stereotypa föreställningar (Gy11). Betygsystemet 

ställer stora krav på lärares analys och tolkning för att bedöma elevers prestationer i relation 

till kunskapsnivåerna, en tolkning som ska göras både på formuleringarna i ämnesplanerna 

samt av elevernas prestationer. Tolkningen sker i tre led: styrdokumenten, uppgifter och 

dokumentationen av uppgifterna (Skolverket, 2014b). 

Jönsson (2012) beskriver tre olika lärartyper inom bedömning. Den första benämner han som 

den intuitiva läraren. Här är det magkänslan som styr och läraren bygger sin bedömning på en 

helhetsuppfattning och personliga relationer får betydelse för bedömningen. Den andra typen 

kallar han bevissamlaren. Det är en lärare som dokumenterar allt som sker och bedömer 

allting eleverna gör. Däremot vet eleverna inte alltid vad som bedöms eller när bedömningen 

sker, utan de får besked om bedömningen först när betyget sätts. Den sista lärartypen 

benämner Jönsson (ibid.) som den systematiska planeraren. Det är en lärare som skapar 

tydliga kriterier för bedömningen och kriterierna är tydligt kopplade till kunskapskraven för 

ämnet. Läraren skapar tillfällen och uppgifter för bedömning, samt kommunicerar 

bedömningen med eleverna för att kunna leda deras lärande fram till ett slutgiltigt betyg. 

Dessutom ger läraren eleverna en variation av bedömningsuppgifter, för att de ska få flera 

olika möjligheter att uppnå kunskapskraven för ämnet. 

För att bli en systematisk planerare behöver läraren ha en så kallad assessment literacy enligt 

Hay och Penney (2013). Deras förklaring av begreppet assessment literacy är att den delvis 

handlar om att läraren är förtrogen med styrdokumenten och de olika kunskapskraven, samt 

att läraren kan kommunicera dessa till eleverna. Det inbegriper även att kunna skapa bra 

bedömningstillfällen med adekvata uppgifter och att resultaten tolkas och värderas. Dessutom 
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ska värderingen innehålla hur elevernas lärande påverkas beroende på vilken 

bedömningsform det är. Assessment literacy innebär också att en lärare har ett kritiskt 

förhållande till sin bedömning, vilket innebär att läraren väger in att det inte finns några 

neutrala bedömningssituationer, utan det kommer alltid finnas elever som blir mer eller 

mindre gynnade. Messick (1995) menar på att bedömningen sker i en kontext och den 

kontexten innehåller ledtrådar som kan vara gynnande för vissa elever, men missgynnande för 

andra. Det benämns i relation till ämnet irrelevanta för- och nackdelar. Exempelvis kan det 

innebära att en lärare som bygger sin bedömning i stor grad på bollspel kommer ge de 

eleverna som är föreningsaktiva, i till exempel fotboll, en fördel i förhållande till de eleverna 

som inte är föreningsaktiva på fritiden. Det kan leda till att de föreningsaktiva eleverna 

kommer att få en irrelevant fördel medan de eleverna som inte är föreningsaktiva kommer få 

en irrelevant nackdel när det kommer till betygsättning i ämnet. 

1.2 Likvärdighet i bedömning 

Skolverkets (2012) definition av en likvärdig bedömning är att den utgår ifrån att elever 

överallt och oavsett bakgrund ska bedömas utifrån en gemensam måttstock. Inom ämnet Idrott 

och hälsa beskriver Seger (2016) att likvärdighet betyder att oavsett vilken idrottslärare som 

betygsätter eller var i landet de är verksamma, ska bedömningen av en viss förmåga av 

samma kvalitet leda till samma betyg. Idrottslärare ska bedöma elevernas förmågor i ämnet 

från att formulera sig, resonera och argumentera, till att röra sig och detta ska göras på ett 

likvärdigt sätt. En förutsättning för det är att eleverna ges goda och likvärdiga förutsättningar 

för att kunna visa sina kunskaper, vilket gör att en stor del av ansvaret ligger hos lärarna. 

Förutom lärarnas ansvar ligger ansvaret också på rektor och huvudman att ge elever 

likvärdiga förutsättningar att visa kunskaper. För att uppnå och främja en likvärdighet inom 

bedömning och betygsättning av elever bör huvudmän och rektorer ge lärare möjlighet att 

samarbeta med sina lärarkollegor både inom skolan och mellan skolor (Skolverket, 2012; 

2014b). Genom en sambedömning, där lärare kan diskutera och reflektera med varandra, 

minskar risken att bedömningen påverkas av andra faktorer som lokala bedömningskulturer 

eller traditioner på skolorna. Förutom det, utvecklar sambedömning även lärares samsyn på 

vad som ska bedömas, det vill säga vilka kriterier, krav och kännetecken som bedömningen 

ska ha som utgångspunkt. Likaså ökar samstämmigheten hos lärare om hur olika resultat kan 

vägas samman för en elev till en slutgiltig bedömning (Skolverket, ibid.).  
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Förutom att lärarna ska veta vilken kunskap som ska bedömas hos eleverna menar Jönsson 

(2012) att en förutsättning för att en bedömning ska ses som tillförlitlig och likvärdig är att 

den är transparent, vilket innebär att eleverna också ska veta vad som kommer bedömas samt 

att de vet vad de ska uppnå. Genom att en lärare kan tydliggöra och konkretisera sin 

bedömning vet eleverna vad som förväntas av dem och vad som krävs av dem för att nå ett 

visst kunskapskrav, vilket kan öka deras lärande (Fox, 2012; Skolverket, 2014a).  

1.2.1 Bedömningsmatris 

En bedömningsmatris är ett skriftligt verktyg för lärare och elever som explicit sätter ord på 

kunskap som är relevant och ska bedömas inom ett kunskapsområde eller ämne (Jönsson, 

2012). Genom att använda en bedömningsmatris kan lärare förmedla kriterierna för sin 

bedömning och de olika nivåerna för bedömningen (Jönsson, 2012; Jönsson & Svingby, 

2007). En matris kan vara kopplad till ett enskilt område eller en enskild uppgift, den är då av 

en specifik karaktär, eller så kan den vara framtagen som ett underlag för att bedöma ett större 

moment eller en hel kurs och får då en mer övergripande karaktär (Jönsson, 2012). En matris 

som ska vara underlag för ett mindre område eller en specifik uppgift är ofta analytisk, den är 

då väldigt detaljerad i sin beskrivning av de handlingar som ska utföras. Det kan till exempel 

handla om hur danssteget grapevine ska utföras. Den övergripande matrisen är ofta holistisk, 

vilket innebär att beskrivningarna av de kunskaper som är relevanta för området är 

övergripande, till exempel att eleven ska röra sig i takt till musik. 

Det finns både för- och nackdelar med de olika strukturerna på en matris. En holistisk matris 

kan vara att föredra för en slutgiltig bedömning när betyg ska sättas, eftersom att lärare då kan 

få en helhetsbild av en elevs prestation. En holistisk matris kan också vara mer lämplig för en 

autentisk bedömning av kroppslig förmåga i Idrott och hälsa. Att en bedömning är autentisk 

innebär att uppgiften som konstrueras för att genomföra en bedömning är väldigt nära den 

faktiska kunskapen som bedömningen ska relatera till (Hensley, 1997; Shaw 2014). En 

holistisk matris kan dock vara svårare för lärare att använda som underlag för att ge feedback 

och guidning av elevers lärande. För att underlätta ett sådant användande kan det vara en 

fördel med en analytiskt strukturerad bedömningsmatris, eftersom den mer konkret sätter ord 

på den kunskapen elever ska uppnå (Jönsson, 2012; Jönsson & Svingby, 2007). Däremot finns 

det en risk att en analytisk matris bryter ner ett område i för många delar när det i själva 

verket är summan av delarna som säger något om en elevs kunskap i området (Hensley, 1997; 
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Shaw, 2014). Messick (1994) menar emellertid att det kan vara nödvändigt att bryta ner ett 

område i delar för att inte missa vissa relevanta kunskaper som kan bli förbisedda vid en 

autentisk bedömning där det ofta är helheten som blir bedömd.  

1.2.2 Matris som verktyg för en kvalitativ bedömning 

Jönsson och Svingby (2007) konstaterar i sin studie att en bedömningsmatris ökar kvaliteten i 

en lärares bedömning, eftersom att den främjar regelbundenhet och struktur. Det kan minska 

risken för att bedömningen påverkas av faktorer som inte är av vikt när elevers kunskaper ska 

bedömas inom ett område. Däremot finns riskerna alltid kvar, vilket gör att det fortfarande 

krävs att läraren kontinuerligt reflekterar och är kritisk till sin bedömning (Hay & Penney, 

2013). 

En analytisk matris där kunskapskraven är nedbrutna till moment eller till och med uppgifter 

inom moment kan underlätta för en lärare att få en mer kvalitativ bedömning (Jönsson, 2012; 

Jönsson & Svingby, 2007). Den kan också gynna elever i sitt lärande, eftersom den kan 

fungera som ett bra underlag för lärare att ge adekvat feedback utifrån, en feedback som i sin 

tur kan föra elever framåt i sitt lärande. En annan aspekt som är av vikt för kvaliteten av en 

matris är bedömningsnivåerna. En matris ska ha tydliga kvalitativa skillnader mellan 

kriterierna för de olika bedömningsnivåerna, därigenom det blir det lättare för läraren att 

avgöra vilken nivå en prestation ligger på. En matris med ett mindre antal bedömningsnivåer 

minskar risken för att de olika nivåerna kan flyta samman (Jönsson, 2012). 

1.2.2.1 Aspekter för en kvalitativ matris 

En sak som Jönsson och Svingby (2007) däremot inte kan fastställa är att användandet av 

matriser automatiskt skulle leda till att bedömningen har hög validitet, som är en viktig del i 

en kvalitativ bedömning. Enkelt uttryckt kan validitet förklaras som hur väl bedömningen 

mäter kunskaper som avses mätas och om den mätningen görs på ett korrekt sätt. 

Validitetsbegreppet har gått från att i första hand handla om hur väl en bedömning genomförs, 

till att även ta hänsyn till hur resultatet av bedömningen tolkas och vad det får för 

konsekvenser för de inblandade parterna. Validitet inbegriper ofta flera delar, där det är 

summan av delarna som i slutändan blir ett mått för hur valid och kvalitativ en bedömning är 

(Jönsson, 2012; Wikström, 2013). 
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Jönsson och Svingby (2007) finner ingen korrelation mellan att använda matriser och hög 

validitet för bedömningen, däremot listar de Messicks (1995) sex olika aspekter som ett 

verktyg för att bedöma validiteten och därmed kvaliteten i en matris. Messick (ibid.) menar att 

validiteten för en bedömning är mångfacetterad. Dels består den av en evidensbaserad del, där 

bedömningen ska vägas mot kunskap relevant för ämnet, dels består den av en konsekvensdel 

där tolkningen av bedömningen och konsekvenserna vägs in. 

Messicks (ibid.) sex aspekter av validitet är (vår översättning): 

 Innehållsaspekten innebär att bedömningens innehåll ska spegla relevanta kunskaper 

för ämnet. 

 Generaliserbarhetsaspekten är kopplad till om bedömningen går att generalisera över 

ett större område eller en större grupp. 

 Strukturaspekten, ser till hur väl bedömningen passar kunskapsområdet som bedöms. 

Den är även knuten till hur väl uppgiften passar bedömningsmetoden. 

 Relationsaspekten handlar om hur en bedömning förhåller sig till andra sätt att mäta 

kunskaper i ämnet. Det innebär att bedömningens relation och överensstämmande med 

andra sätt att mäta kunskaper i ämnet påverkar validiteten för bedömningen. En annan 

del av relationsaspekten är hur väl bedömningen passar syftet med den. Bedöms den 

kunskap som avses att bedöma? 

 Användaraspekten tar upp hur lärarens tankeprocesser samt eventuella diskurser som 

influerar ämnet påverkar bedömningen. 

 Konsekvensaspekten berör vad bedömningen kan få för konsekvenser både på kort och 

lång sikt. Här vägs lärande, eventuella bias och konsekvenser för eleverna in. 

Att validiteten för en bedömning delas in i sex aspekter innebär inte att de ska värderas var för 

sig, utan det är ett samspel av de sex aspekterna som tillsammans ger en helhetsbild av 

validiteten. Vissa av aspekterna står nästan i ett motsatsförhållande till varandra. Till exempel 

kan en hög strukturvaliditet där uppgiften bedömer en väldigt specifik kunskap inom ett 

område gå ut över generaliserbarheten, där uppgiften inte kan ge en bild av den övergripande 

kunskapen inom området som ska bedömas. Indelningen i de sex aspekterna ska snarare ses 

som en metod att strukturera upp en prövning på, för att ingen del av validitetsbegreppet ska 

förbigås (Messick, ibid.). 
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1.3 Goda rörelsekvaliteter 

Skolverket (2014a) beskriver begreppet goda rörelsekvaliteter i Idrott och hälsa som hur väl 

eleven använder den komplexa rörelseförmågan och i hur stor grad rörelserna är 

ändamålsenliga, säkra och hur väl de anpassas till sammanhanget eller uppgiften. 

Rörelsekvalitet ska inte blandas ihop med fysisk status som uthållighet eller styrka, utan det 

handlar om hur den fysiska statusen används i rörelsen. 

