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Sammanfattning 
Syftet med studien var att öka förståelsen för och beskriva hur danslärare verksamma i 
gymnasieskolan förhåller sig till kursplanen i Dans och gestaltning C. Detta är för oss ett 
outforskat område och då vi i vårt framtida yrke som danslärare kommer att arbeta med 
kursplaner i gymnasieskolan ville vi få fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet. Inför 
studien har vi tagit del av tidigare forskning och litteratur inom områdena styrdokument, 
skola, kunskap, bedömning samt dans. Samtliga ur såväl ett historiskt som ett nutida 
perspektiv, detta för att skapa en förståelse för hur historien har påverkat utformandet av 
skolans verksamhet och innehåll. Vi har i vår studie fått inspiration från det hermeneutiska 
perspektivet då vi bland annat utgått från lärares tolkning och bearbetning av text. Resultatet 
av den empiriska studien framkom genom kvalitativa forskningsintervjuer med danslärare 
verksamma i gymnasieskolan. Valet av metod grundades i en önskan om ett naturligt samtal 
där de intervjuade fritt kunde berätta om sitt förhållningssätt till kursplanen och att vi på så 
sätt kunde få fram största möjliga information med utgångspunkt i syftet. Resultatet av 
studien visar att det råder olikheter i hur danslärare förhåller sig till kursplanen i Dans och 
gestaltning C. Det visade sig att några lärare kontinuerligt använder sig av detta styrdokument 
medan resterande anser sig ha användning för den endast vid ett fåtal tillfällen. Vi kan utifrån 
litteraturstudier och resultat dra slutsatsen att det råder bristande förankring av kursplanen i 
skolans verksamhet. Bidragande faktorer till detta kan vara okunskap, tidsbrist och/eller den 
personliga relationen till kursplanen. Därför behövs det utökad arbetstid med styrdokument, 
kontinuerlig fortbildning samt en väl anpassad utbildning till skolans verksamhet för att öka 
förståelsen bland danslärare för styrdokumentens förankring i skolan.    

 

Nyckelord: förhållningssätt, kursplan, kunskap, bedömning, dans. 

 

English title:  

Dance as a Knowledge: A qualitative study of how dance teachers relate to the curriculum in 
Dance and configuration C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Ett stort tack till vår handledare Cecilia Ferm Thorgersen som har hjälpt och väglett oss i vår 
studie med stort engagemang för dansen som ämne i gymnasieskolan. Till er som bidragit i 
studien riktar vi också ett varmt tack.    
 
Slutligen vill vi tacka för dansen och alla Ni som arbetar för den och dess plats i samhället! 
 
Stockholm, Musikhögskolan i Piteå, 15 dec 2010 
Gabriella Neijbert & Lisa Thörnberg 
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1 Inledning 
I vår kommande yrkesroll som lärare kommer vi dagligen att arbeta utifrån läroplaner och 
kursplaner i undervisningen. I läroplanen för de frivilliga skolformerna (SKOLFS 1994:2) 
framgår det att eleven själv bär ansvaret för sina studieresultat. Vidare antyder läroplanen att 
för att detta ska kunna ske krävs det att skolan klart redogör för eleven vilka mål en kurs har, 
samt dess innehåll och arbetsform. Då läraren är en del av skolan och är den som undervisar 
eleven blir det för oss naturligt att det också är lärarens ansvar att ge eleven de verktyg och 
förutsättningar som krävs för att klara av målen i en kurs. Vi hoppas att vi genom vår studie 
kommer få en djupare förståelse och kunskap om lärares arbete i skolans verksamhet. Vi 
upplever att detta är någonting som vi i framtiden kommer att ha användning av i arbetet med 
styrdokument relaterat till undervisning.  

Under vår utbildning har vi funderat kring hur tydlig en lärare bör vara med att förmedla mål 
och betygskriterier till eleven i undervisningen och vilken betydelse detta har för elevers 
lärande. Föreläsningar och praktikperioder har gett oss stor inblick i skolans verksamhet och 
vikten av en skola genomsyrad av styrdokument. På så sätt har det hos oss vuxit fram en 
nyfikenhet om hur lärare förhåller till och förmedlar styrdokumentens mål och kriterier.  

Som blivande lärare inom ämnet dans på gymnasieskolan är arbetet med styrdokument, 
exempelvis kursplaner, enligt oss mycket relevant. När vi själva var gymnasieelever på det 
estetiska programmet med inriktning dans kan vi inte minnas att vi reflekterade över 
kursplanens mål och betygskriterier i Dans och gestaltning, inte heller över vilka mål våra 
danslärare hade med lektionerna. Vi kan däremot båda två komma ihåg att vi fick kursplanen 
på ett papper för att sedan läsa igenom den på egen hand, vilket inte skedde. Istället hamnade 
den i papperskorgen på grund av att vi varken hade ork eller kunskap för att sätta oss in i den. 
Vi funderar idag på om vi hade kunnat få djupare kunskap och medvetenhet om vad 
kursplanens mål och kriterier betyder i praktiken om våra lärare hade synliggjort detta på ett 
annorlunda vis. Därför har vi i vår studie valt att beröra hur danslärare förhåller sig till 
kursplaner och på vilket sätt mål och kriterier kommer fram i undervisningen. Det är för oss 
också av intresse att få inblick i hur danslärare upplever att deras förhållningssätt till 
kursplanen inverkar på elevers lärande. I arbetet med denna studie hoppas vi få inblick i och 
djupare kunskap om det bedömningsarbete som ständigt förekommer i skolans verksamhet. 

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att presentera områden som ligger till grund för studiens syfte, vilket 
ökar förståelsen av dess resultat. Därför börjar avsnittet med en historisk redogörelse av 
läroplanens och kursplanens utveckling, samt hur de har formats av samhället, för att senare 
beskriva kursplanens syfte idag. Eftersom studien är inriktad på en av gymnasieskolans 
kursplaner presenterar vi en kortare beskrivning av gymnasieskolans utformning. Detta för att 
erbjuda en förståelse av gymnasiets sammankoppling med styrdokument och samhälle. Senare 
i bakgrunden fördjupar vi oss i forskares syn på kunskap, samt skolan och kursplanens 
uppfattning om begreppet. Då en stor del av lärares arbetsuppgifter på gymnasieskolan utgår 
från arbete med kursplaner är det relevant att redogöra för kapitlet bedömning då detta är en 
stor del av styrdokumenten. I slutet av bakgrunden närmar vi oss bedömning i estetiska och 
praktiska ämnen, för att till sist beröra ämnet dans och kursplanen i Dans och gestaltning C. 
Där vill vi förmedla kunskap om ämnet för att ge läsaren möjlighet att förstå studiens syfte 
och resultat. 
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2.1 Skolan och samhället 

2.1.1 Samhällets påverkan på läroplanen 
Idag styrs grundskolan genom Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) och de frivilliga skolformerna, bland 
annat gymnasieskolan, av Lpf 94 (SKOLFS 1994:2). Innan dessa båda läroplaner trädde i 
kraft har andra funnits och samtliga av de läroplaner som utformats i världen har påverkats av 
varandra samt av samhällets struktur och historia (Lundgren, 1981). Vidare betonar Lundgren 
fem perioder som har påverkat pedagogikens historia. Den första var perioden som brukar 
benämnas antikens Grekland och den pedagogiska utvecklingen som skedde fram till 1800-
talets början. Det var då skolan blev obligatorisk. De privilegierade klasserna och 
prästeståndet formade tankar om pedagogik utifrån föreställningar de hade om utbildning. 
Under den andra perioden fick utbildningar stor betydelse för den sociala och ekonomiska 
utvecklingen på grund av att det uppfattades som en rättighet och skyldighet att studera. 
Denna period varade fram till 1900-talet. Den tredje perioden, från 1900-talets början och 
fram till början av andra världskriget blev utbildningen kopplad även till den industriella 
utvecklingen och blev därmed en allt mer betydande faktor för ekonomin i samhället. 
Utbildningens explosion infann sig från andra världskrigets slut och fram till början av 
sjuttiotalet. Detta var den fjärde perioden där utbildningen blev större och kom att få en 
central roll i samhället. Den sista och femte perioden började i slutet av sjuttiotalet. ”Den 
femte perioden börjar på sjuttiotalet och karakteriseras av en utbildningspolitik som alltmer 
måste inordnas inom begränsade resurser.” (Lundgren 1981, s. 25) 

I och med folkskolans uppkomst framkom även en ny syn på barnet. Detta kom att påverka 
hela läroplanens utformning, men fick inte sitt utbrott förrän under de första årtiondena på 
1900-talet. Läroplanen organiserades i och med detta utifrån barnets behov och utveckling 
(Lundgren 1981), vilket dagens läroplaner också gör (SKOLFS 1994:1). Som vi tidigare 
nämnt blev utbildning mer populärt under den tredje tidsperioden och fler personer utbildade 
sig för specifika arbeten. Detta ledde enligt Lundgren (1981) till att läroplanen behövde 
utformas så att alla människor kunde få en gemensam skolutbildning som samtidigt gav en 
differentiering för specifika arbeten.  

År 1940 startade den första generationen av skolreformer i Sverige, som inleddes med att 
granska grundskolan för att sedan fortsätta högre upp i åldrarna, där de slutade med 
forskarutbildningen. Trots att debatten till största delen under denna tid rörde grundskolan 
startade skolutredningen en gymnasiereform. Detta ledde till att de började granska 
yrkesskolan och fackskolan som år 1968 kom att integreras i gymnasieskolan. Ett beslut om 
grundskolan fattades tjugotvå år senare vilket självfallet kom att påverka läroplanerna. 
Samhället förändrades och nya styrdokument behövde utformas. Skolöverstyrelsen fick nu 
uppdraget att kontinuerligt utvärdera skolans arbete samt komma med förslag till 
förbättringar. Detta arbete blev betydelsefullt för läroplanernas framtid. (Lundgren 1981) 

Inom Sveriges politik beskriver Regeringens skrivelse 1996/97:112 att det är en viktig del av 
skolans utformning att den ska vara en skola för alla. Med detta menas att alla sociala grupper 
ska inkluderas och ha lika stora möjligheter, samt att undervisningen ska utformas så att alla 
individer gynnas. Regeringens skrivelse menar också att den sammanhållna skolan har blivit 
en naturlig del i vår utbildningstradition. Då det gäller en gymnasieskola för alla beskriver 
skrivelsen (1996/97:112 s. 24) att den bygger på ”övertygelsen om att alla kan utvecklas och 
lära sig” och att den syftar till ”kulturell demokrati”.  
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2.2 Läroplanen 
Begreppet läroplan kan förtydligas genom en beskrivning i tre nivåer. Den första nivån rör 
den historiska utvecklingen och hur den har påverkat våra uppfattningar om läroplanens 
innehåll, funktion och syfte. Det behöver dock inte endast vara historiskt, utan den första 
nivån kan även innefatta arbetsmarknadens påverkan på utformandet av läroplanen och hur 
detta tolkas av olika grupper i vårt samhälle. Det kan alltså sammanfattas med hur koden, dvs. 
värderingar, erfarenheter och kunskaper väljs ut i läroplanen, samt hur de organiseras. Nivå 
två handlar om utformningen och styrningen av läroplanen. Det kan exempelvis röra frågor 
som kontroll och utvärdering av en utbildning, eller hur ett beslut tas. Den sista, och tredje 
nivån handlar om hur läromedel och läroplanen styr undervisningen. Vi kan sammanfatta de 
tre nivåerna med att en läroplan styr och kontrollerar undervisningen och utbildningens 
innehåll, metod och mål. (Lundgren 1981) 

I boken Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori skriver Ulf P Lundgren 
(1981) att vi i det svenska språkbruket endast ser ordet läroplan som ett styrande dokument 
innehållande undervisningens tidsram, mål och innehåll. Det engelska ordet ”curriculum” 
innefattar helheten i dokumentet, det vill säga även den filosofi som läroplanen förmedlar. En 
läroplan är en typ av styrning och är uppbyggd av principer om hur samhället fungerar och 
organiseras. Dessa principer utformas genom läroplanens metodik, innehåll och mål, och kan 
med ett annat ord kallas ”kod”. En läroplan handlar framför allt om utbildning och 
undervisning, men även om riktlinjer för uppfostran (Lundgren, 1981). Vidare menar 
Lundgren att uppfostran är någonting som är grundläggande i hemmen och att eleverna där 
kan få de förutsättningar som samhället kräver, bland annat värderingar, kunskaper och 
färdigheter. I 1940 års skolutredning fastslogs det att ”skolans yttersta mål måste vara icke 
kunskapsmeddelelse utan fostran i ordets vidaste och djupaste mening” (Lundgren, 1981, s. 
28). Många lärare av idag anser att de har två olika roller, den undervisande- och den sociala 
rollen. Den sistnämnda kan ofta anses som problematisk då de anser att den rollen ligger 
utanför deras kompetens (Landahl, 2006). Kroksmark (2006) skriver att ”de övergripande 
målen är enligt lagstiftaren överordnade kunskapsmålen, vilket i praktiken innebär at det är 
viktigare för en skola att nå dessa mål än att nå kunskapsmålen.” (s. 1). Med de övergripande 
målen menar Kroksmark exempelvis värdegrundsfrågor. Om vi tittar ur ett historiskt 
perspektiv har ordet ”fostran” funnits. I 1962 års läroplan användes ordet kontinuerligt, men 
kom dock att försvinna i läroplanen som kom år 1969. Detta förändrades snabbt och 
begreppet fostran var tillbaka redan i samband med Lgr 80, men kom senare att ändras till 
ordet ”omsorg” (Landahl, 2006). I Lärarboken 07/08 som är utgiven av Lärarnas riksförbund 
skrivs det dock att lärarna har ansvar för de framtida generationernas fostran och utbildning.  

 

2.3 Gymnasieskolan 
Gymnasiet var före reformen i början av 1990-talet en ”linjebunden utbildning” vilket innebar 
att elever med samma studieväg hade ungefär samma ämnen i en gemensam studietakt 
(Regeringens proposition 2003/04:140). Reformen av gymnasieskolan lades fram som förslag 
i proposition 1990/91:85, Växa med kunskaper, och dess grundstruktur är i stort densamma i 
dagens gymnasieskola (SOU 2008:27). SOU 2008:27 (s. 175) framhäver, angående 
propositionen Växa med kunskaper, att ”de grundläggande tankegångar som propositionen 
vilar på är också mycket tydliga i dagens gymnasieskola”. En annan viktig del för den nya 
gymnasieskolans reform var även propositionen 1990/91:18, Ansvaret för skolan, som 
innehöll ”förslagen om en övergång till mål- och resultatstyrning” (SOU 2008:27, s.175). 
Reformen av gymnasieskolan på 90- talet resulterade i ett ”programgymnasium” där eleverna 
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fick större valfrihet än tidigare då gymnasieskolan nu enligt Regeringens proposition 
2003/04:140 (s. 12) ”byggdes upp av kurser med betyg efter varje kurs”. Vidare beskrivs hur 
programgymnasiet möjliggjorde att kommuner och gymnasieskolor i större utsträckning 
kunde skapa sig en profil på varje skolas utbud och reformen underströk även att 
gymnasieskolan skulle vara till för alla ungdomar. En fördel med gymnasiets kursuppbyggnad 
idag är just den valfrihet eleverna får. Nackdelen är enligt propositionen (2003/04:140) istället 
att kursuppbyggnaden samtidigt ger en verksamhet som kan upplevas småfördelad och 
upphackad med saknad av större sammanhang och helhetsbild. De menar också på att 
eftersom eleverna får betyg efter varje avslutad kurs uppstår det så kallad ”betygsstress”. I och 
med reformen som infördes på 90-talet förlängdes yrkesprogrammen från två till tre år och en 
kunskapsbas infördes som alla program skulle ha gemensamt (Regeringens proposition 
2003/04:140). Denna bas är kärnämneskurserna som finns till för att ge alla elever det dem 
behöver för framtida yrkesliv, fortsatta studier, deltagande i demokratiska processer samt 
utvecklas som medborgare. Andra ämnen som ingår i ett program är programgemensamma 
kurser, vilka är de som ger programmet dess karaktär, samt kurser i individuellt val (SOU 
2008:27). Vidare skriver propositionen (2003/04:140, s. 29) bland annat att ”Kärnämnen ger 
en gemensam kulturell referensram.” och att: 

 

 

 

 

Vidare menar propositionen (2003/04:140) att den grundkompetens som idag ges på 
gymnasiet är en etablerad grundkompetens. Det är därför till stor nackdel för de ungdomar 
som inte genomfört gymnasiet, då de kan få svårare att klara sig i samhället. Regeringens 
proposition 2003/04:140 understryker också hur dessa ungdomar till exempel har svårare att 
få ett arbete och behålla det samt hur de löper ökad risk till utanförskap. Det är enligt samma 
proposition ett måste att målen för gymnasieutbildningarna idag utvecklas så att fler elever 
slutför gymnasiet och tillägnar sig avsedd grundkompetens. Det rådande läget då 
propositionen skrevs anses vara allvarligt då hela en av fyra elever inte slutför sin 
gymnasieutbildning. 

År 1994 övergick gymnasieskolan till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem 
(Regeringens proposition, 2003/04:140). De mål och kriterier som läraren i sin undervisning 
utgår från är fastslagna av politiker i riksdag och regering, som är den högsta nivån av tre i det 
styrsystem som Jan-Anders Hedenquist (1999) nämner i Att utvärdera skolan. Nästa nivå 
innefattar kommunen, vars ansvar det är att utfärda skolplaner. Skolplaner är ett styrdokument 
som innehåller gemensamma mål och regler för kommunens skolor. Rektor och lärare på 
respektive skola är den tredje nivån och ansvarar sedan för att de fastslagna målen och 
kriterierna blir ledstjärnor för arbetet. (Hedenquist, 1999) Gymnasieskolans verksamhet ska 
styras av regler. Dessa regler består av följande styrdokument: Skollagen, 
gymnasieförordningen, läroplaner och kursplaner (Lärarnas Riksförbund, 2007). 
Utformningen av programmål och kursplaner samt undervisning i gymnasieskolan ska formas 
av de fyra perspektiv som finns i läroplanen, nämligen ett etiskt-, historiskt- och 
internationellt perspektiv samt ett miljöperspektiv (Regeringens proposition 2003/04:140). 
Idag har gymnasieskolan formellt sett 17 nationella program, många lokala inriktningar samt 
ca 9000 lokala kurser (SOU 2008:27). Då det finns så många lokala kurser och inriktningar 
blir variationen också stor vilket gör att även nationella program kan variera i sitt innehåll. 

Inom ramen för kärnämnena utvecklas en rad generella 
kompetenser som tillsammans syftar till att ge eleverna överblick 
och sammanhang i skolarbetet och senare i livet samt färdigheter 
för att fungera som människa och samhällsmedborgare. 
(Regeringens proposition, 2003/04:140, s. 29) 
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2.4 Kursplanen 
Information om vad som ingick i en kurs på gymnasiet under 1965 års läroplanstid gick att se 
under ämnets så kallade huvudmoment i kursplanen, som då var en del i läroplanen. Där står 
att ”huvudmomenten ger en översiktlig ledning för undervisningen” och att ”de anger de 
ämnesområden som skall behandlas” (Skolöverstyrelsen, 1965, Kap. II. Undervisningen). 
Läroplanen 1965 förklarar att undervisning inom huvudmomentens ämnesområden avsågs 
gälla för alla elever som gick i gymnasiet eller andra studieriktningar, dock kunde 
huvudmomenten ges olika stor plats och uppkomma i olika årskurser.  

Utbildningsdepartementet har nyligen gjort en utredning angående gymnasieskolans 
utformning av betyg och kurser. Utredningen ingår i En ny gymnasieskola (2009) och lyfter 
fram fördelar och nackdelar med detta system. Nackdelar med kursbetyg anses i utredning 
vara att det ”finns risk för fragmentisering i undervisningen” (s. 108) och att 
utbildningsdepartementet, precis som propositionen 2003/04:140, menar orsakar stress då alla 
kursbetyg har samma värde.  Några fördelar som lyfts fram i En ny gymnasieskola är att 
eleven kan få respons på resultatet av sina studier fort och att flera elever känner uppskattning 
av att en färdig kurs med godkänt resultat kan läggas bakom dem. Då elever har klarat en kurs 
kan de också enligt denna utredning våga göra en fördjupning inom ämnet utan att riskera 
sämre resultat i den första kursen inom samma ämne.   

Enligt Regeringens Proposition 2003/04:140 saknas det ofta en ”samsyn i kunskapskraven för 
olika betygsnivåer både inom och mellan skolor.” (s. 41). De menar att det istället borde vara 
centralt för lärarna att de tillsammans på varje skola diskuterar den kunskapssyn som finns i 
läroplan och i kursplan för respektive ämne. De ska även titta på vilka kvalitéer av kunskap 
som finns och analysera vad det är som ska bedömas i ämnet. (Regeringens Proposition 
2003/04:140) Regeringens skrivelse (1996/97:112) understryker att målen i undervisningen 
ska diskuteras lärare emellan samt att de tillsammans med eleverna diskuterar dem. Vidare 
skrivs att kunskapskvalitéer visas i kursplanen samtidigt som den lämnar metoder och 
innehåll i undervisningen till lärares och elevers förfogande. Skolverket (101207, kl 08.56) 
förtydligar att läraren ska vägleda eleven i arbetet med att förstå kursplanens innehåll för att 
de tillsammans ska kunna forma utformandet av kursen. De demokratiska värderingarna och 
kursplanens utformande gör att elever får större möjlighet att påverka undervisningens 
utformande och innehåll, samt att lärare kan bedriva mycket varierade undervisningsformer 
(Regeringens skrivelse, 1996/97:112). Detta har sin grund i läroplanen där det står att elever 
ska ha inflytande i sin lärosituation, samt att lärare ska bedriva en varierad undervisning 
(SKOLFS 1994:2).  

 

2.5 Kunskap 
Under den senare delen av 1900-talet har utvecklingen av samhället gått fort, förändringar 
sker snabbt och villkoren för människors livssituation förnyas. Förändringarna leder till att vi 
människor ofta ställs inför val. Utvecklingen lutar mot att fortsätta på detta vis men att 
förändringar kommer att komma ännu tätare och att fler val kommer att behöva göras. För att 
individen ska klara av ett samhälle i ständig förändring är en bredd av kunskap viktig. 
Regeringens skrivelse 1996/97:112 (s. 10) betonar, ”En bred kunskapsbas är det viktigaste 
verktyget för att individen skall förmå att hantera en föränderlig verklighet”. De kunskaper en 
individ besitter blir också mycket viktiga för att ge förutsättningar till att kunna höras i 
samhället, samt för att kunna ta ställning och påverka i de frågor som rör detta. En bred 
kunskapsbas blir också viktig för ett livslångt lärande och för att klara arbetslivet som idag 
kräver förmåga att utvecklas och flexibilitet hos individen. Utbildningssystemet hamnar mer 
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och mer i fokus då förmågor som att kunna ta till sig information och att använda den blir en 
allt viktigare förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället. Skolan måste ha en hög 
kvalité för att en ”levande och utvecklad demokrati” (Regeringens skrivelse 1996/97:112 s 
11) ska kunna existera. Med det får eleverna också grunden till det livslånga lärandet som 
idag speglas i Lpo 94. (Regeringens skrivelse 1996/97:112) 

Kunskap är något som under skolans historia har tagits för given vilket Bernt Gustavsson 
(2002) förklarar med att den inte har satts i samband med de styrdokument som styr och 
utvecklar skolan, vilket gör att kunskapen har blivit oreflekterad. Begreppet har inte heller 
tidigare ifrågasatts och den praktiska kunskapen existerade då inte inom området. Vidare 
tydliggör Gustavsson (2002) att det först var i 1980 års läroplan som begreppet kunskap 
nämndes. Läroplanen utgick då från att kunskap var något som människan instinktivt bygger 
upp. Detta tankesätt började ta form på 1970-talet då de pedagogiskt utgick från att sätta 
eleven i centrum och utifrån det fånga elevens intresse för kunskapsbyggande. År 1992 blev 
kunskap ett djupare reflekterat område då Skola för bildning delade in begreppet i fyra 
områden, faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 
Nedan följer Fredrikssons (2007) redogörelse för de fyra olika formerna av kunskap: 

 

 

 

 

 

Idag utgår skolans styrdokument från att kunskap är någonting som människor konstruerar, 
detta för att skapa en mening av de intryck och upplevelser vi möter i vår vardag. Vi vill 
begripa och förstå de fenomen vi möter för att ge en innebörd åt innehållet. Det sätt som 
kunskap tidigare delats in i, de fyra ovan nämnda formerna, kan idag ses som problematiska 
då dagens forskning istället menar att lärandet sker på samtliga nivåer och former på samma 
gång. Formerna bör inte ses som en lärandeprocess hos individen men kan vara till hjälp för 
lärarens organisation av undervisning. Det har alltså för lärandet betydelse om kunskap sätts i 
en helhet och sammanhang till omgivningen eller i uppdelade former och hierarkisk följd, 
detta gäller även för hur undervisningen bedrivs. Synen på kunskap har även betydelse för 
olika typer av bedömning, exempelvis för bedömningsunderlaget. (Skolverket, 2001) 

I boken Konstarter och kunskap beskriver Hjort (2001) ett sätt att se på kunskap. Hjort menar 
att kunskap finns i olika former så som t ex matematiska, språkliga och musikaliska. Hjort 
skriver även att ”Jag ser det som att olika former av kunskap gestaltas med hjälp av olika 
verktyg.” (s. 78). Med det menar hon bland annat att den musikaliska kunskapens verktyg är 
klangvärldarna och att språkets är alfabetet. Kunskapen i en form behöver inte vara till hjälp 
för att inhämta kunskapen i ett annat område, dock kan vi i vissa fall använda ett verktyg från 
ett område för att få tillgång till ett annat. Om vi har kunskap om alfabetet och därför kan läsa 
kan vi använda detta verktyg till att läsa om ett annat kunskapsområde, t ex dans. För att få en 
djupare kunskap i exemplet dans bör vi enligt Hjort (2001) använda oss av de fyra f:en, fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet, som vi tidigare nämnt, för att få tillgång till dansens 
verktyg. Varje individ behöver sedan utveckla olika nivåer i de fyra f:en inom området för att 
få en djupare kunskap. 

Förståelse innebär att begripa något, uppfatta innebörder och 
mening men ett fenomen kan förstås på kvalitativt olika sätt. 
Färdighet är en praktisk kunskap med mentala och praktiska 
dimensioner och innebär att veta hur något skall göras och att 
kunna utföra det. Förtrogenhetskunskap, ofta kallad tyst 
kunskap, är förbunden med vårt omdöme, något vi känner eller 
vet t.ex. när det rätta ögonblicket är inne för att något ska 
påbörjas eller avbrytas. (Fredrikssons, 2007, s. 191) 
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Regeringens skrivelse 1996/97:112 lyfter fram några kärnfrågor som finns i skolpolitiken, 
nämligen ”Vad och hur eleverna lär sig, vilka sociala förmågor de tillägnar sig och hur skolan 
bidrar till deras värderingar.” (s. 8). Fortsättningsvis uttrycker de att skolans mål visas i mötet 
mellan lärare och elev och den lärprocess som råder i detta möte, och att ”Det är här elever 
förvandlar andras kunskap till egen kunskap.” (s. 8).  

Kunskap har sammanfattningsvis flera aspekter vilket även Lärarnas Riksförbund (2007) 
lyfter fram: 

 

 

 

 

Varje enskild skola ska enligt Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) föra en diskussion om olika aspekter 
på kunskap och vad de innebär i praktiken. Syftet med detta är att tydliggöra vad som anses 
vara viktig kunskap idag och i framtiden samt hur denna utveckling sker. Läroplanen 
understryker att skolans uppdrag är att förmedla kunskap. Denna kunskap kan genom att bli 
bedömd ge stöd i processen av elevers inlärning, vilket ska vara det primära syftet vid 
bedömning (Regeringens skrivelse, 1996/97:112). Vid betygssättning i gymnasieskolan ska 
läraren bedöma alla de perspektiv på kunskap som elever besitter (SKOLFS 1994:2). 