1.3.1 Physical literacy som en del i kroppslig förmåga  

Ett begrepp som började användas inom idrottsforskningen på 1990-talet var Physical 

Literacy. Physical literacy är inte bara ett kroppsligt begrepp, utan en holistisk syn på fysisk 

kapacitet rörande perception, erfarenhet, minne, förväntningar och beslutstagande 

(Whitehead, 2001). Fagrell och Larsson (2010) försöker att översätta och tolka begreppet, 

enkelt förklarat menar de att det kan beskrivas som kroppslig kompetens eller allsidig 

rörelsekompetens. De menar att definitionerna inbegriper olika dimensioner av kunskaper i 

rörelse. Även detta bekräftas av Whitehead (2010) som menar att en kroppsligt kompetent 

(övers. enl. Fagrell & Larsson, ibid.) person rör sig med säkerhet i en bredd av fysiskt 

utmanande situationer, genom att kunna läsa av och med hjälp av tidigare erfarenheter 

medvetet och omedvetet hantera alla element i vår natur, då även i de miljöer som människan 

skapat. Genom att vara en kroppsligt kompetent person ökar människans möjlighet att 

uppleva hela sin omvärld (Whitehead, 2001). 

Att jämföra med Physical Literacy är begreppet kroppslig förmåga som används i 

ämnesplanen för Idrott och hälsa på gymnasiet (Gy11). Skolverket (2014a) väljer att 

sammanfatta kroppslig förmåga i tre dimensioner: Rörelsedimension, social dimension och 

kognitiv dimension. Rörelsedimensionen inbegriper att en person rör sig i olika fysiska 

utmaningar med säkerhet, balans och med så ekonomiska rörelser som möjligt. Att en person i 

samspel med andra kan röra sig avspänt och med en förståelse för rörelsens betydelse, inte 

bara för sig själv utan även för andra bildar den sociala dimensionen av kroppslig förmåga. 

Den kognitiva dimensionen innefattar att kunna tyda och förmedla de rörelsekvaliteter som 

har betydelse för den egna rörelseförmågan, genom att förstå idéerna för samspelet mellan 

rörelseaktivitet och den egna hälsan. Detta görs med omtanke om grundläggande faktorer som 

motion, sömn och kost (Skolverket, 2014a; 2016). 
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1.3.2 Rörelse till musik samt dans 

Idrott och hälsa framstår som ett ämne fokuserat på (sportrelaterade) fysiska aktiviteter och 

hälsa. Hastighet och intensitet tar stor plats medan det lämnas lite eller inget utrymme för 

andra dimensioner av rörelseupplevelse (Mattsson & Lundvall, 2013). Området dans är en av 

få delar i det centrala innehållet som klart och tydligt lyfter fram vad som ska beröras i 

undervisningen på gymnasieskolan i kursen (Gy11). Dans har alltid haft en stark ställning i 

ämnet, men det har skett förändringar av vilken betydelse dansen har haft i de olika 

läroplanerna (Mattsson & Lundvall, 2013). Mattsson och Lundvall (ibid.) kom i sin studie 

fram till att undervisning inom området syftade till att bevara kulturella traditioner och 

uppmuntra till fysisk aktivitet, däremot saknades områdets uttrycksfullhet och estetik. De kom 

fram till att 

...i den aktuella läroplan i Idrott och hälsa, kan dans sägas ha fråntagits alla egenskaper 

som skiljer det från spel, sport och gymnastik... Detta gör det mycket svårt för dans att 

bidra med kunskap och kroppsrörelser som utmanar befintliga normer för vad det 

innebär att ha en fysiskt bildad kropp (att jmf med Physical Literacy, vår jämförelse), 

(Mattsson & Lundvall, ibid. s.13–14, Vår översättning). 

I Skolverkets (2016) utgåva; Alla kommentarer, till dagens ämnesplan beskrivs området dans 

som ett medel för att utveckla elevernas kunskaper kopplat till två mål. Ett mål är att eleverna 

genom aktiviteten utvecklar delar av sin kroppsliga förmåga, exempelvis kondition och 

koordination. Det andra målet är att dans blir ett medel för att förvalta det kulturella arvet 

samt bidra med kunskaper om den sociala aspekten på fysiska aktiviteter. 

Det är inte enbart i den svenska skolan som dans är ett undanskymt område, utan även 

internationell forskning visar på liknande fenomen (Cone & Purcell Cone, 2011). Cone och 

Purcell Cone (ibid.) menar att dans i skolan är en viktig del i den omfattande utbildning som 

alla elever ska ta del av. De menar att dans inte bara är en mängd olika rörelser som utövarna 

ska göra själva eller i grupp med sin kropp, utan den främjar också kommunikation mellan 

eleverna, genom att hjälpa dem att uttrycka känslor och idéer. Dessutom kan dans ge 

möjligheten för eleverna att expandera sin motoriska bank och utveckla sin förmåga att tänka 

kritiskt, lösa problem och samarbeta. Förutom att eleverna lär sig dans, för att visa sin 

kroppsliga förmåga, kan de också lära sig det kulturella arvet med rörelserna/dansen (Cone & 

Purcell Cone, ibid.). 
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1.3.3 Kvalitativ bedömning av kroppslig förmåga 

Det är elevens förmågor och kunskaper som ska ligga till grund för en bedömning, inte dess 

attityd eller inställning. I ämnets kunskapskrav finns det inte heller några kvantitativa mått 

fastställda, vilket gör att idrottslärare inte kan bedöma prestationer i olika mått som 

exempelvis tid, längd eller höjd (Skolverket, 2014a). Det är de kvalitativa aspekterna av 

kroppslig förmåga som ska bedömas av lärare i Idrott och hälsa på gymnasiet. Begreppet 

kroppslig förmåga är en övergripande beskrivning av vad en elev ska kunna, vilket gör att 

lärare behöver reflektera runt begreppets betydelse samt hur det ska bedömas (Gy11). Utöver 

detta behöver de även ta ställning till hur de ska skilja mellan rörelser som är av komplex 

karaktär och vilka som inte är det, vid sin kvalitativa bedömning av elevers kunskaper 

(Nyberg & Larsson, 2016). Förutom att lärare ska tydliggöra och konkretisera 

kunskapskraven måste de också ge elever möjlighet till att utveckla de förmågor och 

kunskaper som lärare har satt som mål för undervisningen genom att öva, pröva och lära sig 

(Skolverket, 2014a). 

Studier (Seger, 2016; Svennberg, Meckbach & Redelius, 2014; Vallberg Roth m.fl., 2016) 

visar att det har varit svårt för lärare att formulera vad eleverna ska lära sig i ämnet Idrott och 

hälsa, vilket har lett till att eleverna inte vet vad det är som blir av vikt vid en bedömning. För 

att uppnå en kvalitativ bedömning är det viktigt att eleverna får rätt förutsättningar genom att 

både lärare och elever vet vad som ska bedömas, hur bedömningen ska genomföras samt när 

bedömningen kommer ske. För att undvika att lärares “magkänsla” styr vid bedömning i 

Idrott och hälsa menar Fox (2012) att matriser kan vara ett bra verktyg. Med hjälp av matriser 

tvingas lärare att sätta ord på kunskapen eleverna ska lära sig, det blir även ett kvalitativt och 

användarvänligt underlag för att uppdatera eleven om dess nuvarande prestationsnivå. Det 

bekräftar även idrottslärarna i Segers (2016) undersökning då de menar att matriser minskar 

risken för att deras subjektiva åsikter ska ta för stor plats i bedömningen.  

I sin reflektion av vad som ska bedömas ska lärare utgå ifrån de fyra aspekterna av kunskap 

(fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet), där det är summan av aspekterna som ska 

reflekteras, inte delarna åtskilda från varandra (Nyberg & Larsson, 2016). Fakta och förståelse 

uppfattas oftast som teoretiska kunskaper som förmedlas verbalt eller i skrift, däremot bör 

lärare även beakta att elever kan ta del av de kunskaperna genom fysiska handlingar. För att 
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Idrott och hälsa ska bli ett kunskapsämne behöver lärare identifiera och definiera kunskapen i 

de fysiska aktiviteterna (Nyberg & Larsson, ibid.). 

1.3.3.1 Kvalitativ bedömning av området dans 

Som presenterat tidigare anser Cone och Purcell Cone (2011) att dans i undervisningen får för 

lite uppmärksamhet. Enligt dem beror det på flera orsaker, det kan vara att lärare känner sig 

oförberedda inför att undervisa i dans eller att aktiviteten associeras med att vara mer 

mottaglig för tjejer och därför anses som mindre viktig (Cone & Purcell Cone, ibid.). Det gör 

att det kan bli en utmaning att utveckla och administrera en genomförbar och meningsfull 

undervisning. Därför menar de att det krävs en didaktisk reflektion i förhållande till de 

didaktiska frågeställningarna; vad, hur och varför, för att komma fram till vilka kunskaper och 

färdigheter eleverna förväntas att uppnå genom undervisningen. El-Sherifs (2016) forskning 

visar på en annan problematik, där hon menar att en del lärare i Idrott och hälsa har 

begränsade erfarenheter i dans och därför väljer att undvika att undervisa i dans. Trots att 

lärare kan besitta en begränsad kunskap i dans poängterar El-Sherif (ibid.) att det finns flera 

fördelar med att lärare undervisar i det. En fördel är att eleverna kan observera läraren i ett 

område där läraren själv utmanas, vilket kan skapa ett positivt samband mellan dem när 

läraren deltar fysiskt i undervisningen. Genom att läraren deltar finns det en möjlighet att det 

skapas en entusiasm och intresse hos eleverna för dans och att de väljer att medverka i 

undervisningen.  

När det kommer till bedömning i dans menar El-Sherif (ibid.) att oavsett lärarens erfarenheter 

kan användandet av matriser underlätta bedömningen. Med hjälp av matriser menar hon att 

både lärare och elever får en tydligare bild av vad uppgiftens syfte är, vilka delar som bedöms 

i uppgiften samt gränserna för de olika bedömningsnivåerna. Cone och Purcell Cone (2011) 

menar även de att matriser kan underlätta för lärare oavsett vilken kunskapsnivå de har i dans. 

I sin studie visar de hur en lärare kan anpassa en matris utifrån sin erfarenhet genom att de 

kan fokusera på olika många kriterier i dansen. Förutom att lärare lättare kan bedöma 

elevernas rörelser lyfter Cone och Purcell Cone (ibid.) precis som Jönsson och Svingby 

(2007) fram matrisers styrka när det kommer till att eleverna ska hjälpa varandra att utvecklas 

inom området. 
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2. Att göra eller uppleva rörelse 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt; fenomenologi, som används för att belysa 

synen på rörelse, inom området dans. Fenomenologin utvecklades som en reaktion mot den 

cartesianska dualistiska synen på kropp och själ (Swartling Widerström, 2005). Ett synsätt 

som grundades i att kropp och själ var två skilda ting, där själen (idévärlden) sågs som högre 

stående än det kroppsliga (sinnevärlden) (Fagrell & Larsson, 2010). Fenomenologin ser 

istället på kropp och själ som en helhet där viljan uttrycks som en kroppslig strävan genom 

dess rörelser. I kontrast till dualismen är kroppen en del av den rationella viljan, istället för en 

maskin som styrs av den. Kroppen är en människas sätt att vara i världen och genom den 

levda kroppen upplever människan sig själv och sin omvärld. Det betyder att all mänsklig 

erfarenhet och kunskap har sin grund i den subjektiva, upplevande kroppen (Merleau-Ponty, 

1997; Swartling Widerström, 2005). 

Swartling Widerström (ibid.) använde fenomenologin för att analysera rörelsebeskrivningarna 

i ämnesplanen för Idrott och hälsa i den förra läroplanen för grundskolan (Lpo94). Hon menar 

att den fenomenologiska synen på kropp och rörelse har saknats i ämnet. Det har varit den 

naturvetenskapliga och biologiska synen på kroppen som varit den dominerande, en syn på 

kroppen där den ses som en maskin/ett objekt som ska kalibreras för att klara av att 

genomföra vissa aktiviteter. Det har varit större fokus på att göra än att uppleva med sin 

kropp. Även Mattsson och Lundvall (2013) konstaterar att dans inom Idrott och hälsa betonar 

kroppslig träning och används som medel för att utveckla elevens rörelsekvaliteter. En sådan 

undervisning pekar mot en objektiv och dualistisk syn på kroppen. De menar att det i 

undervisningen saknas en syn på dans som ett medel för att utveckla elevers estetik och att 

lära känna sig själva och andra genom området dans. 

Evans (2004) är kritisk till att Idrott och hälsa inte ger ungdomar möjlighet att utveckla sin 

kroppsliga förmåga eller som han beskriver det, utvecklar kroppens intelligenta sätt att röra 

sig. Han menar att det är för stort fokus på att ta hand om och lösa samhällsproblem som till 

exempel ohälsa, övervikt och socialt utanförskap. Evans (ibid.) anser att företrädare för ämnet 

är för beroende av yttre förväntningar, istället för att rikta mer uppmärksamhet på ämnet i sig 

och utforska vad fysisk utbildning är för något och vad det innebär att utveckla sin kroppsliga 

förmåga. 
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Likt Swartling Widerström (2005) kommer den här studien att utgå ifrån två perspektiv på 

kroppen och dess rörelse. Det första utgår ifrån att eleven har en kropp som ska tränas för att 

kunna göra olika fysiska aktiviteter, medan det andra perspektivet utgår ifrån en syn på 

kroppen som ett subjekt, genom vilken eleven upplever och förstår genom rörelse. Evans 

(2004), Larsson och Nyberg (2016) och Mattson och Lundvall (2013) menar att idrotten ska 

vara ett kunskapsämne och att det är kunskap i rörelse som ska stå i centrum och inte 

aktiviteten i sig. Fenomenologin kopplar ihop rörelse med en reflektion och förståelse, delar 

som Larsson och Nyberg (2016) menar är viktiga delar i att Idrott och hälsa blir ett ämne som 

tydligt fokuserar på kunskap genom rörelse. Eftersom fenomenologin gör en sådan koppling 

blir den lämplig som teoretisk utgångspunkt när synen på rörelsens betydelse ska analyseras 

inom området dans. 