 

2.6 Skolan och bedömning 
I vårt framtida yrke som lärare ingår det bland annat att bedöma de elever vi undervisar, 
antingen för att se till måluppfyllelse i årskurser där betyg ännu inte har införts eller för att 
sätta ett betyg utifrån en kursplan i de årskurser som har betyg. Vi kommer senare i detta 
avsnitt att gå in på fler aspekter av bedömning i skolan. Att bli bedömd och att bedöma är 
något som i vardagen ständigt sker för samtliga människor, vilket Skolverket (2001) menar 
beror på att ”Vi är sociala varelser och därför är andra människor viktiga för oss. Vi bedömer 
dem.”(s. 10). Att bedöma innebär att vi ger våra intryck en värdering utifrån våra tidigare 
erfarenheter och uppfattningar. Detta kan t ex avspegla sig i vad vi anser vara rätt och fel, fult 
och fint och liknande åsikter. I gymnasieskolan sker dels de vardagliga bedömningarna utifrån 
erfarenheter och uppfattningar som vi ovan nämnt, men även de bedömningar läraren har som 
utgångspunkt i läroplaner och kursplaner. (Skolverket, 2001) Pettersson (2005) menar att 
bedömning är ett fenomen som kan röra olika företeelser, exempelvis så som social 
kompetens, utseende och kunskap. Att i skolan ge en bedömning är någonting som i vissa 
åldrar ligger till grund för en framtida betygssättning. För att en likvärdig bedömning ska ske i 
gymnasieskolan finns det utformade betygskriterier i de olika kursplanerna som lärarna ska 
utgå från. Dessa kriterier visar vilka kunskaper och vilken kunskapsnivå som läraren ska 
bedöma. Lärarnas uppgift är att tolka dessa betygskriterier och koppla dem till läroplanen och 
de specifika målen för kursen. (Tsagalidis, 2005)  

Den bedömning lärare gör av elever i skolan kan endast göras i relation till synen på kunskap 
och lärande. Sättet som lärare använder sig av för att samla in det underlag som ligger till 
grund för en bedömning av elever avspeglar sig på den kunskapssyn som infinner sig i lärares 
klassrum. (Skolverket, 2001) Många lärare upplever det svårt att sätta ett rättvist betyg, vilket 
då bottnar i att det är svårt att göra en rättvis bedömning. Idag ska betyg sättas utifrån den 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om 
vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är 
naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. (Lärarnas 
Riksförbund, 2007, s. 45) 
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kunskap elever har (SKOLFS 1994:1), men historiskt sett har lärare även satt flitbetyg, vilket 
är ett betyg som informerar om hur flitig en elev är (Dufvenberg, 1907). Vidare skrivs att 
problematiken med att sätta rättvisa flitbetyg var att bedöma om elevens prestation var en 
funktion av flit eller begåvning. Flitbetygen kom sedan att ändras till betyg i ordning och 
uppförande (Landahl, 2006), som även det var svårt att bedöma. ”Ordnings- och 
uppförandebetygen kan inte sättas rättvist. Därför kommer de förmodligen att försvinna.” 
(Hilling, 1969, s. 76).  I dagens skola bedöms inte elever utifrån ambition eller uppförande, 
utan endast utifrån den kunskap de besitter.  

 

 

 

Då en bedömning görs innebär det enligt Annerstedt (2002) att en värdering görs. Bedömning 
och betygssättning är något som engagerar de flesta och är idag ett omdiskuterat ämne. Som 
ovan nämnt görs dagligen bedömningar av individer vilket gör att det i lärares arbete blir 
naturligt att i undervisningen göra bedömningar. (Annerstedt, 2002) 

 

2.6.1 Former av bedömning 
Bedömning sker på fler sätt än via betyg, till exempel genom samtal med elever. I Lpf 94 
(SKOLFS 1994:2) står det att lärarna kontinuerligt ska ge information till eleverna om deras 
framgångar och utvecklingsbehov, vilket utvecklingssamtal är ett exempel på. Enligt 19§ i 
gymnasieförordningen (1992:349) ansvarar rektorn för att eleverna minst en gång per termin 
får utvecklingssamtal tillsammans med lärarna. Dessa samtal växte fram under 1970-talet och 
gick då under namnet ”Kvartssamtal”, men kom under 1990-talet att ändras till det namn som 
används idag, nämligen utvecklingssamtal (Landahl, 2006). Denna form av bedömning brukar 
oftast ske i mitten av en termin och hör till den ”formativa bedömningen” (Gipps, 1994). 
Läraren ska i utvecklingssamtalet utgå från elevens IUP, det vill säga Individuell 
utvecklingsplan som ska finnas för varje elev, vilket Skolverket (2009) hänvisar till 
gymnasieförordningen. Gipps (1994) menar att formativ bedömning är något som sker 
kontinuerligt i undervisningen och har till syfte att vägleda eleven. Formen innefattar alltså att 
förbättra elevens lärande samt att försöka påverka arbetets kvalitet (Zandén, 2010). Gipps 
(1994) förmedlar att motsatsen till formativ bedömning är summativ bedömning, vilken oftast 
sker i slutet av en termin för att visa vad eleven har lärt sig och om han/hon har uppnått 
uppsatta mål och förväntningar. Summativ bedömning kan komma till uttryck i ett betyg och 
är en kortfattad värdering eller beskrivning. Denna typ av bedömning används ofta vid urval 
(Zandén, 2010). Sadler (1989) påpekar också att den summativa bedömningen inte har en 
omedelbar inverkan på lärandet, men att den oftast kan ha en djupgående och personlig 
påverkan hos eleven. Det är istället den formativa bedömningen som har en inverkan på 
lärandet, vilket Korp (2003) lyfter fram, med utgångspunkt från Perrenoud (1991), och skriver 
att ”all bedömning som hjälper eleven att lära sig och utvecklas är formativ.” (Korp, 2003, s. 
79).  

Förutom formativ och summativ bedömning finns det också formell- och informell 
bedömning. Eriksson (2010) förklarar de senare begreppen, och understryker att formell 
bedömning är den som bli synlig för andra människor än läraren, och informell blir synlig 
endast för läraren. Med detta menar Eriksson att informell bedömning sker i vardagen och inte 
är en given bedömningssituation. Den synliggörs därför inte för andra, inte heller för den som 

Det innebär i sin tur att närvaro, flit, ambition, läxläsning, 
lektionsarbete m.m. inte i sig ska vara grund för 
betygsättningen, såvida de inte är en direkt förutsättning för att 
målen ska kunna nås, till exempel i form av laborations- arbete. 
(Skolverket, 2009, s.17 ) 
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bedöms. I denna form av bedömning ligger lärandet i fokus, medan den formella 
bedömningen har fokus på kunnandet. Här sker bedömningen i en given situation, det vill 
säga där samtliga är medvetna om att en bedömning äger rum. Formen är oftast skriftlig och 
kan ses som en offentlig handling. (Eriksson, 2010) Det viktiga vid bedömning och 
betygssättning är att läraren är saklig och rättvis. Läraren ska därför bedöma utifrån sig själv 
och kriterierna, och inte ta hänsyn till olämplig påverkan (Lärarnas Riksförbund, 2007).     

 

2.6.2 Bedömning och lärande 
Sadler (1989) betonar att bedömning befrämjar lärandet då den äger rum kontinuerligt i 
undervisningen genom vägledning och feedback samt genom att läraren och elev tillsammans 
bedömer elevens nivå och hur en framtida utveckling kan ske. Gipps (1994) anser att 
bedömning sker på olika sätt beroende på vad som lärs ut samt hur en individ lär sig. Lärandet 
påverkas av olika saker, så som undervisning men också av formen av bedömning, det vill 
säga hur bedömning sker, samt vad det är som bedöms. (Pettersson, 2005) Gipps (1994) 
menar att bedömning är: 

 

 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (SKOLFS 1994:2) finns det ett kapitel om 
bedömning och betyg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[E]tt brett spektrum av metoder för att utvärdera elevernas 
prestationer och måluppfyllelse. Exempel på metoder kan 
vara praktiska och muntliga prov, formella prov samt 
klassrumsbaserad bedömning gjort av läraren utifrån 
insamlat material. (s. vii) 

2.5 BEDÖMNING OCH BETYG 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskaps- mål som uttrycks i 
kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. 
 
Mål att sträva mot 
 
Skolan skall sträva mot att varje elev  
• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och  
• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. 
 
Riktlinjer 
 
Läraren ska 
• fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 
studierna, 
• i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om 
elevernas skolsituation och kunskapsutveckling, och 
• redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 
 
Läraren ska vid betygsättningen 
• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen, 
• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
undervisningen, 
• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och  
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.  
 
                                   Figur 1: Lpf 94, 2.5 Bedömning och Betyg. s. 15-16 
     (SKOLFS 1994:2) 
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Det är skolans och kommunens ansvar att utvärdera och följa upp undervisningen och dess 
kvalitet, vilket bör ske genom regelbunden bedömning. Då det gäller utvärdering och 
kvalitetsutveckling för arbetet i en målstyrd skola bör dock ansvaret främst ligga hos den 
enskilda skolan. Tillsammans med sina kollegor och elever ska därför lärare i den enskilda 
skolan också följa upp undervisningen och utvärdera de resultat som den gett. (Regeringens 
proposition, 1996/97:112) Enligt Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) ligger ansvaret för lärandet även 
på eleven. Han/hon ska utöver utvärderingen av sitt resultat också bedöma sitt 
utvecklingsbehov, detta utifrån de krav som kursplanen innehåller. 

 

2.6.3 Bedömning som didaktiskt verktyg 
Wohlin (2004) visar genom ett exempel från en kemilektion hur läraren tillsammans med 
eleverna kan bestämma kriterier för lärarens slutliga bedömning av ett godkänt resultat. 
Eleven planerar arbetet och får på vägen till det färdiga resultatet på olika sätt bedöma sitt 
arbete utifrån kriterierna. Detta innefattar att eleven får bedöma sig själv och sina kamrater, 
samt bli bedömd av sina kamrater och slutligen av läraren. Genom de olika bedömningsstegen 
ska eleven kunna utveckla sitt arbete för att nå ett resultat som uppfyller kriterierna. 
Gustafsson (u.å.) nämner videodokumentation som ett sätt att bedöma sig själv i dans, där 
individens inre uppfattning kan skilja sig från samma individs yttre uppfattning. I rapporten 
skriver Wohlin (2004) om olika bedömningsverktyg och poängterar att det är viktigt att 
kombinera dessa i sin bedömning. 

För att undervisningen ska resultera i uppnådda mål från kursplanen behöver läraren ställa sig 
frågorna – Vad? Hur? och Varför? (Kroksmark, 1989) För att veta vad som ska ingå i 
undervisningen och vilken kunskap som ska läras ut gäller frågan <vad>. Den andra frågan, 
<hur> behandlar på vilket sätt undervisningens innehåll och kunskap ska förmedlas, det vill 
säga vilken metod som ska användas. Den sista frågan <varför> återkopplas till de två tidigare 
nämnda punkterna. Det innebär att läraren behöver känna till syftet med det innehåll och den 
metod som har valts för undervisningen. (Kroksmark, 1989) Grönlund och Wigert (2004) 
skriver i boken Röster om danspedagogik utifrån Valerie Preston-Dunlop (1988). Preston-
Dunlop drar en koppling till Laban Center i London som talar om fyra vägar för att tillägna 
sig kunskap om dans. Dessa är sammanfattningsvis: Kinestetisk upplevelse, faktakunskap om 
dansens olika byggstenar, dansens utförande samt dansens uttryck, estetik och syfte. Ring 
(2003) tar upp frågorna hur och varför då hon menar att dessa är viktiga i danssammanhang 
för att få djupare kunskap i rörelsen, där rörelsen kan betraktas som Kroksmarks (1989) vad-
fråga.   

 

2.6.4 Vad bedöms? 
Vad är det vi som lärare ska bedöma i skolan? I Lpo 94 (SKOLFS 1994:1, s. 16), likt Lpf 94 
(SKOLFS 1994:2), står det att läraren ska: 

 

 

 

 

•  Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. 
 

• Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 
till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.  
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När vi blir bedömda eller bedömer något är det endast ett stickprov av helheten och kunnandet 
hos personen (Pettersson, 2005). Vi kan alltså inte bedöma allt en person kan, utan för att 
kunna göra detta krävs det att vi spenderar en lång tid med personen. Genom detta är en 
bedömning alltid beroende av formen och innehållet då en bedömning sker utifrån ett 
avgränsat innehåll och uppgifter (Pettersson, 2005). I nedanstående citat skriver Nuttall 
(1987) om hur all bedömning sker utifrån ett urval av beteenden och hur bedömaren sedan för 
samman underlagen och gör en generalisering.    

 

 

 

 

 

 

Regeringens proposition 2003/04:120 framhåller vikten av att lärare har en variation och 
bredd i undervisnings- och bedömningsmetoder för att på bästa sätt kunna öka likvärdigheten 
i betygssättningen. För att detta ska kunna ske menar propositionen att det av läraren krävs att 
han/hon i sin analys av kursplanen har reflekterat kring hur de olika kunskapskvalitéerna i 
ämnet kan komma till uttryck, både i elevers lärande och på vilka sätt elever kan redovisa sina 
prestationer och kunskaper. I en tidigare utredning av Skolverket visade det sig att lärare i sin 
bedömning av elevers kunskap istället nästan enbart förlitar sig på skriftliga prov. 
(Regeringens Proposition 2003/04:120) 

I kursplaner och betygskriterier kan vi se hur läroplanernas kunskapssyn på olika vis uttrycks 
och att det som eleven lär sig visas genom att attityder och kompetenser visar sig 
övergripande (Regeringens skrivelse 1996/96:112). I de fall då lärare använder sig av prov för 
att mäta elevers kunskap behöver dessa vara utformade på ett sådant vis att de har en 
”inriktning mot problemlösning, tillämpning och kombinationer av olika kunskapsområden.” 
(Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 106). Pettersson (2005) pratar om prov som 
bedömningsmetod och hur dess utformande kan vara avgörande för om eleven ges möjlighet 
att visa sin kunskap:  

 

 

 

 

 

Provets syfte är bedömning av kunskap men att dess syfte lika väl fungerar som stöd i 
inlärningsprocessen och att provet ska fungera som en hjälp för att analysera den kunskap 
eleven har i förhållande till målen (Regeringens skrivelse 1996/97:112 s. 106). 