3. Problemformulering 

Både Vallberg Roth m.fl. (2016) och Svennberg m.fl. (2014) som undersökt bedömning inom 

Idrott och hälsa menar att aspekter som egentligen inte är kopplade till kunskap kan få 

inverkan på lärares bedömning av eleverna. Även Nyberg och Larsson (2016) ser problem 

med bedömningen och menar att lärarnas kriterier för bedömningen ofta uttrycks i form av 

vad eleverna ska göra, inte hur eller varför det ska göras, eller vilken kunskap det ska leda till. 

För att göra adekvata bedömningar av elevens kunskaper behövs det bra bedömningsunderlag. 

Håkansson (2016) har kartlagt ämnet för att ta reda på om det finns ett bra sådant underlag, 

han kommer dock fram till att det finns många olika lösningar och att det främst är hur 

underlaget är formulerat och hur det används som har betydelse för bedömningen av elevernas 

kunskaper i ämnet. Den här studien kommer sätta luppen på matriser, som är ett vanligt 

underlag för bedömning av elevens kunskaper och då särskilt matriser som är framtagna för 

att bedöma elever i området dans. 

Mattson och Lundvall (2013) menar att området dans i Idrott och hälsa mer har fått karaktären 

av en aktivitet för att stärka kroppen och utveckla rörelseapparaten än ett sätt att uttrycka sig 

estetiskt med sin kropp. Nyberg och Larsson (2016) varnar för att ett sådant synsätt på dans i 

ämnet kan göra att dans förlorar sitt utbildningsvärde som en del i en adekvat Idrott- och 

hälsautbildning. Mattson och Lundvalls (2013) beskrivning pekar på en dualistisk och 

objektiv syn på kroppen, där kroppen ska tränas för att klara av vissa saker (Merleau-Ponty, 

1997; Swartling Widerström, 2005). Till skillnad från fenomenologin, där rörelse beskrivs 
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som ett sätt att uppleva och förstå med sin kropp vilket mer antyder en estetisk eller expressiv 

syn på dans, en syn som Mattson och Lundvall (2013) saknar i ämnet.  Med 

sammanfattningen av begreppet kroppslig förmåga i ämnesplanen (Gy11) i tre dimensioner 

finns det utrymme för en fenomenologisk syn där kroppens rörelse är ett sätt att uppleva och 

förstå sin omvärld. Det finns alltså inget hinder för lärare att bejaka dansens expressiva och 

estetiska sida, däremot är frågan om den dualistiska synen är den dominerande eller om det 

även finns utrymme för eleven att uppleva och förstå, genom sin kropp i dans. Den här 

studien ska genom det fenomenologiska perspektivet analysera beskrivningar av rörelse i 

matriser framtagna för att bedöma området dans. Genom studien hoppas vi kunna bidra till att 

undervisningen ska fokusera mer på kunskap och upplevelse inom området. 

4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lokala bedömningsmatrisers struktur och deras kvalitet 

som underlag för bedömning av elevens kunskaper i rörelse, inom området dans. Dessutom 

syftar studien till att analysera hur matriserna belyser rörelse, i förhållande till om eleven ska 

göra eller uppleva rörelserna. 

 

Frågeställning 

 Vilken struktur har de insamlade matriserna? 

 Hur kan strukturen på matriserna påverka kvaliteten på bedömningen?  

 Hur är rörelse i dans, som ska utveckla den kroppsliga förmågan, belyst i de insamlade 

matriserna? 
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5. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens kvalitativa metod och genomförande att redovisas. 

Avsnittet omfattar: val av metod, urval och avgränsningar, genomförande, analys av 

matriserna samt de forskningsetiska principerna. 

5.1 Val av metod 

Bedömning i området dans eller analyser av bedömningsmatriser i området dans är relativt 

outforskade områden. Gratton och Jones (2010) samt Patel och Davidson (2011) menar att när 

det finns luckor eller lite information inom ett område är en explorativ undersökning en 

adekvat metod, då den främst syftar till att undersöka och inhämta så mycket information som 

möjligt inom området. Eftersom området som vi vill studera är ett relativt outforskat område 

ger den explorativa metoden enligt Björklund och Paulsson (2003) oss en möjlighet att söka 

efter information för att skapa en grundläggande förståelse inom området. Förutom att söka 

information inom området dans kommer vi att samla in dokument i form av 

bedömningsmatriser från skolor, för att sedan tolka och analysera dem. Bryman (2011) menar 

att det finns en rad olika metoder att använda sig av för att tolka dokument, ett av dem är att 

dokumenten ska tolkas utifrån den kontexten de är skrivna för och utifrån vilka som ska 

använda sig av dem. Tolkningen görs med hjälp av att hitta och att kvalitativt analysera de så 

kallade nyckelorden för att få en sammanhållen bild av området (Bryman, ibid.). Dokumenten 

i den här studien är bedömningsmatriser som är framtagna och används av lärare på skolor i 

Västerbotten som underlag för bedömning av elevers kunskaper i området dans.  

5.2 Urval och avgränsning 

På grund av att kurs- och ämnesplanerna i grundskola och gymnasieskola skiljer sig åt har vi 

bestämt att vårt urval ska bli bedömningsmatriser i området dans på gymnasiet. Utifrån det 

valet har vi gjort en geografisk avgränsning till gymnasieskolor i Västerbotten. Den 

geografiska avgränsningen har skett utifrån Denscombes (2009) beskrivning av ett subjektivt 

urval, att urvalet för studien “handplockas” mot bakgrunden i studien. Anledningen till att 

bakgrunden har styrt vårt urval och avgränsning, är för att kunna föra en diskussion om 

likvärdighet mellan skolorna i ett län utifrån matriserna. Genom att matriserna har kommit 

från skolor som befinner sig inom ett avgränsat geografiskt område kan matrisernas struktur 
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och innehåll skönja om det sker ett utbyte eller samarbete mellan de skolor som ingår i 

studien. 

I Västerbotten finns det 19 gymnasieskolor, inräknat både fri- och kommunala skolor. Målet 

var att samla in minst tio matriser från olika skolor, i och med att det antalet är över hälften av 

skolorna i länet. Skolorna “handplockades” med kravet att de skulle inneha någon form av 

skriftlig matris till att bedöma området dans, för att kunna användas i studien. 

5.3 Genomförande 

När gymnasieskolorna i Västerbotten skulle kontaktas sökte vi efter kontaktuppgifter till 

idrottslärarna via skolornas hemsidor. Idrottslärarna kontaktades via mejl (bilaga 1), där en 

förfrågan gjordes angående om det fanns en bedömningsmatris för området dans i Idrott och 

hälsa 1. Samtidigt som förfrågan om matriser på de olika skolorna var ute sökte vi efter 

relevant litteratur till avsnittet bakgrund. Vi fann ingen nationell forskning inom området där 

lärares bedömningsmatriser i dans hade analyserats, däremot fanns det en del forskning som 

berörde dans i skola (Mattsson och Lundvall, 2013) eller matriser i allmänhet i skolan 

(Jönsson, 2012; Jönsson & Svingby, 2007). Det fanns internationell forskning om dans i 

skolan kopplat till hur lärare kan utforma och använda sig av matriser i bedömning av dans 

(Cone & Purcell Cone, 2011; El-Sherifs, 2016). 

I väntan på svar från skolorna, påbörjades utformningen av analysverktyg för att analysera 

matriserna med. Analysverktygen skapades för att besvara frågeställning ett och två i studien, 

utformningen av dessa beskrivs detaljerat i kommande avsnitt. Totalt svarade 18 skolor på det 

utsända mejlet, varav 12 av skolorna hade någon form av skriftligt underlag för sin 

bedömning som kan liknas vid en matris. 

Efter att vi hade konstruerat våra analysverktyg och samlat in alla matriserna sorterades de i 

två kategorier, de som var nedbrutna till området dans och de som inte hade brutits ner. Med 

nedbrutna menas att kunskapskraven har tolkats och omdefinierats för området dans. Nio av 

matriserna är nedbrutna till området dans och tre matriser faller bort på grund av att ingen 

nedbrytning av kunskapskraven har gjorts. För att öka tillförlitligheten och transparensen i 

vårt resultat har vi valt att bifoga de nio matriserna som är nedbrutna till området dans och 

därmed har kunnat analyserats (se figur 4 och bilaga 2–9).  
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5.3.1 Utformning av analysverktyg 

För att analysera matriserna har vi skapat två analysverktyg för att kunna besvara de två första 

frågeställningarna i studien. Det ena syftar till att analysera matrisernas struktur och det andra 

som underlag för bedömningen av kvaliteten av strukturen och innehållet i matriserna. I 

kommande avsnitt kommer vi att beskriva arbetet med att skapa verktygen och detaljerat 

beskriva deras format.  

Analysen av de nedbrutna och tolkade matriserna genomförs i tre steg, första steget består av 

att granska vilken struktur matrisen har. Därefter bedöms matrisens struktur som underlag för 

en kvalitativ bedömning av kunskaper i rörelse. Analysen avslutas med att belysa 

beskrivningen av kroppslig förmåga i matriserna utifrån om eleverna ska göra eller uppleva 

rörelse. 

5.3.1.1 Matrisernas struktur 

Processen med att skapa ett analysverktyg för att undersöka matrisernas struktur utgick från 

Jönsson (2012) och Jönsson och Svingby (2007). Jönsson och Svingbys (ibid.) 

forskningsöversikt visar att kvaliteten på en matris beror på om den är specifikt eller 

övergripande skriven, analytisk eller holistisk samt om det är tydliga eller otydliga kvalitativa 

skillnader mellan de olika bedömningsnivåerna. 

Verktyget för att analysera matrisernas struktur har delats in i tre kategorier. Den första 

behandlar hur specifika beskrivningarna är i matriserna. Med det menas om formuleringarna i 

matriserna tyder på att de ska användas för att bedöma endast området dans eller om de till 

och med är skrivna för en specifik uppgift inom området. Den första kategorin i verktyget 

kallas för specifik/övergripande (se Figur 1). Därefter har vi skapat en kategori som ska 

användas för att belysa hur ingående delarna inom området beskrivs. Som Hensley (1997) 

beskriver kan en matris skrivas på ett sätt där ett moment beskrivs väldigt ingående och 

detaljerat eller formuleras för att bedöma helheten av elevers förmåga inom ett större område. 

Kategorin; analytisk/holistisk (se Figur 1), innehöll till en början värderande beskrivningar 

som influerades av våra egna åsikter. Vi ändrade beskrivningarna för att analysverktyget ska 

ge en mer objektiv analys av matriserna. Verktyget avslutas med att bedömningsnivåerna i 

matriserna granskas. Som Jönsson (2012) skriver är det viktigt att det finns kvalitativa 

beskrivningar av nivåerna och att skillnaden mellan dem är tydliga. När vi började formulera 

och definiera kategorin; tydliga/otydliga bedömningsnivåer (se Figur 1), skrev vi att 
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matriserna skulle innehålla ett visst antal nivåer för att vara av en viss kvalitet. Efter vidare 

fördjupning kom vi fram till att det viktiga var att nivåerna var kvalitativt avskilda från 

varandra med tydliga skillnader mellan de olika nivåerna. Dock menar Jönsson (ibid.) att det 

kan vara en fördel att inte ha för många bedömningsnivåer för att uppnå kvalitativa tydliga 

skillnader mellan nivåerna.  

Specifik/Övergripande  Specifik - Matrisen är begränsad till en 

uppgift eller moment, vilket gör att den 

enbart kan användas för det ändamålet. 

Övergripande - Matrisen kan användas 

i olika uppgifter eller moment inom 

området. 
Analytisk/ Holistisk Analytisk – Matrisen är nedbruten till att 

bedöma aspekter av elevens kroppsliga 

förmåga, alltså var aspekt för sig, ex. 

bedömer fotisättning, energi och flyt som 

skilda delar. 

Holistisk – Matrisen bedömer helheten 

på elevens kroppsliga förmåga ex. 

elevens förståelse av dans och hur den 

anpassar alla sina rörelser till musiken. 

Tydliga/otydliga 

Bedömningsnivåer   
 

Tydliga kvalitativa skillnader mellan de 

olika bedömningsnivåerna i området dans. 
Otydliga kvalitativa skillnader mellan 

de olika bedömningsnivåerna i området 

dans. Risk att nivåerna flyter in i 

varandra. 

Figur 1: Analysverktyg 1. Analysverktyg för att analysera matrisens format. 