 

 

Om språkkunskaper endast bedöms med grammatikprov och 
glosprov så ger det en signal att grammatik och ord lösryckta från 
varandra är viktig kunskap, samtidigt som en annan signal ges – att 
den funktionella kunskapen och den kommunikativa kompetensen 
inte tillmäts lika stort värde vid bedömningen. De som kan göra sig 
förstådda på ett språk kommer då inte till sin rätt i glos- och 
grammatikprov, jämfört med en bedömning som fokuserar den 
kommunikativa förmågan. (Pettersson, 2005, s. 32-33)  

 

Every assessment is based upon a sample of the behaviour in 
which we are interested; we intend to generalize from the 
particular sample of behaviour we observe to the universe of that 
behaviour. To take an example: when a classroom test of mental 
arithmetic is given, the teacher is not simply interested in the 
answers to her questions, she is interested in what the answers 
tells her abou't the children's grasp of particular knowledge and 
processes […] and what she therefore needs to do in the way of 
further teaching. (Nuttall, 1987, s. 109) 
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B 

  ”skill”, teknik,  
   praktisk handlag 

C 

Kunskap om regler, 
rutiner, metoder 

2.6.5 Bedömning av praktiska och estetiska ämnen 
I följande avsnitt redogörs hur bedömning i praktiska och estetiska ämnen kan se ut, då det 
ibland kan skilja sig åt från de teoretiska ämnena. Enligt Dahlhaus (1992) kan estetisk 
bedömning formuleras i ett språk ”som inte sällan är vagt och förvirrat.” (s. 45). Vidare menar 
Dahlhaus att den person som bedömer estetik kan vara objektiv i olika grad och nyans. 

I boken ”Perspektiv på bedömning av kunskap” skriver Bendz i sin artikel (1996) om två 
aspekter av praktisk kunskap, generellt giltig kunskap och kontextuellt giltig kunskap. Varje 
aspekt kan delas in i tre undergrupper för att göra det mer förståeligt. Ruta A, B och C (figur 
2) tillhör den generellt giltiga kunskapen och kan alla bedömas genom att vara oberoende av 
ett sammanhang, medan ruta D, E och F (figur 2) är beroende av individens tolkning av 
innehåll och struktur i sammanhanget. (Bendz, 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell för inlärning och bedömning av praktisk kunskap 
(Bendz, 1996, s. 38) 

 

Bedömning av de kunskaper som finns i ruta B, kan endast visas och därmed ges möjlighet att 
bedömas genom praktiska inslag, medan A och C kan göra muntliga eller skriftliga prov och 
bedömas utifrån det. De övriga tre figurerna kan endas bedömas utifrån ett specifikt 
sammanhang. (Bendz, 1996)  

Med utgångspunkt hos Scharfstein (1989) och Säljö (1989) reflekterar Bendz (1996) om 
vikten av att lärare vid bedömning av praktisk kunskap ser till sammanhangets påverkan på 
individen. Elever på ett program med praktiska programgemensamma ämnen har både 
teoretiska och praktiska lektioner dagligen. Bendz (1996) menar fortsättningsvis att skillnaden 
på kunskap, målsättningar och vad som anses bra respektive dåligt kan skilja sig mycket 

       

               F 
 
Känsla, motivation, 
engagemang, 
kreativitet 

 

D 

förmåga att avgränsa 
och strukturera 

problem 

   E 
   
   Kännedom om  
   mål och  
   möjligheter i 

 A 
 
Kunskap om 
teorier, normer, 
etiska värderingar 
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mellan dessa block. Det är därför viktigt att i bedömning och undervisning vara tydlig med 
vems värderingar som ligger till grund för bedömningen.  

Dewey (1934) menar att vi i våra vardagliga livserfarenheter möter estetisk kvalité genom så 
enkla saker som t ex då vi betraktar en blomsterplanta. Den estetiska kvalitén menar han är 
underförstådd i det vi ser i vår vardag. Dewey ställer sig därför frågan om hur det kan vara så 
att den estetiska kvalitén ändå blir otydlig. Frågan besvarar Dewey delvis då han jämför 
estetisk kvalité och bedömning med en kocks matlagning och den serverades uppfattning. 
Kocken lagar maten så som han eller hon tycker att den ska vara för att smaka som bäst. Varje 
krydda och ingrediens tillsätts i maten med eftertanke för att personen som snart kommer att 
serveras ska uppskatta maten till fullo. Men bedömningen av maten kommer ändå till slut att 
ligga hos personen som äter den, efter dennes smak och tycke. Dewey menar med detta att det 
är svårt att bedöma estetisk kvalité enbart efter teknik eller enbart efter utförandet, vilket gör 
att svårigheten med att bedöma estetisk kvalité blir ännu svårare just eftersom att teknik och 
utförande är svåra att skilja från varandra. 

 

2.7 Dans som kunskapsområde 
Dansundervisning handlar enligt författarna i skriften Möte med dansen: som konstform i 
skolan (Skolverket & Statens Kulturråd, 1994) om att känslomässigt kunna uppfatta sin 
omvärld, vilket ses som dansens främsta syfte. Det handlar om ett sätt att förstå och tänka om 
sig själv samt ett konstnärligt uttryck. Detta kan med andra ord få benämningen dans som 
konstform, som inbegriper att dansen är ett språk. I undervisningen får elever arbeta med 
sinnliga intryck, tolkningar av idéer, ett symboliskt uttryck i rörelse och känslomässiga 
upplevelser. Danspedagogen och universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren (1990) 
beskriver dansen utifrån olika aspekter där barnet får möjlighet att i dansen uttrycka sig med 
sina olika sinnen och på så sätt dansa med kropp, själ och intellekt. Det handlar om att förstå 
genom intellektet, att kunna formulera uttryck med hjälp av ord, samt utförandet av rörelserna 
(Skolverket & Statens Kulturråd, 1994). Valerie Preston-Dunlop (1988, refererad i Grönlund 
& Wigert, 2004) sammanför det ovan nämnda som uttryck och kreativitet, vilket hon ser som 
en del, av två, i dansen. Den andra delen menar Preston-Dunlop är teknik, men understryker 
att båda dessa är viktiga för dansen som helhet.  En teori, utarbetad av H. Gardner, handlar om 
att alla människor har en utvecklingspotential som är medfödd. Gardner beskriver sex 
områden: den verbala, matematiska, kroppsliga, rumsliga, den musikaliska samt den 
personlighetsmässiga kompetensen. Gardner kallar teorin för den ”multipla intelligensen”. 
Samtliga av dessa kompetenser används i dansen, exempelvis genom att träna motorik, 
rytmik, rumsuppfattning och kroppsmedvetenhet. (Skolverket & Statens Kulturråd, 1994)  

Grönlund & Wigert (2004) påpekar att pedagogik inom dans innehåller en stor del tyst 
kunskap. De menar att den tysta kunskapen kan innebära ”intuition, handlag, 
förtrogenhetskunskap och är den kunskap som förvärvats i ett yrkes praxis och kopplats till 
både färdighetskunskap och förståendekunskap.” (s. 23). Den tysta kunskapen inom 
danspedagogiken kopplas både till lärarens arbete i kunskapsförmedlingen och till elevens 
inlärning. Ett exempel på tyst kunskap kan vara att eleven tillägnar sig kunskap genom att se 
rörelsen utföras och därmed efterlikna den med kroppen (Nielsen & Kvale, 2000). Även 
Grönlund & Wigert (2004) påpekar denna form av kunskapsöverföring och menar att den sker 
genom den så kallade mästarläran. Genom en intervjustudie har samma författare 
sammanfört begrepp på vad den tysta kunskapen kan innebära. Några uttalade begrepp som 
nämns är: ”harmoni och känsla för dans” (Jean Geddis), ”det konstnärliga förhållningssättet” 
(Björklund Dahlgren) och ”att vara närvarande i sin kropp” (Kari Sylwan). 
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Vi har tidigare skrivit om att läroplan och kursplan ger utrymme för en varierad undervisning, 
vilket för oss till Jannie Berggrens (2004) uppfattning om att dans lärs in på olika sett 
beroende på individ, samt till Gun Románs (2004) resonemang kring användandet av olika 
sinnen i undervisningsprocesser i ämnet dans. I skolans verksamhet råder det olika nivåer på 
elevers förkunskaper, vilket ställer höga krav på dansläraren (Edelholm, 2004). Detta kan 
kopplas till Lpf 94 som säger att ”undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov” och att det finns ”olika vägar att nå målen” (SKOLFS 1994:2, s. 
4). Ämnet dans kräver precis som Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) understryker att eleven tar eget 
ansvar för sitt lärande, då eleven i kroppen behöver lära sig att känna vad som är rätt och fel 
vid till exempel, viktöverföring och muskelspänning (Román, 2004). Vidare menar Román att 
eleven lär känna sin kropp genom de olika sinnesorganen. Flera danslärare arbetar därför 
varierat för att på olika vis närma sig sinnena, vilket endast blir möjligt med det utrymme som 
läroplan och kursplan ger (Román, 2004).  

Det finns inte mycket forskning om ämnet dans, men Skolverket och Statens Kulturråd (1994) 
menar att den känslomässiga kunskapen som dansen ger är av betydelse för en allsidig 
bedömning.  

 

 

 

I boken Röster om Danspedagogik (Grönlund & Wigert, 2004) diskuteras elevers lärande i 
dans och på vilket sätt lärares kunskaper i dans kan föras vidare till eleverna. Diskussionen tar 
också upp hur lärare använder sig av korrigeringar för att få elever till utveckling. Detta sker 
öppet, löpande och under lektionstid, vilket då resulterar i en formell och formativ bedömning 
(Eriksson, 2010 & Gipps, 1994).  En lärare i danssalen behöver lära känna sin elev för att veta 
när denne presterar utifrån sin maximala förmåga. Inte förrän denna kännedom har gjorts kan 
läraren göra en rättvis bedömning. Det kan till exempel röra sig om att ge beröm eller försöka 
att få eleven att arbeta hårdare. (Ring, 2003) 

 

2.8 Dansämnet i gymnasieskolan 
På det estiska programmets dansinriktning finns en nationell kurs vid namn Dans och 
gestaltning. Kursen ges i tre nivåer, A, B och C, och genomförs oftast med en nivå per läsår. 
Dans och gestaltning C ges i årskurs tre och har följande kursmål:  

 

 

 

 

 

 

 

En logisk eller faktamässig kunskap som kan kombineras med en 
känslomässig insikt och värdering, speglar flera aspekter av ett 
förhållande och utvidgar förmågan att allsidigt bedöma en 
situation. (Skolverket & Statens Kulturråd, 1994, s. 36) 

 

Kursen skall ge fördjupad kunskap i dansens formspråk och 
gestaltning samt pröva nytänkande och nyskapande genom 
samverkan med andra estetiska uttrycksformer. Ett mål för kursen 
är även att ge kunskaper om rörlig bild och dess möjligheter i 
arbete med dans och gestaltning samt som kunskapskälla och 
redskap för analys. Kursen skall även ge tillfällen till att både 
självständigt och i lagarbete använda och kombinera olika 
kompetenser i ett processarbete från idé till gestaltning. Därutöver 
skall kursen öva förmågan att analysera ett konstnärligt arbete 
framfört i olika rumsliga miljöer. (Skolverket, 2000) 
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För att ge en förståelse för utformandet av Dans och gestaltning C redogörs nedan för 
kursplanens utformning, dock är utformningen av andra ämnes kursplaner uppbyggda på 
samma vis. Det som skiljer är innehåll i mål och kriterier. 

Kursplanen för Dans och gestaltning C anger målen för undervisningen samt är 
kompletterande till Lpf 94. Som synes i bilaga 1, inleds kursplanen med mål skrivna i löptext 
där det står vad kursen ska innehålla för att sedan redovisa mål som eleven efter avslutad kurs 
ska ha uppnått. Den följande delen består av betygskriterier som säger vilka kunskapskvalitéer 
eleven ska ha för respektive betygsnivå. Det finns ett fritt utrymme av tolkning i Dans och 
gestaltning C, vilket skolverket medvetet har utformat för att en professionell tolkning ska 
kunna ske på lokal nivå. (Skolverket, 101207, kl 09.19) Kursplanen ligger till grund för 
bedömning, där elevers kunskaper i kursen ska bedömas (Skolverket, 101207, 10.26).  

 

3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen för hur danslärare verksamma på 
gymnasiets estetiska program förhåller sig till kursplanen i Dans och gestaltning C.  

 

3.1 Forskningsfrågor 
– Hur arbetar danslärare med kursplanen före, under och efter kursen?  
– På vilket sätt förhåller sig danslärare till området bedömning i förhållande till                                                                           
   kursplanen?  
– Hur upplever danslärare att hans/hennes förhållningssätt till kursplanen inverkar 
   på elevers uppfyllelse av mål och kriterier? 

 

4 Metod 
I följande avsnitt redogörs motiv för forskningsmetod och beskrivning av den kvalitativa 
forskningsintervjun som vi använt oss av. Sedan redogörs för forskningsetiska principer samt 
urval och beskrivning av intervjupersoner. Ytterligare information om genomförandet av den 
empiriska studien och bearbetning av insamlat material avslutar detta metodavsnitt. För att 
avgränsa studien har vi, som vi redogjort för i vårt syfte, valt att fokusera på en av det 
estetiska programmets kursplaner inom ämnet dans, Dans och gestaltning C.      

 

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, vilket innebär att den har vissa ramar 
men liknar ett vanligt samtal (Kvale, 1997). Denna typ av intervjuer har därför olika grad av 
strukturering. Efter att ha arbetat fram syfte och forskningsfrågor kunde vi genom inläsning 
av litteratur se vilken metod som var bäst lämpad för studien. Detta resulterade i valet av 
kvalitativa intervjuer med en låg grad av strukturering. Valet grundades i vår önskan om att 
skapa ett naturligt flöde i intervjuerna samt för att intervjupersonerna skulle få stort utrymme 
för egna ord (Patel & Davidson, 2003). 
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Kvale (1997) beskriver sex analyserande steg i en intervju. Nedan kommer de fyra första 
stegen att beskrivas då vi har haft dessa som utgångspunkt under vårt arbete. Det första steget 
innefattar den första delen i intervjun då intervjupersonen berättar om sina tankar och 
handlingar i det berörda ämnet. Utifrån att intervjupersonen samtalar om ämnet får den nya 
tankar och reflektioner som leder till att personen ser nya samband, vilket hör till det andra 
steget. Nästa steg är utifrån intervjuarens perspektiv där en dialog förs med den intervjuade 
som till sist resulterar i att svaret endast kan tolkas på ett sätt. När forskaren når det fjärde 
steget är intervjun avklarad och en bearbetning av materialet börjar ske. Genom utskrift sker 
en strukturering av intervjun för att sedan ta bort material som inte svarar för syftet i fråga, 
detta beskrivs vara den klarläggande delen i analysen. Det är nu som själva analysen av det 
införskaffade materialet analyseras och då ”utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den 
intervjuades egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen.” (Kvale, 
1997, s. 171).  