5.3.1.2 Matrisernas kvalitet 

För att kunna bedöma matrisernas kvalitet, som ett underlag för en kvalitativ bedömning där 

kunskapen fokuseras, har ett verktyg utformats. Verktyget har konstruerats utifrån Messicks 

(1995) ramverk som är framtagen för att bedöma validiteten för en bedömning. Ramverket 

består av sex aspekter, som tillsammans bygger upp en validitetsprövning. I studien har de tre 

första aspekterna använts, eftersom de är av en mer textanalytisk karaktär, vilket passar 

studiens syfte. Vi har även gjort en omtolkning av aspekterna eftersom de är väldigt generellt 

skrivna och i första hand är framtagna för att undersöka validiteten för en bedömning av 

teoretiska begrepp, det kan till exempel handla om begreppet intelligens (Messick, ibid.). 

Analysverktyget innehåller tre olika kvalitativt definierade nivåer som matriserna har bedömts 

utifrån (Figur 2). 

I och med att vi gjorde en omtolkning av validitetsaspekterna så att de skulle bli bättre 

anpassade till att används på matriserna, krävdes det en process där verktyget testades och 

omarbetades i omgångar, för att i slutändan kunna bli ett tillämpligt verktyg. Det som blev 

den största utmaningen var att ge de tre olika graderna kvalitativa definitioner. Ett annat 

problem som även Messick (ibid.) påtalar var att aspekterna tenderade att sammanflätas, 

vilket ytterligare försvårade definitionen av aspekternas betydelse i verktyget. Detta blev 

särskilt tydligt när vi arbetade med att definiera generaliserbarhetsaspekten och 
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innehållsaspekten. Efter att ha processat verktyget ett antal gånger både innan och under 

analysen av matriserna kom vi tillslut fram till tre omtolkade och avgränsade aspekter i 

verktyget, som blev funktionella i bedömningen av matriserna som ingick i studien. 

Innehållsaspekten används för att bedöma i vilken utsträckning innehållet i matriserna är 

kunskapsfokuserat och dansspecifikt i förhållande till ämnesplanen (Gy11). Messicks (1995) 

definition av aspekten är att bedömningen ska bedöma relevanta kunskaper för ämnet, därför 

används aspekten i verktyget för att just bedöma i hur stor grad det är kunskap som betonats i 

matriserna. 

Generaliserbarhetsasapekten nyttjas för att granska i hur stor grad matrisernas 

bedömningskriterier hänger samman med de övergripande kunskapskraven och det centrala 

innehållet för ämnet. Messick (1995) menar att aspekten bedömer hur väl bedömningen kan 

kopplas till ett större sammanhang. Då menar vi att förhållandet mellan matrisen och 

kunskapskraven i ämnesplanen (Gy11) är en relevant tolkning och definition av kategorin i 

verktyget. För att bedöma generaliserbarhetsaspekten har vi granskat hur många kriterier 

varje matris har, sedan har vi bedömt hur stor del av dessa som har en tydlig koppling till 

kunskapskraven. När bedömningen gjordes var inte det avgörande om vart och ett av 

kriterierna kunde kopplas till ett unikt kunskapskrav, utan det kunde mycket väl vara flera 

kriterier som har kopplats till samma kunskapskrav. En nedbrytning är ofta synonymt med att 

ett större kriterium har delats in i flera mindre kriterier (Hensley, 1997). 

Strukturaspekten används för att bedöma hur väl matriserna fungerar som underlag för att 

skapa likvärdiga bedömningsuppgifter. Med det menas hur tydliga ramar det är för de 

kunskaper som ska bedömas. Messick (1995) menar att aspekten är knuten till hur väl en 

bedömning passar kunskapsområdet som ska bedömas. Genom att använda aspekten som 

ovan beskrivet, syftar den till att belysa hur matriserna lyckas precisera den kunskap som ska 

bedömas inom området eller uppgiften. 
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 Validitetsgrad 

Låg Medel Hög 
Innehållsaspekten – I vilken 

grad innehållet i den nedbrutna 

matrisen är kunskapsfokuserat. 

Matrisen innehåller 

ingen dansspecifik 

kunskap. 

Matrisens innehåll är 

dansspecifikt, men utan 

ett tydligt 

kunskapsfokus, ex. 

aktivitetsfokuserad.  

Matrisens innehåll är 

dansspecifikt och har ett 

tydligt kunskapsfokus. 
 

Generaliserbarhetsaspekten – 

I vilken grad den nedbrutna 

matrisen kopplar till 

kunskapskraven i ämnesplanen.  

Högst hälften av 

kriterierna i matrisen 

har en tydlig koppling 

till kunskapskraven och 

centralt innehåll i 

ämnesplanen. 

Minst hälften av 

kriterierna i matrisen 

har en tydlig koppling 

till kunskapskraven och 

centralt innehåll i 

ämnesplanen. 

Minst fyra femtedelar av 

kriterierna i matrisen har 

en tydlig koppling till 

kunskapskraven och 

centralt innehåll i 

ämnesplanen. 
Strukturaspekten – I vilken 

grad den nedbrutna matrisen 

ger riktlinjer för vilka 

kunskaper som ska bedömas 

inom området samt vilken 

möjlighet som ges till att skapa 

likvärdiga 

bedömningsuppgifter. 

Matrisen ger inga 

riktlinjer för de 

kunskaper som ska 

bedömas inom 

området, gör det svårt 

att skapa likvärdiga 

bedömningsuppgifter. 

Matrisen ger vissa 

riktlinjer för de 

kunskaper som ska 

bedömas inom 

området, en möjlighet 

finns att skapa 

likvärdiga 

bedömningsuppgifter. 
 

Matrisen ger tydliga 

riktlinjer som ger en 

specifik bild av de 

kunskaper som ska 

bedömas inom området, 

samt beskriver 

dansspecifika aspekter 

på kroppslig förmåga. 

Möjligheten för att 

skapa likvärdiga 

bedömningsuppgifter är 

stor. 

Figur 2: Analysverktyg 2. Analysverktyg för att analysera matrisens validitetsaspekter. 

5.3.2 Att göra eller uppleva rörelse 

Bedömningen av hur matriserna belyser rörelse har gjorts utifrån fenomenologin, då specifikt 

utifrån tanken om att göra eller uppleva rörelse. Matrisens nyckelord för rörelse har 

analyserats i förhållande till om de är av en dualistisk karaktär, där fokus ligger på att göra 

rörelserna inom området dans eller om de har en holistisk karaktär där det är upplevelsen av 

rörelsen som betonas. Som bakgrund till analysen har Fagrell och Larsson (2010), Mattsson 

och Lundvall (2013), Nyberg och Larsson (2016), Swartling Widerström (2005) och 

Whitehead (2010) använts. Analysen inleds med att ord och formuleringar som beskriver 

rörelse har kategoriserats som antingen dualistiska; där görandet fokuseras eller holistiska; 

där det är upplevelsen som står i centrum. Efter att ha kategoriserat orden inleddes den 

analytiska delen av arbetet. Med hjälp av litteraturens definitioner av de olika sätten att belysa 

rörelse har vi argumenterat för hur de olika orden har hamnat i respektive kategori. Till 

exempel har formuleringar som inleds med “utföra”, “göra”, “klara av” och liknande 

kategoriserats som dualistiska. Det har gjorts på grund av att de pekar mot att kroppen ska 
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förmås att röra sig i vissa riktningar och med olika hastigheter. Formuleringar som “kan”, 

“uttrycka” och “förstå” belyser rörelsen ur ett upplevande perspektiv, där elever skapar 

kunskap genom rörelsen eller där rörelsen speglar elevers kunskap och förståelse för rörelsen. 

5.5 Forskningsetiska principer 

I samband med vetenskapliga studier är det nödvändigt att de forskningsetiska frågorna 

konstant är i åtanke under hela studiens gång (Bryman, 2011). Studien tog hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet följdes genom att lärarna på gymnasieskolorna i Västerbotten 

informerades om syftet med studien och en beskrivning av hur undersökningen skulle ske. 

Lärarna informerades om att deras deltagande i undersökningen skedde genom att de skickade 

in den bedömningsmatris de själva eller alla idrottslärare använder inom området dans. I och 

med att lärarnas deltagande enbart skulle ske genom att skicka in en bedömningsmatris 

informerades de om syftet med studien direkt eftersom vi inte ansåg att undersökningens 

resultat skulle påverkas av att lärarna fick ta del av syftet direkt. Förutom syftet med studien 

informerades lärarna också om att allt deltagande var frivilligt. 

Samtyckeskravet, som innebär att deltagarna har rätten att bestämma över sitt deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002), åtföljdes genom att när lärarna skickade in skolans 

bedömningsmatris gav de även sitt indirekta samtycke till att den fick vara med i 

undersökningen. Dessutom efterfrågades ett extra samtyckande av de berörda lärarna för de 

bedömningsmatriser som finns med i studien som bilagor. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att studien avrapporterade bedömningsmatriserna 

från skolorna genom att namnge matriserna; Matris 1, 2 osv för att det inte ska gå att härleda 

vilken matris som tillhör vilken skola. Dessutom omformaterades matriserna som användes 

som bilagor i studien för att vara anonyma och inte avslöja några kännetecken som kan spåras 

till skolan. Slutligen säkerställdes nyttjandekravet genom att lärarna informerades om att 

matriserna enbart skulle användas och presenteras i den här studien och inte användas i andra 

forskningar eller för icke-vetenskapliga mål.  
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6. Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer studiens resultat och analys att presenteras indelat i tre delar, där 

först resultatet för matrisernas struktur redovisas. Därefter presenteras resultatet från 

bedömningen av matrisernas kvalitet, i förhållande till sitt syfte; ett underlag för att bedöma 

elevers kunskaper i rörelse. I den sista delen redovisas hur matriserna belyser rörelse inom 

området dans.  

6.1 Bortfall 

I tre av matriserna var inte kunskapskraven och det centrala innehållet tolkat och omdefinierat 

för att anpassas till området dans. I och med detta kunde det inte göras en djupare analys av 

matriserna utifrån de framtagna analysverktygen. Det som matriserna däremot pekar på är 

vilka delar av kunskapskraven inom området dans som ska bedömas; “Eleven kan med 

säkerhet och goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan” (Gy11, s. 85). Dock utan att det finns en tolkning och beskrivning om 

vad goda rörelsekvaliteter i dans är. 

Det som kan noteras är att det kan uppstå svårigheter för lärare vid användningen av 

matriserna som underlag för en kvalitativ bedömning, eftersom de inte definierar vilken 

kunskap i dans som är relevant i förhållande till kunskapskraven. Det kan som Jönsson och 

Svingby (2007), Svennberg m.fl. (2014) och Vallberg Roth m.fl. (2016) beskriver leda till att 

lärarens egna värderingar får en för stor del i bedömningen vilket i sin tur kan leda till att det 

inte alltid är kunskap som bedöms. 

6.2 Matrisernas struktur 

Här presenteras vilken struktur matriserna har, baserat på om de är; specifik/övergripande, 

analytisk/holistisk och om de har tydliga/otydliga bedömningsnivåer. Se en sammanställning 

av resultatet i Tabell 1. 
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Tabell 1. Matrisernas format 

 Specifik/Övergripande Analytisk/Holistisk Tydliga/Otydliga 

Matris 1 Specifik Holistisk Tydliga/Otydliga 

Matris 2 Specifik Holistisk Tydliga 

Matris 3 Övergripande Analytisk Tydliga 

Matris 4 Specifik Analytisk Otydliga 

Matris 5 Övergripande Analytisk Tydliga 

Matris 6 Specifik Analytisk Tydliga/Otydliga 

Matris 7 Övergripande Analytisk Tydliga/Otydliga 

Matris 8 Specifik/Övergripande Holistisk Tydliga 

Matris 9 Övergripande Analytisk Tydliga 

6.2.1 Specifik eller Övergripande 

Utav de nio matriserna som har bedömts har fyra matriser; 1, 2, 4 och 6 specifika 

formuleringar, vilket innebär att de är kopplade mot en uppgift eller ett moment inom området 

dans. Exempelvis:  

”Eleven planerar och genomför ett enkelt program” (Matris 1). 

”Eleven skall utveckla en förmåga att sätta samman och med goda rörelsekvaliteter vad gäller 

takt, rytm och anpassning till musik genomföra en dans med valda danssteg” (Matris 4). 

Matriserna; 3, 5, 7 och 9 har en tydlig koppling mot området dans i undervisningen, däremot 

är de övergripet skrivna, med det menas att de går att använda inom hela området dans. 

”Eleven kan utföra danssteg av mer grundläggande karaktär och kan upprepa dessa” (Matris 

3). 

”Eleven har god teknik i de olika dansmomenten 

-        Balans 

-        Placering 

-        Koordination” (Matris 5). 

Matris 8 är på ett sätt specifikt skriven samtidigt som den även har en mer övergripande syn 

på området dans: ”[Eleven] Klarar ett block i aerobics med strävan att hålla takten”. 

Beskrivningen i matrisen är specifik, dock har formuleringen mer med träning till musik att 

göra, än dans specifikt. Dans tas upp i en mer svepande benämning som inte kan kopplas till 

en särskild del eller uppgift inom området. ”[Eleven] Klarar av de danser vi kör och är så gott 

som i takt” (Matris 8). 
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6.2.2 Analytisk eller holistisk 

Sex av matriserna; 3, 4, 5, 6, 7 och 9 är analytiska, vilket innebär att matriserna har en 

ingående och detaljerad beskrivning av elevens förmåga. Matriserna har formuleringar som 

skiljer de åt sinsemellan, dock har de det gemensamt att de beskriver aspekter av den 

kroppsliga förmågan.  

”[Eleven] Kan härma och kombinera arm och benrörelser och rör sig med säkerhet och stil” 

(Matris 3). 

”Du [Eleven] använder dig av rummets alla dimensioner och visar mycket god inlevelse och 

känsla för dansen” (Matris 7).  

Matriserna har en ingående beskrivning för hur eleverna ska uppnå kriteriet, med det menas 

att matriserna inte bara skriver vad eleverna ska kunna, utan även vad den kunskapen innebär, 

exempelvis att eleven kan kombinera arm- och benrörelser. Matris 6 har ytterligare fördjupat 

sig genom att dela in matrisen i tre aspekter; takt, synkronisering och kreativitet (se figur 4). 

Aspekter E C A 

Takt Hittar inte alltid takten. 

Utför rörelser! 

Ben, utan armar! 

Är i takt med musiken till 

största del. 

Ben och ibland armar. 

Är i takt till musiken hela 

tiden 

Ben och armar 

Synkronisering Gruppen är till viss del 

synkroniserade i sina 

rörelser 

Gruppen är till största 

delen synkroniserade i 

sina rörelser 

Hela gruppen är 

synkroniserade i sina 

rörelser 

Kreativitet Använder enkla steg för 

att göra fyra olika 

rörelser 

Använder till viss del 

sammansatta rörelser 

Takt och känsla i 

musiken har använts för 

att skapa en kreativ 

koreografi 

Figur 4. Matris 6 

Matriserna 1, 2 och 8 är holistiska, vilket innebär att formuleringarna i matriserna beskriver 

bedömningen av elevernas kroppsliga förmåga som en helhet. 

”[Eleven] Deltar aktivt i gruppens musikprogram och kan med viss säkerhet utföra rörelserna 

i programmet, i takt med musiken” (Matris 2). 

”[Eleven] Kan två block i aerobic och är så gott som i takt till musiken. Klarar av de danser vi 

kör och är så gott som i takt” (Matris 8).  
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Formuleringarna beskriver mer vad eleverna ska göra och inte hur de ska genomföra rörelser, 

vilket därmed blir en mer holistisk beskrivning. 

6.2.3 Tydliga eller otydliga bedömningsnivåer 

Fem av matriserna; 2, 3, 5, 8 och 9, har tydliga bedömningsnivåer. Med tydliga menas att det 

är en utpräglad progression mellan nivåerna samt att de har individuella kvalitativa 

beskrivningar om hur progressionen ska bedömas. Det gör att de kan bedömas var för sig utan 

att den tidigare nivån ska behöva stå som referens för nästföljande nivå. Exempelvis Matris 2: 

E-nivå: ”[Eleven] Deltar aktivt i gruppens musikprogram och kan med viss säkerhet utföra 

rörelserna i programmet, i takt till musiken”. 

C-nivå: ”[Eleven] Deltar aktivt i gruppens program och kan med säkerhet utföra rörelserna i 

programmet, i takt till musiken”. 

A-nivå: ”[Eleven] Deltar aktivt i gruppens program och kan med säkerhet utföra rörelserna i 

programmet, även av komplex karaktär, i takt till musiken”. 

Matris 4 blir otydlig i sina kvalitativa skillnader eftersom att den inte har brutits ner till 

området dans i kriterierna (se bilaga 5). Matriserna 1, 6 och 7 har bedömts till att vara både 

tydliga och otydliga i sina kvalitativa bedömningsnivåer. Matris 1 är otydlig i 

bedömningsnivåerna på grund av att den inte har en kvalitativ beskrivning av skillnaderna 

mellan de olika nivåerna, alltså att en högre nivå blir beroende av den lägre nivån: 

E-nivå: ”Eleven planerar och genomför ett enkelt program”. 

C-nivå: ”[Eleven] Genomför ett mer avancerat musikprogram i takt till musiken”. 

A-nivå: ”[Eleven genomför] Ett avancerat program där olika tempon visas upp under 

programmets gång”.  

Beskrivningen av C-nivån bygger på beskrivningen av E-nivån, vilket medför att den inte får 

en egen kvalitativ beskrivning utan blir beroende av hur E-nivån bedöms. Däremot har 

kriteriet för A-nivån både en tydlig progression samt att denna är kvalitativt beskriven så att 

den kan stå för sig själv. Det gör att matrisen både bedöms som tydlig och otydlig när det 

gäller bedömningsnivåerna.  

Matris 6 är trots sina tre aspekter; takt, synkronisering och kreativitet (figur 4), bristfällig i sin 

tydlighet. Det som är tydligt i matrisen är aspekten takt, i och med beskrivningen av 

progressionen för de olika nivåerna. 
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E nivå: ”[Eleven] Hittar inte alltid takten. Utför rörelser! Ben, utan armar!”  

C nivå: ”[Eleven] Är i takt med musiken till största del. Ben och armar ibland!” 

A nivå: ”[Eleven] Är i takt till musiken hela tiden Ben och armar.”  

Det som är otydligt i matrisen är aspekten synkronitet, som bedömer gruppens rörelser. 

”Gruppen är till största delen synkroniserade i sina rörelser”. På grund av att kriterierna så 

skarpt pekar mot att bedöma gruppen, brister tydligheten i matrisen eftersom det kan försvåra 

bedömningen av den enskilda eleven. Även den tredje aspekten brister i tydlighet, eftersom 

det är väldigt lite i kriterierna för E- och C-nivån som kan kopplas till elevens kreativitet. 

E-nivå: ”[Eleven] Använder enkla steg för att göra fyra olika rörelser”. 

C-nivå: ”[Eleven] ”Använder till viss del sammansatta rörelser”. 

A-nivå: ”Takt och känsla i musiken har använts [av eleven] för att skapa en kreativ 

koreografi”.  

Som exemplet visar är det enbart på A-nivån som elevens kreativitet explicit bedöms, de 

andra nivåerna bedömer stegen och rörelserna som eleven använder sig av, vilket i sig inte 

behöver vara kopplat till kreativitet.  

Det som göra att Matris 7 bedöms som tydlig är att det är tydliga kvalitativa beskrivningar i 

ord av progressionen som eleverna ska klara. ”Du [Eleven] kan hålla takten, hitta snabbt 

tillbaka om du kommer i otakt. Du [Eleven] kan räkna takten och följa takten på egen hand 

dansen igenom.” Att matrisen också bedöms som otydlig i bedömningsnivåerna, är att 

förutom progressionen som finns beskrivet i ord används det också pilar (se bilaga 7). Pilarna 

visar på en progression för varje kvalitativ beskrivning, dock utan att det finns någon 

förklaring för hur den progressionen ska bedömas. 

6.3 Matrisernas kvalitet 

I det här avsnittet presenteras, vilken kvalitet matrisernas struktur har som underlag för 

bedömning av elevernas kunskaper inom området dans. Först redovisas bedömningen av 

innehållsaspekten; där innehållet i matriserna bedöms efter hur kunskapsfokuserat det är. 

Sedan redovisas bedömningen av generaliserbarhetsaspekten; hur tydligt matrisernas 

nedbrutna kriterier pekar tillbaka till kunskapskraven i ämnesplanen. Sist presenteras 

strukturaspekten; hur tydliga riktlinjer matriserna har för kunskapen som ska bedömas. 
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Tabell 2. Grad av kvalitet 

 Innehåll Generaliserbarhet Struktur 

Matris 1 Medel Hög Medel 

Matris 2 Medel Medel Medel 

Matris 3 Hög Hög Hög 

Matris 4 Hög - Medel 

Matris 5 Hög Hög Hög 

Matris 6 Hög Medel Hög 

Matris 7 Hög Hög Hög 

Matris 8 Medel Medel Medel 

Matris 9 Hög Hög Hög 

6.3.1 Innehållsaspekten 

Matriserna 1, 2 och 8 bedömdes till att vara av graden medel inom innehållsaspekten, 

eftersom att de hade ett tydligt dansfokus, men brister i kunskapsfokuset. Matriserna betonade 

aktiviteten framför den kunskap aktiviteten syftade till. Det fanns en beskrivning som kunde 

kopplas till kunskap i rörelse, däremot utan att den kunskapen explicit uttrycktes. 

”[Eleven] Kan två block i aerobic och är så gott som i takt till musiken. Klarar av de danser vi 

kör och är så gott som i takt” (Matris 8). 

”Elever kan med säkerhet anpassa sina rörelser till musiken” (Matris 1). 

”[Eleven] Kan med säkerhet utföra rörelserna i programmet, även av komplex karaktär, i takt 

till musiken” (Matris 2).  

Ordet säkerhet i matris 1 och 2 kan kopplas till kunskap, däremot är kunskapen inte explicit 

definierad. Matriserna pekar mot att det krävs en viss kunskap för att kunna utföra en aktivitet 

med säkerhet, men eleven får ingen ledning i vilken den kunskapen är, därmed pekar matrisen 

mer mot aktiviteten än kunskapen som den ska leda till.  

Resterande matriser; 3, 4, 5, 6, 7 och 9, bedömdes att ha hög grad inom innehållsaspekten i 

och med att de är dansspecifika och även har ett tydligt kunskapsfokus, eftersom det är 

kunskapen som aktiviteten ska leda till som är i centrum och inte aktiviteten i sig. 

Exempelvis: 

”Du [Eleven] sätter enklare steg med ben och kan använda rummet i olika riktningar” (Matris 

7). 



27 

 

”Eleven kan med säkerhet röra sig i takt till musiken med avancerade steg, 

stegkombinationer och turer och uppvisar bra flyt i rörelser samt tydliga exempel på 

anpassning till musikens karaktär” (Matris 9). 

Matris 4 bedömdes ha hög grad trots att kriterierna inte är nedbrutna, i och med att det finns 

konkretiserade mål i matrisen som är kunskapsfokuserade. ”Eleven skall utveckla en förmåga 

att sätta samman och med goda rörelsekvaliteter vad gäller takt, rytm och anpassning till 

musik genomföra en dans med valda danssteg”. 

6.3.2 Generaliserbarhetsaspekten 

När matriserna bedömdes under den här aspekten framträdde två tydliga kunskapskrav som de 

nedbrutna kriterierna kopplar till. Det var dels “Eleven kan med goda rörelsekvaliteter 

genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Gy11, s. 85). Vi 

kunde även hitta kopplingar till “Eleven kan […] anpassa sina rörelser […]” (ibid).  

Matriserna 2, 6 och 8 bedömdes ha graden medel inom generaliserbarhetsaspekten, på grund 

av att de i vissa kriterier gjort en väl tilltagen nedbrytning och tolkning, till kriterier som inte 

tydligt kunde kopplas till kunskapskraven. Exempelvis: 

”Gruppen är till viss del synkroniserade i sina rörelser” (Matris 6). 

[Eleven] ”Kan tre block i aerobic i takt till musiken” (Matris 8). 

Båda matriserna kan kopplas till att genomföra en aktivitet som syftar till att utveckla den 

kroppsliga förmågan, däremot står det ingenstans i kunskapskraven att eleverna ska bedömas 

kollektivt. Det är också tveksamt om Aerobic kan ses som en bredd av aktiviteter inom 

området dans och med tanke på att kroppslig förmåga rör ett större område än att utveckla 

rörelsekvaliteter. Eftersom att det är rörelsekvaliteter som huvudsakligen betonas i matrisen 

kan kopplingen till kunskapskraven i det här fallet endast ses som svaga, därav kan inte 

matrisen få hög grad inom generaliserbarhetsaspekten. I Matris 2 bedömdes två kriterier. Ett 

av dem kunde tydligt kopplas till kunskapskraven, ”Deltar aktivt i gruppens musikprogram 

och kan med viss säkerhet utföra rörelserna i programmet, i takt till musiken”. Medan det 

andra sågs som irrelevant i förhållande till dessa, ”Under gruppens arbete ger du dina 

kamrater feedback på dansen”. Det som står i kunskapskraven är att eleven ska kunna bedöma 

sin egen utvecklingsförmåga, men det står ingenstans att eleven ska kunna bedöma andras 

utvecklingsförmåga. 
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Matriserna; 1, 3, 5, 7 och 9, bedömdes till att ha hög grad inom generaliserbarhetsaspekten 

tack vare att kriterierna i matriserna har en tydlig koppling till kunskapskraven i ämnesplanen. 

Exempelvis bedömdes Matris 9 ha hög grad eftersom att den hade två kriterier som tydligt 

kopplade till kunskapskraven. ”Eleven kan med säkerhet röra sig i takt till musiken med 

avancerade steg, stegkombinationer och turer och uppvisar bra flyt i rörelser samt tydliga 

exempel på anpassning till musikens karaktär”. Här kan eleven både utveckla sin kroppsliga 

förmåga genom aktiviteterna inom området dans och anpassa sina rörelser till rådande 

omständigheter (musikens karaktär).  

Matris 7 fokuserar på kroppslig förmåga inom en bredd av aktiviteter och anpassning av sina 

rörelser. I matrisen har kunskapskraven brutits ner och tolkats i ett stort antal delar, men alla 

dessa delar kan tydligt kopplas tillbaka till kunskapskraven. “Du rör dig med väl koordinerade 

rörelser. Du sätter stegen med benen och med armarna. Du använder hela din kropp i 

välutvecklade samt nyanserade rörelser”. Även Matris 3 bryter ner området och ger en 

tolkning av kunskapskraven inom området dans. I matrisen är inte kriterierna så utförligt 

tolkade och definierade som i matris 7, men det finns ändå en tydlig koppling till 

kunskapskraven. “Eleven kan utföra steg och rörelser i takt med musiken. Kan härma och 

kombinera arm och benrörelser och rör sig med säkerhet och stil” (Matris 3). 