Under den kvalitativa intervjun är det för studiens trovärdighet viktigt att intervjuaren är 
lyhörd, noterar kroppsspråk och tonfall, samt inte visar personliga ställningstaganden. Det är 
även viktigt att forskaren i sin studie ska kunna visa hur insamlandet av data gått till för att 
förmedla en trovärdighet till läsaren, till exempel genom att synliggöra hur intervjufrågor sett 
ut. (Trost, 1997) 

 

4.2 Forskningsetiska principer 
Vi har innan våra intervjuer inhämtat fakta om forskningsetiska principer från 
Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer och deras fyra huvudkrav inom 
forskningsetiken samt Trosts (1997) Kvalitativa intervjuer. Då vi tog kontakt med danslärare i 
Svealand redogjorde vi i ett skriftligt mail för vårt syfte med intervjuerna och studiens 
innehåll, vilket stämmer överens med vetenskapsrådets informationskrav. Vi var också tydliga 
med att full anonymitet skulle råda, vilket vi var pålästa om från Vetenskapsrådets skrift om 
Forskningsetiska principer. Vid inbokning av intervjuer fick samtliga de danslärare vi skulle 
intervjua ge samtycke om plats, tid samt längd för intervjun, detta enligt samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). När det gäller tystnadsplikt klargjordes redan vid förfrågan om 
medverkan av intervjuerna att de kommer vara helt anonyma, det vill säga att ingen kommer 
att kunna urskilja vilka personer som ingått i intervjustudien samt att vi försäkrade om 
konfidentialitet (Trost 1997). Med konfidentialitet menas att innehållet som ges i intervjuerna 
inte kommer att föras vidare på ett sätt som kan avslöja den intervjuade. Då resultatet skrivs 
bör forskaren vara medveten om att utomstående kan urskilja intervjuade personer om det 
skrivs i en allt för detaljerad form (Vetenskapsrådet, 2002). Inhämtad information bör enligt 
Vetenskapsrådet (2002) vägas i förhållande till värdet för resultatet, detta för att bättre kunna 
säkerställa konfidentialitet. 

 

4.3 Urval och intervjupersoner 
Vi har utgått från Trosts (1997) sätt att göra urval till kvalitativa intervjuer genom att ha en 
given ram där variation bland personerna förekommer. Ramen i vår studie har varit att alla 
förfrågade skulle vara verksamma i gymnasieskolans estetiska program med inriktning dans, 
samt ha pågående undervisning i kursen Dans och gestaltning C. Fortsättningsvis har vi delvis 
använt oss av ett strategiskt urval, där våra variabler har varit ålder, kön och dansgenre (Trost, 
1997). De kvalitativa intervjuerna utfördes på danslärare verksamma på gymnasiets estetiska 
program med inriktning dans. Samtliga intervjupersoner undervisade i kursen Dans och 
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gestaltning C, då vårt syfte är avgränsat till dess kursplan. Avsikten var att intervjua sex 
lärare, alla verksamma på olika gymnasieskolor och gärna med varierad bakgrund för att ge 
en bred skildring. Detta antal intervjupersoner valdes anpassat efter arbetsbörda i förhållande 
till studiens tidsram samtidigt som vi eftersträvade ett resultat som avspeglar verkligheten. 
Med lärares bakgrund menar vi tidigare nämnda variabler. De tillfrågade intervjupersonerna 
var alla verksamma i Svealand. Detta område ansåg vi lämpat för studien då vi inte tidigare 
har någon relation med Svealands gymnasieskolor. På så vis hade vi större möjlighet till en 
objektiv syn på de skolor och lärare vi mötte under studiens gång. Antalet intervjuade lärare 
resulterade i fem stycken personer, då flertalet tillfrågade avsade sig medverkan i studien på 
grund av tidsbrist eller tillämpning av lokala kursplaner. De intervjuade personerna var alla 
verksamma i önskat område och vi lyckades att få danslärare med en varierad bakgrund. 

I gymnasieskolans verksamhet arbetar danslärare, danspedagoger och dansare med 
undervisningen i ämnet dans. Dessa yrken skiljer sig åt, då dansläraren får en lärarexamen, 
danspedagogen en pedagogisk examen, och dansaren en utbildning som professionell dansare. 
För att göra det mindre komplicerat för läsaren har vi i vår studie valt att benämna alla 
verksamma i dansundervisningen för Danslärare, oavsett utbildning.  

 

4.4 Genomförande 
Arbetsfördelningen mellan oss två författare av denna studie har varit jämnt fördelad. 
Litteraturen som ligger till grund för bakgrunden har vi till viss del delat upp, dock har vi 
båda behandlat litteratur som berör samtliga områden. Det vi först arbetade med uppdelat 
gjorde vi sedan varsitt utkast av, nästa steg var att tillsammans sammanställa och redigera 
materialet till en helhet. Förutom uppdelningen i bakgrunden har resterande arbete utförts 
tillsammans, vilket har fungerat utmärkt då vi är samspelta.  

Studien är inspirerad utifrån det hermeneutiska perspektivet som Patel & Davidson (2003) 
översätter till ”ungefär tolkningslära” (s. 28). Med detta menas att tolkning görs av språk och 
skrift, samt handlingar utförda av människan. Kvale (1997, s. 49) menar att ”Den 
hermeneutiska forskningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening.” En hermeneutiker förespråkar att vi kan:  

 

 

 

Då studiens syfte utgår från lärares förhållningssätt till kursplanen samt hur tolkning och 
bearbetning av denna inverkar på elevers lärande, ansåg vi det hermeneutiska perspektivet 
vara bäst lämpat för studien.   

Då våra intervjuer genomfördes med en låg grad av standardisering menar Trost (1997) att vi 
som forskare låter den intervjuade personen styra samtalet och att vi ställer följdfrågor i den 
ordning som passar och beroende på vad som tidigare sagts. Intervjuerna vi förde var öppna 
då vi använde oss av en intervjuguide där frågorna inte kom i en speciell ordning (Kvale, 
1997).  

För att få en första kontakt med danslärare i Svealand kontaktade vi dem via e-post, detta 
resulterade i få svar, vilka dock inte kunde medverka i studien på grund av tidsbrist. Därför 

 

[…] förstå andra människor och vår egen livssituation genom att 
tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade 
och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 
livsyttringar. (Patel & Davidson, 2003, s. 29) 
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kontaktades de resterande förfrågade igen, denna gång via telefon, och då med ett bättre 
resultat. Medverkande intervjupersoner i studien resulterade i fem stycken som antingen är 
utbildade danspedagoger eller utbildade dansare, alla fem är verksamma på gymnasieskolor i 
Svealand. Tillsammans uppfyllde de till viss del målet med en variation i ålder och kön, dock 
inte i variation av genre. Av konfidentiella skäl redogörs ingen närmare beskrivning av de 
intervjuade personerna (Vetenskapsrådet, 2002). I förfrågan, både via e-post och via 
telefonsamtal, gavs information om studiens och intervjuernas syfte samt att full anonymitet 
skulle råda, detta enligt de forskningsetiska principer vi redogjort för ovan. Vi skickade där 
emot inte ut den frågeguide vi skulle komma att använda oss av vid intervjuerna då vi ville få 
en så verklig uppfattning som möjligt och inte ge dem tid till förberedelse. Detta material var 
en intervjuguide vars utformning påminde om en Mind-Map. Utgångspunkten för 
intervjuguiden var kursplanen för Dans och gestaltning C och tankebubblorna var olika 
områden för att närma oss syftet och genom det få svar på våra forskningsfrågor (se Bilaga 2). 
Med utgångspunkt från Trost (1997) var dessa få i antal och gjordes så att de omfattade stora 
områden. Vi använde oss själva av en tydligare Mind-Map med underrubriker i de blå 
bubblorna för att säkerställa att alla områden blev besvarade (se Bilaga 3).  

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att få ut största möjliga information och 
förståelse av intervjun. Detta var endast möjligt då vi sedan tidigare arbetat tillsammans och 
med den erfarenheten vet att vi är samspelta och förstår varandra. (Trost, 1997) Vi turades om 
att vid olika intervjuer leda samtalet och vara aktiv observatör. Observatörens uppgift var att 
hålla kolla på intervjutiden och se till att samtliga punkter blev besvarade genom 
kompletterande frågor.  

I enlighet med Trost (1997) utfördes intervjuerna i ett avskilt rum på intervjupersonernas 
arbetsplatser eller i en annan av dem vald miljö. Detta för att intervjupersonerna inte skulle 
uppleva några störande moment och för att vi på så sätt kunde bibehålla den goda kontakt vi 
inledningsvis skapat. Innan vi startade intervjuerna utifrån vår intervjuguide lät vi 
intervjupersonen berätta om sig själv och sin utbildningsbakgrund för att få en avslappnad 
stämning, för att sedan fritt fortsätta berätta kring en av bubblorna. På så vis blev 
förutsättningarna bättre för att lyckas med en intervju med ärliga och öppna svar (Trost, 
1997). En kvalitativ intervju kan annars vara känslig för den situation personen befinner sig i, 
men genom att vi visade oss delaktiga och kände in intervjupersonen kunde vi få den 
intervjuade att blir mer frigjord i sitt berättande (Kvale, 1997).  Enligt Trost (1997) kan en 
intervju på sätt och vis jämföras med en dans genom att intervjuaren försöker följa och förstå 
den intervjuade, i en dans hade detta gett uttryck i att ”de två har samma rytm och uppfattar 
varandras rörelser på likartat sätt för att dansen skall fungera smidigt.” (s. 35). Vid 
genomförandet av våra intervjuer har vi haft med oss Trosts (1997) tankar om förhållningssätt 
vid intervjuer för att få bästa möjliga resultat. Det har bland annat rört saker som uppförande 
och tålamod. För att kunna bearbeta samtliga intervjuer valde vi att göra ljudinspelningar. 
Genom att dokumentera intervjuerna på detta sätt fick vi med alla ord, tonfall samt betoningar 
som vi sedan har kunnat gå tillbaka till i vår bearbetning (Kvale, 1997). Alla de intervjuade 
personerna var införstådda med varför vi förde ljudinspelning som dokumentation samt att 
materialet kommer att förstöras efter avslutat arbete, detta enligt Kvales (1997) skrift om 
konfidentialitet. Ljudinspelning underlättade även under intervjun, då vi kunde fokusera på 
intervjupersonen och möjliggöra ett naturligt samtal samt att den intervjuade inte behövde 
fundera på vad som antecknades (Trost, 1997). Vi var vid vårt beslut om ljudinspelning 
pålästa från Patel och Davidson (2003) om vilka nackdelar som finns med ljudupptagning, 
men de fördelar som de beskriver passade oss bra då vi ville ha möjlighet att i efterhand 
bearbeta de exakta svaren.  
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I bearbetningen av data har vi till viss del utgått från de metoder som finns i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale, 1997). Till att börja med transkriberade vi ljudinspelningarna för 
att sedan försöka hitta de väsentliga delarna från våra intervjuer, det vill säga de bitar som 
svarade mot vårt syfte. Därefter gjorde vi en sammanfattning av varje genomförd intervju för 
att sedan kunna jämföra intervjuerna med varandra, det gjorde vi genom att hitta likheter och 
olikheter. Vi delade in informationen i olika teman, där vi utgick från den intervjuguide vi 
använde oss av under intervjuerna. Nu kunde vi utveckla innebörder och få perspektiv på den 
bearbetade informationen samt att vi kunde få en tydlig bild av den intervjuades personliga 
tolkningar av sitt förhållningssätt till kursplanen i Dans och gestaltning C (Kvale, 1997). Vi 
har sedan, med utgångspunkt från Vetenskapsrådet, medvetet arbetat med att skriva studiens 
resultat på ett inte allt för detaljerat vis för att undvika att utomstående läsare av studien ska 
kunna urskilja de intervjuade. Vi har även valt att medvetet inte nämna procentuell fakta i 
resultatet, det vill säga hur många av de intervjuade som säger vad. Istället har vi strävat efter 
att finna mönster hos de intervjuade. (Trost, 1997) 

 

5 Resultat 
I denna del kommer resultatet från den empiriska studien att redovisas. Resultatet är uppdelat 
i sex rubriker utifrån de teman vi använde oss av i de kvalitativa intervjuerna. Dessa teman är, 
som vi tidigare redogjort för i genomförandet, tankar om kursplanen, tolkning och 
bearbetning, planering, undervisning, utvärdering och betygssättning samt elevers lärande. 
Den sista delen i detta avsnitt är en sammanfattning av studiens resultat.  

 

5.1 Tankar om kursplanen 
Flertalet av de intervjuade personerna uttryckte på olika sätt att kursplanen för Dans och 
gestaltning C är diffus och slarvigt utformad. Den har även blivit kallad ”flummig”, och en 
känsla uttrycks genom en person som att det är många teoretiker som har arbetat för att få ner 
fina formuleringar, istället för att beskriva vad de vill att eleverna ska göra. En av lärarna 
anser dock att denna kursplan är tydligare än vad de tidigare har varit:  

De är väl tydligare än de vart förut tycker jag ändå. 

Istället ser en annan lärare fram emot den nya kursplanen i Dans och gestaltning C som 
kommer med den nya gymnasiereformen 2011:  

Det ska bli skönt att få lite nya kursplaner till Gymnasie 11. 

En av danslärarna uttrycker att kursplanen ger en frihet som bidrar till nytänkande och 
nyskapande, vilket gör att kursen blir spännande:  

Det är befriande att inte ha en kurs som skriver en på näsan […]  
den är luddig på ett bra sätt. 

Det som några andra uttrycker vara slarvigt utformat är att samtliga av kursens mål inte är 
kopplade till betygskriterierna, de anser att bedömningsgrunden ska vara kopplad till målen. 
Då målen inte är kopplade till kriterierna kan detta enligt en lärare orsaka otydlighet som leder 
till negativ påverkan i form av stress eller att vissa mål i kursplanen får låg prioritet. 
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Majoriteten av lärarna anser att det för den skapande processen ändå är bra om kursplanen 
inte är allt för kontrollstyrd. En danslärare uttrycker sin tanke om kursplanen som att:  

 

 

Samtliga danslärare ser på olika vis kursplanen som ett hjälpmedel under kursens gång, 
samtidigt som de också kan känna sig begränsade av den. Några uppfattningar som vi tagit del 
av under intervjuerna är att kursplanen: kan föda nya idéer, är ett hjälpmedel vid 
betygssättning, att den kan bidra till irritation, har väldigt mycket bra saker, det är bara ord 
– dans är mycket mer än så. Ytterligare uttrycker en lärare att den är till hjälp av utformandet 
av kursens planering, men att den hade kunnat vara till ännu större hjälp om dess formulering 
varit tydligare:  

 

 

 

I kursplanen finns mål där teknisk utrustning kan ingå, vilken kräver kompetens som många 
intervjupersoner anser sig sakna. Dessa mål uttrycker flera lärare som en begränsning i sitt 
arbete för elevers måluppfyllelse, då de saknar resurser och tid. Följden av begränsning i 
teknisk utrustning och kompetens är att en skola inte alls fokuserar på detta mål, medan de 
resterande försöker att hitta alternativa lösningar för att nå målet: 

 

 

 

Majoriteten av intervjupersonerna använder kursplanen när bedömning och betygssättning ska 
ske. Under kursens gång upplever ett par att mål och kriterier finns med i bakhuvudet medan 
en annan lärare använder sig av den kontinuerligt, som ett stöd:  

Jag checkar mot den hela tiden. 