I den här aspekten föll Matris 4 bort på grund av att kriterierna i matrisen inte var nedbrutna 

och tolkade, utan kopierade från kunskapskraven i ämnesplanen. ”Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.” 

I och med att kunskapskraven var kopierade fanns det ingen en återkoppling att bedöma. 

6.3.3 Strukturaspekten 

Matriserna; 1, 2, 4 och 8, bedömdes till graden medel eftersom att de är nedbrutna till området 

dans, dock utan att belysa dansspecifika aspekter. Däremot ger de en mer allmän bild av 

vilken kunskap i rörelse som eleverna ska utveckla inom området. Exempelvis: 

“Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser till musiken” (Matris 1). 

”[Eleven] Deltar aktivt i gruppens program och kan med säkerhet utföra rörelserna i 

programmet, i takt till musiken. Under gruppens arbete ger du dina kamrater feedback på 

dansen” (Matris 2). 

”[Eleven] Klarar av de danser vi kör och är så gott som i takt” (Matris 8).  
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I och med att matriserna inte beskriver dansspecifik kunskap blir de svårare att tillämpa för att 

skapa likvärdiga bedömningsuppgifter.  

Fem av matriserna; 3, 5, 6, 7 och 9, bedömdes till att ha hög grad inom strukturaspekten, de 

bedömdes till den graden på grund av att de är nedbrutna till området dans och ger en specifik 

bild av vad eleven ska kunna inom området. Dessutom beskriver de dansspecifika aspekter på 

kroppslig förmåga vilket gör att de har stora möjligheter till att vara ett bra underlag för att 

skapa likvärdiga bedömningsuppgifter. Exempelvis: 

”Eleven kan utföra svårare steg och rörelsekombinationer. Kan förmedla känslan i musiken 

och uttrycker sig med inlevelse och med hjälp av hela kroppen” (Matris 3). 

“Eleven har automatiserade rörelser och ett mycket bra stegminne med smidiga/ följsamma 

rörelseövergångar” (Matris 5).  

”Eleven kan med säkerhet röra sig i takt till musiken med enkla steg, stegkombinationer och 

turer och uppvisar bra flyt i rörelser samt tydliga exempel på anpassning till musikens 

karaktär” (Matris 9). 
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6.4 Att göra eller uppleva rörelse 

Här presenteras analysen av hur matriserna belyser rörelse inom området dans. En 

sammanställning av analysens resultat sammanfattas i Figur 5. 

 Göra Uppleva 

Matris 1 planerar, genomför, anpassa, använder, 

visas upp 
kan, säkerhet 

Matris 2 utföra kan, säkerhet 

Matris 3 utföra, kombinera, med hjälp av hela 

kroppen 
kan, skapa, härma, säkerhet, stil, förmedla, 

känslan, uttrycker, inlevelse 

Matris 4 sätta samman, anpassning, genomföra, 

valda danssteg 
utveckla en förmåga 

Matris 5 anpassar, hänga med, planerade 

koreografin, tappar ibland takten, hitta 

tillbaka till rörelserna, kan 

synkroniseras, kombinerar rörelser, 

använder sig av, tar ut sina rörelser, 

visar mycket god rörelsekvalitet 

känsla, säker, stegminne, automatiserade, 

stil, uttrycka känslor 

Matris 6 utför, hittar inte alltid takten, använder, 

göra 
är i takt med musiken, är synkroniserade, 

känsla i musiken, skapa, kreativ koreografi 

Matris 7 kan hålla takten, hitta tillbaka i takt, 

behärskar, du dansar, använda rummet 

i olika riktningar, du rör dig, du 

använder hela din kropp 

kan följa takten, använder dig av rummets 

alla dimensioner, inlevelse, känsla 

Matris 8 klarar av, strävan att hålla takten, 

genomför, hitta tillbaka till takten 
Kan hänga med, är i takt till musiken 

Matris 9 anpassning, med steg 

stegkombinationer, och turer 
kan röra sig i takt 

Figur 5: Nyckelord. Sammanställning av resultat för fenomenologisk analys av matriser. 

Matriserna; 3, 5, 6 och 7, har beskrivningar som i huvudsak belyser rörelse ur ett upplevande 

perspektiv och kroppen som ett subjekt där eleven upplever genom sin kropp. Exempelvis: 

”[Eleven] Kan härma och kombinera arm och benrörelser och rör sig med säkerhet och stil” 

(Matris 3). Här är det den upplevande och förstående kroppen som får utrymme. Dels 
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formuleringen; Kan härma, där kroppen kan något till skillnad mot att kroppen gör något. Det 

finns alltså en syn som utgår ifrån att eleverna kan få kunskap genom sina kroppar och inte att 

de ska lära sig att göra något, med kroppen. Senare i citatet kommer; rör sig med säkerhet och 

stil, som också går i linje med en upplevande, uttrycksfull och subjektiv kropp. Även Matris 5 

belyser kroppen som ett subjekt, ”Eleven har automatiserade rörelser och ett mycket bra 

stegminne med smidiga/ följsamma rörelseövergångar”. Automatiserade rörelser relaterar till 

att kunskapen sitter i kroppen och rörelsen är kroppens sätt att uttrycka den kunskapen. 

Stegminne kopplar till och med ett begrepp; minne, som oftast uppfattas som ett intellektuellt 

begrepp kopplat till hjärnan, till kroppens rörelse. 

I Matris 6 används begreppet; skapa: ”Takt och känsla i musiken har använts [av eleven] för 

att skapa en kreativ koreografi”. Det kan jämföras med Matris 4 som också talar om att sätta 

ihop en dans, dock är skillnaden att Matris 6 just talar om att skapa som mer relaterar till 

kroppen som ett subjekt, som känner in musiken. Att sätta samman rörelser visar på en 

objektiv syn, där kroppen ska anpassas efter takt och rytm i musiken. Medan ordet; 

koreografi, utgår ifrån en kropp som upplever och känner. Rörelser skapas med tanke på dels 

musikens tempo samt känslan som upplevs i musiken. Även Matris 7 talar om inlevelse och 

känsla, den tar även upp rummets dimensioner: ”Du [Eleven] använder dig av rummets alla 

dimensioner och visar mycket god inlevelse och känsla för dansen”. Att använda sig av alla 

rummets dimensioner kan belysas ur ett göra perspektiv, där kroppen ses som ett objekt som 

har olika lägen i rummet i form av högt, lågt eller dylikt. Däremot kan det också belysas ur ett 

upplevande perspektiv, där rummets dimensioner kan kopplas till hur eleverna genom sina 

kroppar upplever rummet i form av att till exempel; göra stora rörelser, röra sig snabbt, 

långsamt, hoppa eller åla för att på det viset förmedla kroppens upplevelse av rummets 

dimensioner.   

Matriserna; 1, 2, 4, 8 och 9, belyser generellt inte rörelse ur ett upplevande perspektiv, där 

elever upplever och får en kroppslig förståelse för området dans. Utan matriserna beskriver 

rörelse i huvudsak från ett dualistiskt perspektiv, där kroppen ska bemästras för att göra de 

rörelser som ingår i området dans. Exempelvis: ”Eleven skall utveckla en förmåga att sätta 

samman och med goda rörelsekvaliteter vad gäller takt, rytm och anpassning till musiken 

genomföra en dans med valda danssteg” (Matris 4). Anpassning till musiken; skulle kunna 

tolkas som att eleverna ska uppleva musikens inverkan på kroppens rörelse. Det handlar 

snarare om att eleverna ska analysera musikens tempo och takt för att sedan anpassa sina 
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rörelser i dansen, vilket mer tyder på en dualistisk syn. Även ordet genomföra; tyder på att 

kroppen ska förmås att göra något som sinnet vill. 

Analysen har visat att flera matriser har en mer objektiv beskrivning av rörelse i kriterierna 

för de lägre nivåerna och att denna blir mer subjektiv i kriterierna för de högre nivåerna. 

Exempelvis Matris 3: 

E-nivå: ”Eleven kan utföra danssteg av mer grundläggande karaktär och kan upprepa dessa.” 

C-nivå: ”[Eleven] Kan härma och kombinera arm och benrörelser och rör sig med säkerhet 

och stil.” 

A-nivå: ”[Eleven] ”Kan förmedla känslan i musiken och uttrycker sig med inlevelse och med 

hjälp av hela kroppen”. 

Det blir tydligt att det är en objektiv syn där eleverna ska utföra (göra) danssteg på E-nivån, 

medan dem kan härma och röra sig med säkerhet och stil på C-nivån. På A-nivån ska eleverna 

förmedla och uttrycka sig med inlevelse. Här kan en invändning vara att de ska utföra detta 

med hjälp av hela kroppen, vilket mer pekar mot en objektiv syn på kroppen, dock fokuserar 

fortfarande kriteriet mot den upplevande kroppen. 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer det föras en diskussion om resultatet; angående vilken struktur och 

kvalitet matriserna har. Därefter kommer matrisernas sätt att belysa rörelse, som ska utveckla 

den kroppsliga förmågan, diskuteras. Efter detta förs en diskussion kring metoden som 

användes i studien. Avsnittet avslutas med slutsats och förslag på vidare forskning. 

7.1 Matrisernas struktur 

Matriserna i studien har en spännvidd från att vara väldigt uppgifts- och aktivitetsfokuserade 

till att ha en mer genomtänkt struktur, där det är tydligt att processen med att ta fram dem har 

inbegripit en reflektion och eftertanke. Kriterierna vittnar om att det är kunskapen som är i 

fokus i matriserna. Över hälften av matriserna var specifikt skrivna, där de var kopplade till en 

uppgift eller ett enskilt moment inom området dans. Det kan kopplas till det som Jönsson och 

Svingby (2007) hänvisar till, att en specifik matris ger högre transparens i bedömningen. En 

transparens som gör att elever vet vad det är som kommer att bedömas samt hur denna 

bedömningen kommer ske. En analytisk matris kan vara ett bättre verktyg för eleverna när de 
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ska lägga upp sitt egna lärande. Matrisen blir då en tydligare karta som eleverna kan lägga ut 

sin kurs mot, eftersom lärarnas förväntningar blir tydligare. Det kan även vara ett bättre 

underlag när lärare vill att elever ska hjälpa varandra att nå målen för bedömningen, vilket 

Matris 2, där det beskrivs att eleverna ska ge varandra feedback, vittnar om att i alla fall den 

skolan strävade mot. Det som kan ses som lite uppseendeväckande är att över hälften av de 

specifika matriserna har en holistisk beskrivning av den kunskap som eleverna ska bedömas 

på. Det kan verka lite motsägelsefullt eftersom att en holistiskt skriven matris enligt Jönsson 

(2012) skulle kunna minska transparensen och inte vara gynnande för eleverna. Däremot 

menar Shaw (2014) att en holistisk matris kan vara ett bättre verktyg för en lärare när det 

handlar om att sammanfatta ett större område eller en kurs.  

När det gäller tydliga eller otydliga bedömningsnivåer gick det att utläsa att det inte är en helt 

lätt uppgift att göra tydliga avgränsade bedömningsnivåer. Tre av matriserna hade vissa 

kriterier där bedömningsnivåerna var väl avgränsade med tydligt motiverade nivåer, medan 

andra kriterier hade mer tveksamma definitioner. Jönsson (2012) påtalar att det kan vara svårt 

att skapa kvalitativa nivåer och svårigheten ökar med antalet nivåer.  

Matris 7 har två kvalitativa nivåer för varje kriterium, dessa nivåer har dessutom delats in i 

fem ytterligare nivåer med pilar som bygger på betygsstegen E, D, C, B och A. Dock finns det 

inte några tydliga beskrivningar av dessa nivåer, vilket kan göra att det blir rörigt för läraren 

när det kommer till att sätta betyg, i och med att pilarna ska visa på elevens progression 

utifrån kriteriet, samtidigt som det finns två nivåer för samma kriterium. Däremot tyder 

mycket på att matrisen ska användas som ett gemensamt diskussionsunderlag för läraren och 

eleven där de ska skatta elevens utveckling inom området dans, för att eleven på det viset ska 

kunna öka sin kunskap inom området. Att de övriga matriserna har tre nivåer, som även 

definieras som E, C och A hänger troligtvis samman med att dessa har kvalitativa 

beskrivningar i kunskapskraven (Gy11). De övriga, så kallade mellannivåerna, har inga 

beskrivningar utan ska användas av läraren vid den slutgiltiga bedömningen av hela kursen 

Idrott och hälsa 1 (Skolverket, 2012).  

7.2 Matrisernas kvalitet 

När matrisernas kvalitet analyserades gjordes det utifrån Messicks (1995) tre aspekter; 

innehåll, generaliserbarhet och struktur. Definitionen av innehållsaspekten var att innehållet 

skulle vara kunskapsfokuserat, för enligt Nyberg och Larsson (2016) är det viktig att det är 
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kunskaper som är av vikt vid en bedömning. Annars finns det en risk för att innehållet i 

matriserna mer liknar en uppgiftsbeskrivning än ett underlag för att bedöma kunskaper. Vilket 

tre av matriserna; 1, 2 och 8, var ett exempel på. Att ha ett stort aktivitetsfokus i matrisen kan 

leda till att det blir aktiviteten som är målet med undervisningen och inte medlet för att uppnå 

kunskap i undervisningen. Eventuellt kan det bero på att det kan vara lättare att beskriva vad 

eleven ska göra, än vad det är för kunskap som aktiviteten ska leda till. Nyberg och Larsson 

(ibid.) menar att lärare behöver reflektera runt vilken kunskap som ämnet syftar till för att 

genomföra en undervisning som är kunskapsfokuserad. I sex av matriserna har vi bedömt att 

en sådan reflektion har gjorts. I matriserna har det definierats kunskap som aktiviteten ska 

leda till och det är den kunskapen som eleverna ska bedöms utifrån. Eleverna bedöms alltså 

inte bara utifrån om de kan dansa, utan även i förhållande till vad den kunskapen innebär 

ifråga om, hur eleverna dansar. I och med att kunskapen är väl definierad, blir det tydligt för 

eleverna vad som förväntas av dem och hur de ska uppnå kunskapen som Jönsson (2012) och 

Jönsson och Svingby (2007) förespråkar.  

Generaliserbarhetsaspekten berör att kunskapsbeskrivningarna i matrisen ska kunna 

återkopplas till kunskapskraven och det centrala innehållet i ämnesplanen (Gy11). För trots att 

det gynnar eleverna att kunskapskraven tolkas och bryts ner måste det ske på ett sådant sätt att 

den kunskap som bedöms går att koppla till det som står formulerat i kunskapskraven, vilket 

går att se i matriserna, av hög grad. Det är inte bra om det som står i matrisen inte kan ses som 

relevant i förhållande till det centrala innehållet och kunskapskraven, eftersom att det är 

ämnesplanen som ska styra verksamheten.  

I Matris 2 står det att eleverna ska bedömas utifrån om de ger varandra feedback, men som vi 

även nämner i resultatet kan vi inte se något stöd för det kriteriet i det centrala innehållet eller 

kunskapskraven (Gy11). Kanske hade det kunnat omformulerats så att det snarare handlade 

om, att eleverna ska använda sig av feedback för att utvecklas i området dans. Då skulle 

kopplingen till kunskapskraven vara tydligare, eftersom att kunskapskraven syftar till att 

eleverna ska utveckla sin egen förmåga inte andras. Den skrivningen skulle också indirekt 

implicera att eleverna ska ge varandra feedback, vilket förmodligen var syftet med kriteriet. 

Det finns även en problematik i att det bara står att eleven ska ge feedback, dock utan att 

beskriva vad eleven ska ge feedback på. Det finns mycket feedback som inte alls bidrar till att 

eleven utvecklas. Det innebär att kriteriet blir tomt och intetsägande både för lärare och 

elever. En annan matris som har en svaghet, i förhållande till generaliserbarhetsaspekten, är 
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Matris 4, i och med att kriterierna inte är tolkade och nedbrutna till området dans, utan 

kunskapskraven är kopierade från ämnesplanen. Det resulterar i att eleverna vet vad de ska 

göra och vilken kunskap de ska utveckla utifrån det konkretiserade målet. Däremot vet 

eleverna inte hur de ska utveckla förmågorna eller på vilket sätt de kan uppfylla de olika 

nivåerna i bedömningen inom området dans.  

Att kunskapen som ska bedömas har blivit tydligt preciserad är en bra grund för att lärare som 

använder dem ska ha större möjlighet att skapa likvärdiga bedömningsuppgifter, genom att 

matrisen ger en tydlig struktur för kunskapen som ska bedömas (Jönsson & Svingby, 2007). 

Matriserna; 3, 5, 6, 7 och 9, med hög grad inom strukturaspekten ger lärarna tydliga ramar om 

vilken kunskap inom området som ska bedömas hos eleverna. Det kan finnas en risk med att 

en matris detaljstyr undervisningen, eftersom det kan undergräva lärarens profession. Vi tror 

att risken är störst om matrisen har ett stort aktivitetsfokus, då den kan leda till att läraren får 

ett begränsat område att jobba inom. Genom att matriserna är kunskapsfokuserade och istället 

preciserar kunskapen som aktiviteten ska leda till, så blir det fritt upp till lärare och deras 

profession hur kunskapen ska uppnås. Det är inte meningen att lärare ska skapa kunskapen 

utan lärarna ska skapa aktiviteter och uppgifter som leder till kunskapen, vilket de berörda 

matriserna ger uttryck för. Vi menar på att det är här en reflekterande lärare som försöker 

definiera kunskapen i aktiviteten kommer in. En lärare som Jönsson (2012) kallar den 

systematiske planeraren eller Hay och Penneys (2013) assessment literacy, som syftar till en 

lärare som reflekterar och utvärderar sin bedömning både i förhållande till kunskapen som ska 

bedömas och i förhållande till konsekvenserna som en bedömning kan leda till. 

7.3 Att göra eller uppleva rörelse 

Som studier av Seger (2012), Svennberg m.fl (2014) och Vallberg Roth m.fl (2016) visar på, 

anser idrottslärare att det inte är helt enkelt att sätta ord på vad eleverna ska få för kunskaper i 

ämnet Idrott och hälsa. I ämnesplanen för Idrott och hälsa på gymnasiet beskrivs rörelse i 

kunskapskraven som: ”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter utföra en bredd av aktiviteter 

som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Gy11, s. 85). Denna formulering kan både tolkas 

utifrån ett dualistiskt och ett fenomenologiskt perspektiv. Dels kan det tolkas som att eleverna 

ska klara av att genomföra olika rörelser i en bredd av aktiviteter som tillsammans skapar en 

rörelsekvalitet, alltså ett mer mekaniskt sätt att se på rörelse som går i linje med dualismens 

syn på kropp och rörelse (Fagrell & Larsson, 2010). Dels kan det dessutom tolkas genom 
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fenomenologins synsätt där människan upplever rörelse genom kroppen. Då kan det handla 

om att eleven ska uppleva olika motoriska rum (aktiviteterna) och lära sig att röra sig i dem 

för att lättare kunna uppleva och röra sig i nya motoriska rum. Det kan även kopplas till 

Whiteheads (2001) definition av Physical Literacy, att en person använder sig av förvärvade 

rörelseerfarenheter när den möter nya motoriska utmaningar. Det finns alltså olika möjliga 

tolkningar av det som står i kursplanen, vilket även Swartling Widerström (2005) visar i sin 

avhandling. Hur denna tolkning görs är mycket beroende av övriga strömningar i vårt 

samhälle som till exempel rådande diskurser inom Idrott och hälsa (Hay & Penney, 2013; 

Mattson & Lundvall, 2013). 

Att det kan vara svårt att definiera kunskapen i aktiviteten är något som även visar sig i 

analysen av matriserna, där det kan bli oklart vilken kunskap eller upplevelse som 

aktiviteterna inom området dans syftar till. I samma matris kan ett kriterium både uttrycka 

dualistiska och fenomenologiska aspekter, vilket dels tyder på att lärarna inte har reflekterat 

runt hur de har definierat sin matris eller att de saknar kunskapen om de olika perspektiven på 

kropp och rörelse. I Skolverkets (2014a; 2016) kommentarer definieras kroppslig förmåga 

som står i kunskapskraven, i tre dimensioner. Det bygger på att eleven kan röra sig i 

förhållande till miljön, andra personer och även att eleven kan reflektera runt rörelserna i 

förhållande till den egna hälsan och fysiska färdigheter. Skolverket (2014a; 2016) omnämner 

att elever ska förstå rörelsens betydelse och att förstå rörelsens betydelse uppnås inte genom 

en ensidigt dualistisk syn på rörelsen i aktiviteterna. För att förstå rörelsens betydelse behöver 

eleverna få möjlighet att uppleva rörelsen och framförallt behöver de reflektera runt vad 

upplevelsen av rörelsen kan ha för betydelse. Utav de analyserade matriserna har de flesta en 

tyngdpunkt på görandet i dans, men det visar också på att det finns försök till att även 

definiera en mer upplevelsebaserad syn på rörelse. Det som blir betydande för den här studien 

är att det finns ett utrymme i matriserna för att eleverna ska få möjlighet att uppleva 

aktiviteterna i idrottsundervisningen ur ett fenomenologiskt perspektiv, där upplevelsen och 

kunskapen genom rörelse står framför det mekaniska görandet. 

7.4 Metoddiskussion 

Den här studien kom att handla lika mycket om att utveckla verktyg för att bedöma matriser 

som själva bedömningen av matriserna. Det krävdes en omfattande process, som innebar att vi 

utformade verktygen för att de skulle möta vårt syfte, skolans matriser samt inte bli för 
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beroende av våra egna tankar och idéer, de skulle vara så objektiva som möjligt. När vi 

bedömde matriserna visade det sig att tre av matriserna på grund av sin struktur inte gick att 

bedöma med hjälp av våra verktyg. Därför föll matriserna bort från analysen, däremot får de 

betydelse när vi diskuterar om ett eventuellt samarbete mellan skolorna som ingick i studien.  

Att skapa verktygen var en intressant process, som även gav oss en inblick i hur det är att 

tillverka ett bedömningsverktyg, likt dem vi skulle bedöma och analysera. Det gav oss insikt i 

problematiken med att formulera bedömningen och att göra det så att det blir uppenbart vad 

det är för egenskaper som ska bedömas och hur de ska bedömas. Det gjorde att vi som 

forskare fick en förståelse för den process som lärare har gått igenom för att skapa sina 

verktyg, med en skillnad, lärarna har nog inte haft i närheten av lika mycket tid som oss att 

fördjupa sig inom området. Vi har haft möjligheten att under 20 veckor fördjupa oss i hur en 

matris ska struktureras, vad som är viktigt att tänka på, vad tidigare forskning berör inom 

området dans samt möjligheten att undersöka olika former av matriser som används i skolor. 

Det kan jämföras med verksamma idrottslärare som ska genomföra alla sina arbetsuppgifter 

och troligtvis får väldigt begränsat med tid fördelat för att kunna arbeta fram 

bedömningsmatriser och diskutera sambedömning.  

Det svåraste i studien var att skapa analysverktygen, i och med att vi inte använde ett 

befintligt bedömningsverktyg. Verktygen utgick ifrån ett teoretiskt ramverk (Messick, 1995). 

Eftersom ramverket inte bara relaterar till ett bedömningsverktyg, utan även processen med 

att bedöma och konsekvenser av bedömningen, blev vi tvungna att välja ut ett antal av de 

aspekter som ramverket är uppbyggt runt. Därefter kom arbetet med att snäva ner och anpassa 

definitionerna av de aspekter som ansågs lämpliga för verktyget, det här arbetet var det som 

blev mest omfattande i hela studien. Det svåra var att hitta en väg där verktygens definitioner 

hade en tydlig koppling till det teoretiska ramverket samtidigt som det blev en adekvat 

definition för att bedöma matriserna i studien. Med verktygens hjälp bedömdes alla matriser 

efter en gemensam måttstock, vilket gjorde att de bedömdes likvärdigt, som i sin tur ökade 

bedömningens tillförlitlighet. Även att vi var två studenter som skulle få en samstämmig bild 

av materialet har varit positivt för trovärdigheten i studien. Genom att vi var två krävdes det 

att våra ibland olika tolkningar och förståelser av definitionerna länkades samman till 

gemensamma definitioner i verktygen.  
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Att matriserna som ingick i studien användes för att finjustera verktygen kan ha gjort att dessa 

blev för anpassade till matriserna, vilket kan ha påverkat resultatet. Emellertid kan det 

jämföras med intervju som metod där det ofta används pilotintervjuer för att sammanställa en 

adekvat intervjuguide. Trots att vi ändrade analysverktygen under arbetets gång, vilket kan ha 

påverkat resultatet var det viktigt att det skedde, annars kunde det ha uppstått problem med att 

göra en fullständig bedömning och analys av matriserna. Genom att verktygen utformades via 

en process där de omarbetades i omgångar blev det i slutändan verktyg som matchade 

matriserna och vårt syfte väl. Tack vare en utförlig beskrivning och redovisning av processen 

finns det en möjlighet för andra att använda våra verktyg och komma fram till liknande 

resultat.  

7.5 Slutsats 

Att bedöma en prestation och sätta ord på vad eleverna ska kunna är inte lätt vilket vi har 

belyst i studien. Larsson och Nyberg (2016) anser att lärare behöver definiera kunskapen som 

ska bedömas, innan de fokuserar på hur den ska bedömas. I matriserna kan det skönjas en viss 

samstämmighet i vilka kunskaper som eleverna ska uppnå inom området, däremot finns det 

fortfarande skillnader i hur tydligt den kunskapen beskrivs i de olika matriserna. En del i att 

uppnå en större likvärdighet mellan skolor är att ytterligare definiera kunskaperna, för att på 

det sättet få en tydlig enhetlig bild av den kunskap som ska bedömas. Utifrån matrisernas 

struktur är det svårt att skönja ett större samarbete i hela länet mellan skolorna, däremot visar 

strukturen på vissa av matriserna att det kan ha skett ett samarbete mellan dessa berörda 

skolor.  