Det råder också olika uppfattningar om vilka delar i kursplanen som danslärarna fokuserar på 
under kursens gång. En person planerar mer efter betygskriterierna, medan en annan lägger 
mer vikt på kursens mål.  

 

5.2 Tolkning och bearbetning 
De lärare som ingår i ett kollegium med andra danslärare (undervisande i andra genrer än 
intervjupersonen) som undervisar i Dans och gestaltning C gör en gemensam tolkning av 
kursplanen innan kursens start. Detta arbete görs genom diskussion för att konkretisera 
innebörden i mål och kriterier och hur dessa kan komma till uttryck i deras undervisning: 

 

 

Jag tror att jag har utformat arbetet ganska mycket med hjälp 
av…ändå vad är det dom ska uppnå? […] det skulle kunna va ett 
mycket större hjälpmedel om dom hade uttryckt sig på ett annat 
sätt . 

 

Det vi inte jobbar med alls kan jag säga är den rörliga bilden och 
dess möjligheter, just för att ingen av oss just nu danslärare 
känner att vi är så bra själva på det här med den tekniska delen av 
rörliga bilden. 

 

Man måste hitta en balans så att eleven hela tiden har ett lärande  
som fortgår, även fast man går igenom olika moment som kursen 
faktiskt innehåller. 
 

Vi måste diskutera det. Så visst, ja, vi diskuterar det jätte 
jättemycket. 
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Enligt en av de deltagande lärarna är detta av stor vikt för att ge en jämlik förmedling av 
kursplanen till eleverna, eftersom de är flera danslärare som undervisar i samma kurs. Detta 
arbete anses av många vara svårt och tidskrävande, det framhålls även att pedagogiska 
diskussioner under kursens gång inte hinns med, vilket ses som en nackdel:  

 

 

En lärare som inte har ett kollegium med danslärare diskuterar istället med lärare i andra 
estetiska ämnen, dock sker den största tolkningen av kursplanen enskilt då funderingar som 
vad betyder det här i verkligheten? dyker upp. I det enskilda arbetet omformulerar en 
danslärare betygskriterierna så att de går att tillämpa i undervisningen och på så sätt 
genomsyrar lärarens röda tråd.  

 

5.3 Planering  
När det gäller planering av kursen använder majoriteten av lärarna kursplanen till största del 
innan kursstart, då en övergripande planering görs. Att planera verksamheten utifrån 
kursplanen upplever en av danslärarna tar mycket tid, men att detta behövs för att mål och 
kriterier ska kopplas till undervisningen:  

 

 

En lärare försöker i planeringen att ta med sin tolkning av kursplanen, dock sker detta mer 
eller mindre omedvetet. Det händer ofta att läraren i efterhand kan se att vissa mål automatiskt 
kommit med: 

 

 

I läsårsplaneringen av kursen ser en annan lärare till att alla kriterier finns med, samt planerar 
in olika undervisningsformer för att erbjuda eleven fler sätt att bli bedömd på. Även övriga 
lärare gör en övergripande planering, då de använder sig antingen av kursplanen, och/eller 
egna mål. Lektionsplanering sker med framförhållning av de flesta lärare, medan någon 
planerar en mindre del av lektionen någon timme före och improviserar den resterande tiden 
utifrån eleverna. Flera av de intervjuade arbetar utifrån delmål och samtliga är flexibla i sin 
undervisning, det vill säga de kan frångå sin planering och improvisera utifrån eleverna. Det 
är dock viktigt att ge eleverna en bredd, så att de inte blir för likriktade, detta enligt en av de 
intervjuade. Detta håller en annan danslärare med om och tillägger att variation kan skapas 
genom att eleverna möter olika dansgenrer, då de är flera som undervisar i kursen. En 
majoritet av intervjupersonerna planerar in examinationer som löpande sker under kursens 
gång, i de flesta fall sker denna planering tillsammans med andra lärare som också är 
ansvariga i kursen. Här följer ett par citat angående planering utifrån kursplanen:  

 

 

Det kräver jättemycket planering, så vi sitter ju hela tiden och 
jobbar med kursplanen. 

 

Ofta saker som man bara gör, och sen tittar man i kursplanen och 
ser att: Oj, det där har vi ju gjort! 

 

Jag håller mig inte slaviskt efter kursplanen, utan jag vill 
fortfarande skapa det jag känner att mina dansare behöver. 

Läsårsplaneringen är inte helt huggen i sten, men det är skönt att 
ha en koll på att man hinner med allt. 

 

Det är alltid den här ändå pedagogiska liksom diskussionen som  
försvinner till ehm… ja och det är så tråkigt tycker jag. 
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5.4 Undervisning 
Vid kursstart förmedlar några lärare kursens mål och kriterier till eleverna genom antingen 
gestaltning och diskussion eller genom diskussion av en förenklad kursplans innehåll. Nedan 
följer två lärares åsikter om förmedlingen av kursplanens mål och kriterier till eleverna: 

 

 

 

 

 

 

 

Några lärare genomför endast planerad förmedling av kursplanens mål och kriterier vid 
kursens start, för att sedan i vissa fall ge tyst kunskap, det vill säga att läraren i handling visar 
kursplanens syfte men utan att förmedla det muntligt eller skriftligt till eleverna. Även när det 
gäller att uppfylla lärarnas egna delmål sker detta genom tyst kunskap. Majoriteten av 
danslärarna förmedlar kursplanens innehåll vid kursstart. Däremot råder det delade 
uppfattningar om detta är tillräckligt eller inte. Ett fåtal lärare anser det tillräckligt, andra 
menar att det är viktigt att återkoppla till kursplanen under kursens gång och i vissa fall 
reflekteras det inte alls över detta:  

 

 

Ett annat sätt när det gäller hur kursplanens mål kommuniceras som vi fått beskrivet för oss är 
att lärarna fortlöpande påminner eleverna om betygskriterierna och poängterar vad som krävs. 
I dessa fall sker dock fokuseringen på olika kriterier vid olika perioder. Det kan, enligt en av 
de personer vi intervjuat, vara svårt att för eleverna motivera undervisningens innehåll i 
relation till betygskriterierna. En annan danslärare kan under lektioner stanna upp och arbeta 
mer med ett specifikt mål om han/hon märker att eleverna inte besitter den kunskap som 
krävs:  

Jag får ofta infall, att nu måste vi jobba med den här grejen. 

Det kan ibland krävas att man som lärare helt släpper förmedling av kursplan, 
undervisningsmål och korrigeringar för att låta eleverna bara få göra och på så sätt släppa 
spärrar och utvecklas, detta hävdar ett par av de intervjuade.  

Ett mål i kursplanen (se bilaga 1) innefattar att eleven under kursens gång ska fördjupa sina 
kunskaper i dansämnet. En lärare anser sig arbeta med detta genom att handleda eleverna i sin 
dansutveckling. Korrigeringar i undervisningen, det vill säga formativ bedömning, är något 
som därför kontinuerligt sker under lektionerna hos samtliga danslärare:  

 

Jag tycker det är jätte jätteviktigt, att dels vara det första man gör 
när man presenterar kursen. Då hade jag gjort en, en förenkling av 
det här dokumentet. Eh…lite lättare språk som jag delade ut och 
som vi muntligt gick igenom första lektionen …eh och försökte 
konkretisera vad är det ni behöver göra… 

 
Känns helt meningslöst att sitta och förklara vad som står i 
kursplanen, då är det bättre att förklara vad de ska göra. Det är det 
som är intressant för dem och inte egentligen vad som står i en 
kursplan. 
 

Jag försöker att bli tydligare med att återkoppla […] annars är det 
som att man inte har någon respekt för eleverna. 

 

Korrigerar mina elever konstant, ger feedback konstant, om inte 
jag skulle säga något skulle de ju inte utvecklas. 
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Samma lärare pratar också om att en tydlig kommunikation med eleven och dess målsättning 
gör att de tillsammans kan sträva åt samma håll, och på så sätt uppnå ett önskvärt resultat. 
Genom att ge eleverna ansvar att komma ihåg korrektioner och danstekniska genomgångar 
ges eleverna av en annan lärare eget ansvar i sin utveckling, men blir också parallellt vägledda 
i undervisningen. Även i den formativa bedömningen arbetar lärarna mer eller mindre aktivt 
med att tydligt redogöra syftet med övningar eller rörelser. En lärare berättar om hur han/hon 
under lektioner förklarar hur, varför och vad som händer i kroppen när rörelse sker.  

 

 

Ingen av lärarna anser sin formativa bedömning som planerad, utan den sker spontant utifrån 
elevernas prestationer. Oavsett om danslärarna är tydliga med att redogöra syftet i 
undervisningen tillämpar samtliga danslärare mer eller mindre ofta mästarlära för att förmedla 
sin kunskap till eleverna. 

  

5.5 Utvärdering och betygssättning 
Betygssättning (formell bedömning) är något som majoriteten av intervjupersonerna av olika 
anledningar ogillar, bland annat på grund av att betygskriterierna är svåra att förhålla sig till. 
Det antyds att okunskap skulle kunna vara en bidragande faktor till svårighet vid 
betygssättning. Merparten av de deltagande lärarna har under kursens gång moment som 
betygssätts och ligger till grund för elevens slutgiltiga kursbetyg. Momenten kan vara både 
praktiska och teoretiska samt variera i antal. Danslärarna ser även till helheten av elevers 
prestationer under kursen. De lärare som inte har sådana examinationsmoment sätter enbart 
betyg utifrån det de sett av eleverna under hela kursen. Då det gäller undervisning och 
betygssättning i förhållande till kursplanen uttrycker sig en lärare på följande vis: 

 

 

 

 

Majoriteten av danslärarna framhåller vikten av elevers närvaro för att de ska kunna nå 
kursens mål och kriterier, detta då de menar att vissa av kursens mål inte kan uppnås om 
eleverna inte är närvarande. Olika intervjupersoner uttrycker att de i betygssättningen tittar på 
olika saker. Några utgår från elevers utveckling och vilja, medan andra utgår från deras arbete 
och kunskap:  

 

 

 

För att ge eleverna förutsättningar för en så rättvis bedömning som möjligt planerar en lärare 
in olika undervisnings- och examinationsformer. Samtliga danslärare verkar vara överens om 
att det är i de formella bedömningsmomenten inför omdöme och betyg som kursplanen 

Kursplanen finns med i botten, men jag går inte in och petar på: 
Det där kriteriet har du inte uppnått, om jag inte just har jobbat 
med det där kriteriet. […] Jag försöker att ha det levande i 
huvudet, och det färgar ju hur jag förmedlar det. Det tycker jag är 
viktigt! Om man nu måste ha betyg så ska de ju vara välgrundade. 

Det är alltid bra att visa. […] Men jag måste förklara för dem, 
varför, hur, kroppen, det är så mycket… 

 

Om en person kommer till klass och kanske inte är jättegrym men 
ger allt […] Om eleven inte kan göra allt så bra men gör det med 
hjärtat, så är det för mig MVG. 
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kommer till stor användning. Några menar dock att detta mestadels sker i de fall då eleverna 
väger mellan två betyg. Anledningen till att dem använder den mindre då de är säkra på en 
elevs betyg grundar sig i deras upplevelse av att ha en god förförståelse och känsla för de 
olika betygens krav på kunskap. Dessa lärare tycker sig därför inte behöva kursplanens hjälp i 
de fall då de är säkra på elevers betyg.   

 

 

Enskild bedömning (både formell- och informell bedömning) är någonting som samtliga 
intervjuade danslärare använder sig av. Denna utgår från den formativa bedömningen, elevers 
prestationer och eventuella examinationstillfällen. Detta kan dokumenteras på olika sätt under 
kursens gång, antingen genom en strukturerad mall eller lösa anteckningar, medan någon 
endast registrerar bedömning av elever i minnet. De danslärare som står för all undervisning i 
kursen ger omdömen och sätter kursbetyg på egen hand. En lärare berättar utifrån hans/hennes 
sätt att genomföra utvecklingssamtal: 

 

 

I de fall då kursen Dans och gestaltning C delas med andra danslärare från arbetslaget görs 
efter den enskilda bedömningen en gemensam bedömning tillsammans med kollegiet. 
Merparten av våra intervjupersoner använder sig av en gemensam bedömning på sin 
arbetsplats, vilket sker genom diskussion och jämförelse av elevers prestationer i de olika 
dansgenrerna. Denna bedömning äger rum både inför utvecklingssamtal, då eleven får ett 
omdöme, och inför det slutgiltiga kursbetyget. Dessa lärare framhåller att eleverna då får ett 
samlingsbetyg utifrån de olika genrerna i kursen och att det blir en form av kompromiss 
mellan lärarna. Exempel på detta kan vara att ”Kalle” har MVG i balett, och G i jazz och kan 
då få ett VG som kursbetyg i Dans och gestaltning C. 

Ett fåtal danslärare använder sig av videoinspelning som ett verktyg för att ge eleverna en 
möjlighet till självbedömning och för att utveckla det egna skapandet. Eleverna kan då enligt 
en lärare lättare förstå varför de ligger på ett visst betyg och vad de behöver öva på för att nå 
en utveckling. 

 

 

 

Majoriteten av de intervjuades elever gör en skriftlig utvärdering av kursen vid kursens slut. 
De danslärare som inte använder sig av skriftliga utvärderingar anser sig istället ha en bra 
kommunikation angående undervisningen med eleverna under kursens gång, vilket för dem 
kan motsvara den skriftliga utvärderingen. Oavsett om danslärarna har skriftliga utvärderingar 
eller inte upplever samtliga intervjuade lärare att de eftersträvar en bra kommunikation med 
eleverna.   