Precis som Jönsson och Svingby (2007) visar på är matriser inte en garanti för en likvärdig 

bedömning, dock kan matriser vara ett verktyg för att främja den. Det är viktigt för både 

lärare och elever att kunna sätta ord på de kunskaper som är kopplade till rörelsen i 

aktiviteterna. Eftersom det fenomenologiska perspektivet är kopplat till en kroppslig 

reflektion och att det är en viktig del i arbetet med att definiera kunskapen i aktiviteterna 

(Nyberg och Larsson, 2016), är det här sättet att belysa rörelse en viktig del i att Idrottsämnet 

blir ett kunskapsämne och inte ett rekreations- och aktivitetsämne. 
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7.5 Vidare forskning 

Som beskrivet är studiens område ett väldigt outforskat område, vilket gör att det finns många 

olika vägar att gå vidare utifrån den här studien. Studien fokuserar enbart på att analysera 

matriser inom området dans och undersöka vilka ord det är som används för att beskriva vad 

eleverna ska lära sig och kunna inom området. Förslag på vidare forskning skulle vara att 

vidareutveckla verktygen och därmed kunna använda dessa för att analysera hur kunskap och 

rörelse förmedlas inom andra områden i Idrott och hälsa. På det viset skulle hela ämnets sätt 

att belysa kunskap och rörelse kunna kartläggas utifrån matriser. En sådan forskning skulle 

också kunna innefatta att undersöka hur processen att konstruera matriser har gått till för att 

skapa sig en bild av hur lärarna tolkar, diskuterar och bryter ned ämnesplanen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev till lärare 

Hej! 

Vi är två idrottslärarstudenter som läser sista året vid Umeå Universitet. Vårt examensarbete 

ska undersöka hur lokala bedömningsmatrisers struktur ser ut, deras validitet och om de kan 

bidra till en likvärdig bedömning i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Vi kommer att 

avgränsa oss till dans och analysera beskrivningen av rörelserna i dans, om rörelserna 

beskrivs som dualistiska eller om kropp och "jaget" hänger ihop. Alltså om eleverna ska 

"göra" aktiviteter eller om de genom kroppen ska förstå rörelsen. 

Vi undrar därför om du har en bedömningsmatris som vi skulle kunna få ta del av till vårt 

examensarbete. 

Deltagandet i studien är frivilligt och matriserna kommer enbart att användas i den här 

studien. 

Hälsning Ida Blomqvist & Tobias Vilaró 
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Bilaga 2 

Matris 1 

E                      Eleven planerar och genomför ett enkelt program. 

Programmet innehåller några (enkla) rörelser och pågår i tre 

minuter. 

                       Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser till musiken. 

C                      Genomför ett mer avancerat musikprogram i takt till musiken. 

Eleven använder fler avancerade rörelser som är anpassade till 

musikens karaktär. 

                       Elever kan med säkerhet anpassa sina rörelser till musiken. 

A                      Ett avancerat program där olika tempon visas upp under 

programmets gång. 

Eleven använder många olika rörelser med hög svårighetsgrad som 

följer pulsen i musiken. 

Eleven visar prov på mycket goda färdigheter i dansprogrammet 

samt visar med säkerhet och goda rörelsekvaliteter att man 

anpassar rörelser till musik. 
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Bilaga 3 

Matris 2 

E: Deltar aktivt i gruppens musikprogram och kan med viss säkerhet utföra rörelserna i 

programmet, i takt till musiken. Under gruppens arbete ger du dina kamrater feedback på 

dansen. 

C: Deltar aktivt i gruppens program och kan med säkerhet utföra rörelserna i programmet, i 

takt till musiken. Under gruppens arbete ger du dina kamrater feedback på dansen 

A: Deltar aktivt i gruppens program och kan med säkerhet utföra rörelserna i programmet, 

även av komplex karaktär, i takt till musiken. Under gruppens arbete ger du dina kamrater 

feedback på dansen. 

 

 

Bilaga 4 

Matris 3 

3. DANS 

OCH 

RÖRELSE 

TILL 

MUSIK 

Eleven dansar till 

musikens grundpuls. 

Eleven kan utföra 

danssteg av mer 

grundläggande karaktär 

och kan upprepa dessa. 

Kan med stöd skapa 

rörelser till musik. 

Eleven kan utföra 

steg och rörelser i 

takt med musiken. 

Kan härma och 

kombinera arm och 

benrörelser och rör 

sig med säkerhet och 

stil. Kan skapa 

rörelser till musik. 

Eleven kan utföra svårare steg och 

rörelsekombinationer. Kan 

förmedla känslan i musiken och 

uttrycker sig med inlevelse och 

med hjälp av hela kroppen. Kan 

självständigt skapa rörelser till 

musik, med kvalitet. 

 



46 

 

Bilaga 5 

Matris 4 

Syfte och långsiktigt mål 

(Ämnesspecifika 

förmågor, kunskaper om) 

Centralt innehåll 

 
Kunskapskrav 

(Vilket/vilka kunskapskrav är kopplade till målen?) 

 

Konkretiserade mål 

(Vad är rimligt att 

eleverna utvecklar under 

den tid som arbetet 

pågår?) 

Undervisning 

(Hur skapar vi 

aktiviteter som 

synliggör lärandet?) 

Bedömningssituationer 

(Vilka formativa/summativa 

bedömningsformer kommer 

att genomföras?) 

(F1) Förmåga att planera 

och genomföra fysiska 

aktiviteter som befäster 

och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och 

hälsa. 

(F3) Kunskaper om 
betydelsen av fysiska 

aktiviteter och 

naturupplevelser för 

kroppslig förmåga och 

hälsa. 

 (F5) Kunskaper om 
kulturella och sociala 

aspekter på fysiska 

aktiviteter och 

naturupplevelser. 

(F6) Förmåga att etiskt 

ta ställning i frågor om 

könsmönster, jämställdhet 

och identitet i relation till 

idrotts- och 

motionsutövande. 

 

(C1) Den fysiska 

aktivitetens och livsstilens 

betydelse för kroppslig 

förmåga och hälsa. 

(C2) Motions-, idrotts- 

och friluftsaktiviteter som 

utvecklar en allsidig 

kroppslig förmåga. 

(C3) Träningsmetoder och 

deras effekter, till 

exempel konditions- och 

koordinationsträning. 

 (C4) Rörelse till musik 

samt dans. 

 

E 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.  

I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott 

som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika 

livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv 

och samhället i övrigt. 

 

C 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. 

I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 

Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta 

teorier. 
Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott 

som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika 

livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv 

och samhället i övrigt. 

 

A 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. 

I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva 

aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och 

hälsan.  

Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta 

teorier. 

Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, 

motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och 

nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. 

 Eleven skall utveckla 

en förmåga att sätta 

samman och med 

goda rörelsekvaliteter 

vad gäller takt, rytm 

och anpassning till 

musik genomföra en 

dans med valda 

danssteg.  

 

 Eleven skall kunna 

beskriva hur den 

skapade dansen kan 

och/eller har utvecklat 

din eller gruppens 

fysiska förmåga med 

fokus på koordination 

samt diskutera 

könsmönster och 

identitet. 

 

 Eleven skall värdera 

dansens tillgänglighet 

i och utanför skolan 

samt diskutera dans 

som socialt och 

kulturellt fenomen i 

relation till hälsa och 

livsstil. 

 

 Eleven skall själv 

planera och sätta 

samman en 

danskombination 

baserad på valt 

tema. 

 

 Musiken väljer 

eleven själv efter 

eget tema.  

 

  Eleven redovisar 

dansen praktiskt 

framför lärare 

och/eller elever 

eller genom att 

filma sig själv. 

 

 Uppgiften skall 

också 

dokumenteras 

skriftligt (högst 2 

A4-sidor). 

 Eleverna jobbar parvis 

eller i grupper om fyra. 

 Eleverna får 2 veckor på 

sig att träna på dansen. 

Fyralektionstillfällen 

avsätts för träning. Ev. 

ytterligare förberedelse 

görs på fritiden. 

 

 Eleven redovisar sin dans 

”live” framför 

lärare/klass eller genom 

film. 

 

 Eleven lämnar in den 

skriftliga 

dokumentationen till 

lärare i slutet på 

momentet. 
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Bilaga 6 

Matris 5 

E C A 

Delaktig under lektionerna 

Eleven anpassar, till viss del, sina 

rörelser i takt till musiken. 

Eleven kan i huvudsak hänga med i 

den planerade koreografin men 

tappar ibland takten/rörelserna – 

kan hitta tillbaka till rörelserna 

Rörelser är av enklare form, där 

fokus ligger på stegen (utan armar). 

Rörelser i över och underkropp kan 

synkroniseras 

ibland i rörelse till musik 

(Aerobic & Just Dance) 

I huvudsak god teknik i de olika 

dansmomenten 

-        Balans 

-        Placering 

-        Koordination 

Eleven anpassar sina rörelser i 

takt till musiken och visar på god 

känsla för rytm och takt 

Eleven är säker i utförandet av 

sina rörelser i den planerade 

koreografin. 

Eleven kombinerar rörelser 

mellan armar och ben och över- 

och underkropp i rörelse till 

musik (Aerobic & Just Dance). 

Eleven har god teknik i de olika 

dansmomenten 

-        Balans 

-        Placering 

-        koordination 

Eleven har ett bra stegminne och 

använder sig av följsamma 

/smidiga rörelseövergångar 

Eleven tar ut sina rörelser i de 

olika dansmomenten. 

Eleven kombinerar rörelser 

mellan armar och ben och över- 

och underkropp i rörelser till 

musik och visar mycket god 

rörelsekvalitet. 

(Aerobic och Just Dance). 

Eleven har automatiserade 

rörelser och ett mycket bra 

stegminne med smidiga/ 

följsamma rörelseövergångar. 

Eleven anpassar rörelser efter 

stil och visar på god förmåga i 

att uttrycka känslor utifrån dans 

och musik 
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Bilaga 7 

Matris 7 

 

Kurs: IDRIDO01 100p 

Ämne: Idrott & Hälsa – Dans Rörelse till musik Kunskapsutveckling 

Elevens förmåga att:  E D C B A 

Du kan hålla takten, hitta snabbt tillbaka om du 

kommer i otakt. 

      

Du kan räkna takten och följa takten på egen hand 

dansen igenom. 

      

Du behärskar några enstaka övergångar mellan 

rörelserna i en koreografi. 

      

Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i 

en koreografi. 

      

Du dansar med begränsat rörelseomfång. 

 

      

Du dansar med ett stort rörelseomfång, även vid 

svåra rörelser. 

      

Du sätter enklare steg med ben och kan använda 

rummet i olika riktningar. 

      

Du rör dig med väl koordinerade rörelser. Du sätter 

stegen med benen och med armarna. Du använder 

hela din kropp i välutvecklade samt nyanserade 

rörelser. 

      

Du använder dig av en eller flera dimensioner i 

rummet och visar till viss del inlevelse och känsla för 

dansen. 

      

Du använder dig av rummets alla dimensioner och 

visar god inlevelse och känsla för dansen. 

      

 E D C B A 

      

 …med viss 

säkerhet 

…översiktligt 

 

Betyget D 

innebär att 

kunskapskraven 

för E och till 

övervägande 

del C är 

uppfyllda. 

…med 

säkerhet 

…utförligt 

 

Betyget B 

innebär att 

kunskapskraven 

för C och till 

övervägande 

del A är 

uppfyllda. 

…med 

säkerhet 

…komplexa 
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Bilaga 8  

Matris 8 

Kunskapsområden Aktivitet E C A 

…genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar den 

kroppsliga förmågan. 

Dans/ 

rörelse till musik 

Klarar ett block i 

aerobic med 

strävan att hålla 

takten. 

Kan behjälpligt 

hänga med i de 

danser vi 

genomför 

Kan två block i 

aerobic och är så 

gott som i takt 

till musiken. 

Klarar av de 

danser vi kör och 

är så gott som i 

takt  

Kan tre block i 

aerobic i takt till 

musiken. 

Klarar med fint 

flyt och håller 

takten i de danser 

vi genomför. 

Klarar även att 

hitta tillbaka till 

takten  

Bilaga 9 

Matris 9 

 E C A 

Centrala 

kriterier 

Eleven kan med goda 

rörelse- kvaliteter 

genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

Eleven kan med säkerhet 

och med goda 

rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter som 

utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

Eleven kan med säkerhet och 

med goda rörelsekvaliteter 

genomföra en bredd av 

aktiviteter, även av komplex 

karaktär, som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

Förtydligande 

rörelse till 

musik & dans 

Eleven kan röra sig i takt 

till musiken med enkla 

steg, stegkombinationer 

och turer och uppvisar visst 

flyt i rörelser samt viss 

anpassning till musikens 

karaktär. 

Eleven kan med säkerhet 

röra sig i takt till musiken 

med enkla steg, 

stegkombinationer och turer 

och uppvisar bra flyt i 

rörelser samt tydliga 

exempel på anpassning till 

musikens karaktär. 

Alternativt kan eleven med 

säkerhet röra sig i takt till 

musiken med avancerade 

steg, stegkombinationer och 

turer och uppvisar visst flyt i 

rörelser samt viss anpassning 

till musikens karaktär. 

Eleven kan med säkerhet 

röra sig i takt till musiken 

med avancerade steg, 

stegkombinationer och turer 

och uppvisar bra flyt i 

rörelser samt tydliga exempel 

på anpassning till musikens 

karaktär. 

 