En av danslärarna lyfter fram hur han/hon genom att läsa elevernas skriftliga utvärderingar får 
en bra utvärdering av kursens utformande och av sig själv. Några andra förklarar hur de 

Jag har jobbat så många år att jag har en känsla, en skala, jag har 
en känsla av var eleverna ligger. 

 

Vi använder oss mycket av att filma dem också, vi filmar dom 
och dom får se på det själva. Mycket för att de ska kunna se 
också vad som dom missar […] där helt plötsligt blir det väldigt 
tydligt för dem, det blir så här: Ah, jag förstår vad du menar. 

 

Jag har samtal med var och en, men brukar inte säga vilket betyg 
de har, jag ogillar ju det här med betyg. 

 



25 
 

utifrån elevernas respons och resultat regelbundet reflekterar sin undervisning och förmedling 
av kunskap: 

 

 

 

 

Gemensam utvärdering i arbetslaget är också något som förekommer hos de intervjupersoner 
som ingår i ett arbetslag av flera undervisande lärare i Dans och gestaltning C. 

 

5.6 Elevers lärande 
Flera lärare antyder att en god läromiljö ger elever förutsättningar till ett bättre lärande. Detta 
arbetar lärarna med på olika sätt bland annat genom, positiv betingning, användning av morot 
istället för piska, lustfylld undervisning, lyhördhet och stöttning av varje enskild individ samt 
bra kommunikation. En danslärare ser sig själv som ett redskap för elevernas utveckling och 
möjlighet till måluppfyllelse, detta synsätt tror han/hon är bra för elevers lärande.  

 

 

 

Då elever lär sig på olika vis menar några danslärare att olika arbetssätt krävs för att uppfylla 
elevers behov av inlärning. Med olika lärare undervisande i samma kurs poängterar en av de 
intervjuade att eleverna får fler och bättre redskap för sin inlärning, detta ”berikar elevers 
lärande”. Elevansvar och att elever får känna sig delaktiga i kursen anser en annan 
intervjuperson vara viktigt för god inlärning. Samtliga intervjuade danslärare utgår i sin 
undervisning från elevgruppen och var de befinner sig i sin danskunskap, vilket de anser vara 
viktigt för att få med sig gruppen.  

Något som ett fåtal av de intervjuade anser påverka elevers lärande negativt är bristande 
resurser angående vissa tekniska delar i kursen. Dock försöker några av dem att arbeta runt 
problemet för att ändå erbjuda eleverna måluppfyllelse, medan andra bortser från de målen. 
Vad det gäller förmedling av kursplanen till elever hävdar en danslärare att detta inte bidrar 
till ett bättre lärande, dock menar samma lärare senare i intervjun att återkoppling och 
förmedling av kursplanen till eleverna skulle kunna bidra till ett bättre lärande. För att 
eleverna ska kunna uppfylla kursplanens mål och kriterier menar flera lärare att deras egna 
och elevers privata önskemål ibland måste läggas åt sidan. Flera hävdar också att genom i 
undervisningen utgå från var elever befinner sig kan lärarna fånga upp eleverna och där med 
arbeta med dem mot måluppfyllelse i kursen.   

 

 

Jag passar på att utvärdera mig själv när jag läser elevernas 
skriftliga utvärderingar. 

Jag funderar mycket på hur jag kan förmedla och uttrycka mig för 
eleverna, om jag säger nått och eleven förstår vad jag menar så 
kommer jag ihåg det och använder det igen med andra elever. 

 

Mina mål är alltid att ge dom det dom behöver för att kunna nå 
sina mål, alltså så lite mer. Jag känner att jag blir mer ett redskap 
för dom. 

 

Jag utgår från där eleven befinner sig för att sen kunna gå in i 
det som krävs för att uppnå mål och kriterier. 
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Avslutningsvis är samtliga intervjuade danslärare eniga om att en lärare som regelbundet 
utvärderar sig själv och sitt eget arbete är utvecklande för rollen som lärare, vilket leder till en 
positiv inverkan på elevers lärande.  

 

5.7 Sammanfattning av resultat 
Det råder blandade känslor och upplevelser av kursplanen i Dans och gestaltning C. Några av 
de intervjuade verkar inte ta kursplanen och dess innehåll i full beaktning medan få arbetar 
hårt för att uppfylla samtliga av kursens mål och kriterier.  

Tolkning sker i skolor där kollegor inom samma kurs finns tillgängliga. Samtliga intervjuade 
upplever tolkningsarbetet som tidskrävande och ett fåtal påpekar att de vill ha mer tid till 
arbetet.  

Förhållningssättet till kursplanen före och under kursens gång skiljer sig något mellan de 
intervjuade danslärarna då det gäller planering. Den största skillnaden är om de medvetet 
använder sig av kursplanen i sin planering, eller om de tappar den på vägen. Att vara flexibel 
är naturligt för alla danslärare, vilket innebär att de mer eller mindre frångår sin planering i 
dessa fall.   

Även då det gäller förhållningssätt till kursplanen i undervisningen ser det olika ut hos de 
intervjuade personerna. Majoriteten av lärarna förklarar innehållet i Dans och gestaltning C 
för eleverna vid kursstart på olika vis, och en minoritet lämnar över ansvaret på eleverna. Det 
är endast ett fåtal danslärare som sedan väljer att fortsätta förmedlingen av mål och kriterier 
under kursen. Formativ bedömning är en av få delar i studien då samtliga danslärare använder 
sig av samma metod för att uppnå mål och kriterier i kursen. Denna form av bedömning 
menar de vidare vara det som gör att eleverna utvecklas. 

Betygssättning och bedömning är någonting som majoriteten av intervjupersonerna ogillar, 
men som ändå finns med, exempelvis genom olika examinationer och formell bedömning. 
Vid det slutgiltiga kursbetyget ser danslärarna också till helheten av elevernas prestationer 
under kursen. Underlaget för bedömningen under kursen skiljer sig åt mellan de intervjuade 
lärarna, några stämmer av med kursplanen hela tiden, medan andra endast använder den vid 
slutgiltig betygssättning. Vid det sist nämnda tillfället förhåller sig alla, mer eller mindre, till 
kursplanens mål och kriterier. Samtliga lärare utvärderar sig själva och kursens utformning, 
men det råder skillnader i elevers möjligheter till utvärdering.  

Varje lärare ser sitt arbetssätt som det bästa för att få eleverna till lärarnas uppställda mål, 
vilka inte alltid stämmer överens med kursplanens mål och kriterier. Att använda sig av flera 
olika undervisningssätt och bedömningsformer, samt att ha eleverna som utgångspunkt anser 
många bidra till ett gott lärande hos eleverna.  

 

6 Diskussion 
Nedan följer tre huvuddelar av diskussionen, Metod- och Resultatdiskussion samt Avslutande 
ord och framtida forskning. I metoddiskussionen diskuteras mestadels metod och 
genomförande, samt vår uppfattning om hur det arbetet har fungerat. Resultatdiskussionen är 
uppdelad utifrån de teman vi även använde oss av i avsnittet Resultat, vilka har koppling till 



27 
 

syfte och forskningsfrågor som vi tidigare nämnt. Fler underrubriker har dock tillkommit. I 
denna del av studien diskuterar vi resultatet utifrån den information som finns i bakgrunden. 
Den avslutande huvuddelen består av slutsatser, tankar samt förslag på framtida forskning.       

 

6.1 Metoddiskussion 
Studien är inspirerad av det hermeneutiska perspektivet vilket har varit en bra grund i vårt 
förhållningssätt i arbetet och metod. Det har varit till stor hjälp i utformandet av intervjuer och 
bearbetning av data, då vi fått insikt i att ett tolkningsarbete handlar om förståelse av de 
kunskaper och erfarenheter som språk och skrift innehåller. Detta tolkningsarbete poängterar 
även Patel & Davidson (2003) och Kvale (1997). 

Valet av metod för vår empiriska studie är vi nöjda med då genomförandet av intervjuer 
bidrog till att vi fick en större förståelse för hur danslärare förhåller sig till kursplanen, vilket 
också var vårt syfte. Eftersom att vi ville öka förståelsen för hur danslärare tolkar och arbetar 
med kursplanen och hur det i sin tur påverkar elevers lärande ansåg vi den kvalitativa studien 
vara bäst lämpad, då danslärarna fritt kunde berätta om synen på sitt arbete. På så sätt fick de 
sätta ord på sina tankar och vi kunde ”suga ut” den information som var nödvändig för vårt 
syfte. Valet av låg strukturering och standardisering grundades i att vi ville få ett så naturligt 
samtal som möjligt (Patel & Davidson, 2003) så att de fritt kunde berätta och leda samtalet, 
och att vi kunde undvika att avbryta flödet med nya frågor (Trost, 1997). Istället kunde vi 
använda oss av följdfrågor som på ett naturligt sätt drev samtalet i rätt riktning. Under 
intervjuerna hade vi, som vi tidigare redogjort för, en frågeguide i form av en Mind-Map. Då 
mittenbubblan Dans och gestaltning C var röd och bubblorna runt omkring var blåa (se bilaga 
2) upplevde vi att kärnan i intervjuerna blev tydlig både för oss och för intervjupersonerna. I 
efterhand är vi nöja med utformandet av Mind-Mapen tack vare att vi med bubblorna 
lyckades hitta flera olika vinklar för att rama in kursplanen. Samtliga av de blå bubblorna är 
ämnen som vi utifrån litteraturstudier och erfarenheter uppfattar ingå i lärares arbete och berör 
kursplanen, samt att Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) skriver att skolans lärare ska utgå från fem av 
de ämnena. Det vi inte kan se finns med i läroplanen är bubblan ”tankar om kursplanen”, dock 
anser vi detta påverka hur läraren förhåller sig till kursplanen. Dessa tankar kommer vi att ta 
upp mer under resultatdiskussionen. Vi hade en mer utförlig Mind-Map där underrubriker 
fanns i varje enskild bubbla för att vi med säkerhet skulle komma ihåg och få med den 
information vi behövde för vårt syfte (se bilaga 3). Utöver den hade vi även skrivit ner frågor 
som observatören kunde ha under intervjun för att försäkra sig om att allt kom fram, vilket 
fungerade mycket bra och var en trygghet för den som ledde intervjun. På så sätt kunde 
intervjuaren fokusera fullt på dansläraren och vägledning av samtalet.  Vi upplevde Trosts 
(1997) tankar angående två samspelta intervjupersoner som vägledande för vår 
informationsinhämtning.  I efterhand upplever vi att vårt samarbete fungerade bra och att vi 
var samspelta under intervjuerna. I och med att vi vid telefonkontakt informerat danslärarna 
om att vi var två som skulle medverka under intervjun samt att den skulle ljudinspelas kändes 
det som att de var bekväma och mentalt förberedda på detta.  

Trots att vi upplevde att lärarna inte använde sig av Mind-Mapen speciellt mycket kunde vi 
dock se att den var till stor hjälp vid uppstartande av en tankeprocess i ett nytt ämne. Vid 
skapandet av Mind-Mapen hade vi en hypotes om att den skulle behöva användas mer än vad 
lärarna gjorde. I efterhand tror vi att detta beror på att vi lyckades med Patel & Davidsons 
(2003) tankar om ett naturligt samtal och hur det ger bra information. En stor bidragande 
faktor till detta kan vara att vi visade intresse för lärarna genom att de fritt fick berätta om sig 
själva, och sedan valfritt utifrån en bubbla fick berätta om sina tankar. Detta menar Trost 
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(1997) skapar en god stämning som är en grund för ett ärligt samtal. Intervjuer med en låg 
grad av strukturering och standardisering passade även oss som intervjuare bra på ett 
personligt plan, då vi känner att vi fick god kontakt med de intervjuade danslärarna. 

Det var svårt att få tag på danslärare som hade tid och vilja att under denna hösttermin 
medverka i en intervju. Detta resulterade i att vi inte helt kunde göra det strategiska urval 
(Trost, 1997) som vi tidigare planerat. Vårt mål var att välja ut en större genrebredd mellan de 
intervjuade danslärarna, vilket hade varit intressant i den mån att vi tror att olika genrer kan ha 
olika tankesätt och arbetsformer utifrån kursplanen som eventuellt hade gett en större bredd i 
samtliga bubblor. Trots att vi inte lyckades uppnå önskat antal intervjupersoner anser vi ändå 
att studien avspeglade verkligheten angående lärarnas förhållningssätt till kursplanen i Dans 
och gestaltning C. Som utgångspunkt vid val av plats utgick vi från Vetenskapsrådet (2002) 
som rekommenderar samtycke mellan båda parter då det gäller val av tid och plats för 
intervjuerna. Då det var svårt att få tag på intervjupersoner blev det dock svårt för oss att 
påverka val av plats för intervjuerna då vi fick anpassa oss helt efter dem. Detta ledde tyvärr 
till att några intervjuer utfördes på en inte helt optimal plats. Det är svårt att avgöra hur detta 
påverkade lärarna och intervjuernas resultat. Vi kunde dock känna att vi själva i vissa miljöer 
blev något distraherade av omgivningen och att vi kunde fokusera bättre när miljön var som 
Trost (1997) rekommenderar, det vill säga utan störande moment.  Det var en utmaning att 
förhålla sig på det sätt som Trost (1997) menar krävs för en lyckad kvalitativ intervju. Vi 
anser att vi lyckades bra med detta men att vi utvecklades som intervjuare för varje tillfälle. 

Med utgångspunkt i Kvales (1997) fyra steg i den kvalitativa intervjun kände vi att vi på ett 
bra sätt kunde förhålla oss till den information vi fick samt till intervjupersonerna. Dessa steg 
bidrog även till att vi var medvetna om vilka förutsättningar vi behövde skapa för danslärarna, 
exempelvis genom att visa tålamod då Kvale (1997) menar att intervjupersonerna genom att 
berätta och reflektera kommer till klarhet och ser nya samband. Ytterligare ett exempel på hur 
dessa steg har varit till vår hjälp under studiens gång är att vi under intervjuerna kunde föra en 
dialog så att vi med större säkerhet kunde tolka resultatet på endast ett sätt. Under 
bearbetningen av insamlad data hade vi delvis hjälp av det fjärde steget (Kvale, 1997) då vi 
genom påläst fakta fått klarsikt i hur detta arbete kunde gå till. Det blev dock med tiden lättare 
då vi utvecklades i förmågan att se vad som var viktigt för att svara mot vårt syfte. Vi kan i 
efterhand inte se någonting negativt med denna metod utan att vi har fått god förståelse för 
arbetets innebörd. 

I vår planering och förfrågan om intervjuerna räknade vi med att 45 minuter var en bra längd 
för samtalet då vi misstänkte att en längre intervju inte skulle hinnas med i danslärarnas 
eventuellt pressade tidsschema. Majoriteten av intervjuerna blev längre än beräknat, vilket vi 
gentemot lärarna i efterhand kan tycka var respektlöst då vi hade kommit överens om att hålla 
oss till en utsatt tid. Dock kände vi att under de intervjuer som drog ut på tiden var lärarna i 
fråga bekväma med detta och visade engagemang i fortsatt samtal. En bidragande faktor 
upplever vi också vara att vi hade svårt att avbryta lärarna då de avvek från aktuellt ämne, 
detta på grund av att vi var oroliga för att bryta det flöde som vi byggt upp. I efterhand känner 
vi att vi trots dessa brister gjorde rätt som drog över på tiden eftersom vi då fick med allt som 
svarade mot vårt syfte. 

Användandet av ljudinspelning underlättade under intervjuerna på så sätt att vi bättre kunde 
fokusera på intervjupersonerna, då vi inte behövde föra anteckningar (Trost, 1997). Några av 
de nackdelar som vi var pålästa om från Patel & Davidson (2003) kunde vi märka av vid 
intervjuernas början genom till exempel harklingar och kommentarer. Relativt snabbt under 
intervjuernas gång försvann således dessa negativa effekter av inspelningarna. Vi upplever 
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inte att detta påverkade vår inhämtning av information, en av anledningarna kan vara att vi i 
ett tidigt skede förtydligade att inspelningarna endast skulle avlyssnas av oss samt elimineras 
efter slutförd uppsats (Kvale, 1997).  

Det var tacksamt att vid bearbetning av insamlad data ha ljudinspelningen som redskap. Som 
Kvale (1997) påpekar vad gäller användning av ljudinspelning kunde vi gå tillbaka för att 
lyssna på bland annat tonfall för att exempelvis kunna avgöra tveksamhet och säkerhet, vilket 
påverkat vår tolkning av resultatets material. Eftersom vi utförde transkribering och 
sammanfattning kort tid efter varje intervju hade vi kroppsspråk, till exempel gester och 
miner, färskt i minnet. Vid detta tillfälle var det också skönt att vara två då vi kunde hjälpas åt 
att minnas kroppsspråk och tolka intervjuerna, vilket Trost (1997) anser vara viktigt för 
trovärdigheten i det slutliga resultatet av en kvalitativ intervju. 

Vi anser oss ha fått ett gott resultat som svarar mot vårt syfte, mycket tack vare att vi från 
början varit pålästa från de källor vi använt oss av i metoden samt varit välplanerade i arbetet. 
Vi hade gärna intervjuat fler danslärare för att få en ännu bredare insikt i hur gymnasielärare i 
ämnet dans i Svealand förhåller sig till kursplanen för Dans och gestaltning C. Dock har vi i 
detta fall varit begränsade i tiden och av uppsatsens storlek. Däremot upplever vi att vår studie 
har ett trovärdigt resultat utifrån de förutsättningar som varit.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Tankar om kursplanen 
I många av danslärarnas tankegångar har vi uppmärksammat att kursplanen bland annat anses 
vara flummig och diffus. Vi håller med om att kursplanen i vissa fall är diffus, speciellt när 
det kommer till utformandet av kvalitetsord.  Här finns ord som bland annat dansteknisk 
kunskap, personligt rörelsespråk och färdighet (Skolverket, 2000), vilka vi kan tycka vara 
svåra i tolkningen av vad som definierar kvalitén och i vilken grad den ska uppnås. Med detta 
menar vi att det krävs tolkning för att bestämma vad som anses vara exempelvis en färdighet 
eller en dansteknisk kunskap. Skolverket (2008, 101207, kl 09.19) påpekar just detta, att 
lärarna ska göra en professionell tolkning av kursplanen. Detta tror vi kan vara en bidragande 
faktor till att definitioner och krav på kunskapskvalitéer kan skilja sig mellan skolor. Trots 
detta kan vi bli förvirrade då vi läser att gymnasieskolans verksamhet ska styras av skollagen, 
gymnasieförordningen, läroplaner och kursplaner (Lärarnas Riksförbund, 2007). Det 
sistnämnda ger oss en känsla av att skolpolitiken vill ha en likvärdig skola på nationell nivå. 
Kan vi få en likvärdig skola då det råder så fritt tolkningsutrymme av kunskapskvalitéer i 
kursplanerna? Därför anser vi att det för läraren blir mycket viktigt att i sitt dagliga arbete ta 
tolkning av kursplanen och dess innehåll på allvar, och i sin undervisning utgå från 
kursplanens mål och kriterier för att eleverna ska få ta del av samma kunskaper oavsett 
gymnasieskola. Utöver att kursplanen i Dans och gestaltning C anses vara flummig och diffus 
uttrycks det också att den består av fina formuleringar istället för beskrivning av det eleverna 
ska göra. Detta håller vi dock inte med om då det gäller kursens mål. Vi uppfattar att den klart 
tydliggör för dessa, det vill säga vad eleverna ska uppnå. Det är för oss förståeligt att elever 
har svårigheter att förstå kursplanen, men med en vuxen erfarenhet och utbildning har vi svårt 
att se varför orden är svårtolkade. 

För oss är kursplanen en grund för elevernas framtida yrke inom ämnet dans. Motsatsen till 
detta kunde vi dock i vissa fall uppfatta under vår tolkning av intervjuer. Betyder en sådan 
uppfattning, som skiljer sig från vår, att kursplanen i Dans och gestaltning C inte skulle bidra 
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till lärande och kunskap som är värdefull för en framtida sysselsättning inom dans? Vi har i 
vår bakgrund redogjort för hur kunskap kan ses utifrån de fyra f:en som är fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet (Fredriksson, 2007). En danslärare som arbetar utifrån dessa, och 
med det förhåller sig till läroplanen (SKOLFS 1994:2), bör enligt oss kunna förmedla de 
kunskaper som krävs för att uppnå de mål och kriterier som varje kursplan tar upp. Det gäller 
då att bedriva en varierad undervisning (SKOLFS 1994:2) vilket vi tror att en kreativ lärare 
har förmågan att göra. Vi håller här med Hjort (2001) som skriver att om en utveckling inom 
dansen ska ske behövs fördjupning av de olika kunskapssynerna. Med detta som bakgrund 
drar vi paralleller till de olika kunskapskvaliteter som finns i kursplanen och som lärarna 
sedan ska ha som bedömningsunderlag (Tsagaladis, 2005). De tankar vi tidigare nämnt 
angående att Dans och gestaltning C:s kursplan inte skulle bidra till elevers lärande och 
kunskapsinhämtande sätter vi i samband med Gustavssons (2002) åsikter om oreflekterad 
kunskap. Det Gustavsson uttrycker inom detta område är att kunskap som inte sätts i relation 
till styrdokumenten lämnas oreflekterad, vilket han menar har varit ett problem genom 
skolans historia. För oss blir detta problem tydligt då vi i vårt resultat kan se brister i lärares 
genomsyrning av styrdokument i den undervisning de bedriver. Vi vill uppmärksamma att 
detta inte gäller samtliga av intervjupersonerna. I de fall vi sett att danslärare arbetar med 
både läroplan och kursplan kan vi se att kunskapen är reflekterad och satt i samband med 
kursplanen, samt ett medvetet arbetssätt utifrån de fyra f:en.  

Då vi ändå är inne på ämnet kunskap har vi under arbetet med vår studie reflekterat kring 
huruvida dans anses vara ett ämne där allt måste vara roligt. Denna reflektion har sin grund i 
att vi har uppfattat antydningar hos några av de intervjuade att de helst vill bedriva en 
dansundervisning som mestadels svarar mot vad eleverna tycker bäst om. De har dock varit 
noggranna med att poängtera att de ändå försöker att arbeta med kursplanen men att det är 
svårt att motivera detta för eleverna. Vår uppfattning är att om dansämnet ska få samma status 
som teoretiska ämnen bör kursinnehållet innefatta både kropp och intellekt, vilket dagens 
kursplan gör. Båda delar, kropp och intellekt, behövs för att kunna redogöra sina kunskaper i 
flera nivåer och på så vis få en fördjupning av de fyra f:en i ämnet dans. Själen är ytterligare 
en viktig del i dans, vilket vi beskrivit i bakgrunden utifrån Dahlgren (1990), och är i dansen 
enligt oss viktig för att kunna förmedla uttryck. Uttryck är något som kursplanen fokuserar på, 
bland annat i flera av betygskriterierna (Skolverket, 2000). Det kan, som vi beskrev i 
bakgrunden, handla om att förstå genom intellektet, att kunna formulera uttryck med hjälp av 
ord, samt utförandet av rörelserna (Skolverket & Statens Kulturråd, 1994). För oss är ett 
samspel mellan kropp, intellekt och själ en källa till utveckling och fördjupad kunskap i 
samtliga av dansens aspekter.  

 

6.2.2 Tolkning och bearbetning 
I vårt resultat har det framkommit att majoriteten av de intervjuade danslärarna föredrar att ha 
någon att tolka och diskutera kursplanen med. Detta gäller både dem som redan gör det och de 
som är utan danslärarkollegium i kursen. Vi upplever det positivt att de lärare som ingår i ett 
sådant har en gemensam tolkning och diskussion om kursplanens innehåll, eftersom att vi tror 
att mål och kriterier blir tydligare för dem själva samt för eleverna. Det här tillfället är också 
viktigt då lärarna kan diskutera och på så vis få en gemensam kunskapssyn utifrån läroplan 
och kursplan (Regeringens proposition 2003/04:140). Eftersom att ett samlingsbetyg sätts i de 
fall då kursen Dans och gestaltning C har flera undervisande lärare, anser vi att gemensam 
tolkning och diskussion blir ännu viktigare för att kunna utgå från samma ramar när betygen 
sätts (Regeringens proposition 2003/04:140).  Det negativa som intervjupersonerna har 
framhållit är att ett gemensamt tolkningsarbete är tidskrävande. När vi reflekterar kring detta 
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kommer vi fram till att ett gemensamt arbete är värt att lägga ner tid på i början av en kurs. Vi 
menar att ett hårt arbete i början bidrar till en bättre fungerande verksamhet under kursens 
gång där kollegiet kan förstå varandra då de kommit fram till vilka kunskapsvärderingar som 
ska råda. Detta har vi tidigare tagit upp i bakgrunden utifrån Lpf 94 (SKOLFS 1994:2). Den 
arbetstid som i tidigt skede läggs på detta tänker vi att lärare sedan får igen under kursens 
gång då det största tolkningsarbetet redan är gjort. Vi menar dock inte att lärare endast ska 
arbeta med kursplanen i början av kursen, men att en bra kunskaps- och förståelsegrund i 
kursplanens innehåll underlättar ett framtida arbete under kursen. På det här sättet tror vi 
också att de pedagogiska diskussionerna kan få större utrymme under kursen, vilket en av de 
intervjuade lärarna upplevde vara svårt att hinna med.  

Våra reflektioner utifrån föregående stycke är att ansvaret för att hinna med tolkning och 
pedagogiska diskussioner även ligger hos skolans styrning. Utifrån vad Hedenquist (1999) 
understryker ska mål och kriterier också bli ledstjärnor för arbetet, vilket är både lärares och 
rektors ansvar. Utöver lärares delade ansvar med rektor anser vi att lärarna i sin tjänst skulle 
få större tid till det förberedande arbetet inför en kurs. Med mer tid till tolkningsarbete hoppas 
vi att lärare skulle få ett större engagemang för arbetet med kursplanen, och på så sätt få en 
kurs som motsvarar kursplanens innehåll samt dess koppling med läroplanen.  

 

6.2.3 Planering 
Flera av de danslärare vi har intervjuat har inte bara ett gemensamt tolkningsarbete av 
kursplanen i kollegiet utan även en gemensam kursplanering. På detta sätt tänker vi att 
danslärarna kan vara säkra på att alla kursplanens mål kommer att finnas med under kursen, 
detta kräver dock en planering utifrån kursplanen. Den gemensamma planeringen tror vi kan 
skapa ett större tidsutrymme för den enskilda lektionsplaneringen samt en tydlig 
sammanhållning av att alla danslärarna i kursen strävar mot samma mål för eleverna. 
Eftersom att eleverna ska vara med i utformandet av kursen (SKOLFS 1994:2) är det dock 
enligt oss av vikt att det finns inplanerad tid att gemensamt se över kursplaneringen och 
stämma av med kursplanen även under pågående kurs. Det vi har märkt efter intervjuerna är 
att det skiljer sig mellan olika skolor vad i kursplanen danslärare fokuserar på. Skillnaden vi 
sett är att några fokuserar mer på mål och andra mer på betygskriterierna. För oss är det 
märkligt att dessa två delar i kursplanen separeras då betygskriterierna förtäljer vilken 
kunskapskvalité som krävs för de olika betygsnivåerna, och målen berättar vad kursen ska 
innehålla samt vilka mål som eleven ska ha uppnått efter avklarad kurs (Skolverket, 101207, 
kl 09.19). Är inte dessa två delar av kursplanen av lika vikt?! Ett fåtal lärare berättar att de 
utgår från kursplanens mål men att de upplever att de kan känna av vilken kunskapskvalitet 
eleverna innehar och på så vis vilket betyg de ligger på. Bedömningen utgår i dessa fall från 
deras känsla av betygskriterierna och utan avstämning mot dem. Blir bedömning på detta vis 
verkligen utefter kursplanen eller sker den utifrån lärares egna uppfattningar och värderingar 
om vad som krävs för varje betygsnivå? Vår uppfattning är att det gentemot elever blir 
respektlöst då de kanske inte blir bedömda efter vad de tror att de ska bli.  

Samtliga lärare i studien uttrycker att de kan ha mer eller mindre hjälp av kursplanen i olika 
delar av kursen. Det har även framkommit att den bidrar till inspiration, vilket är ett synsätt 
som tilltalar oss då vi tror att ett sådant förhållningssätt kan vara till hjälp för en undervisning 
genomsyrad av kursplanen. Vad det gäller de intervjuade danslärarnas planering utifrån 
kursplanen kan vi i resultatet läsa några citat. Ett av dem var:  
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Genom detta arbetssätt är denna lärare flexibel i undervisningen då den är anpassad efter 
eleverna, men momenten i undervisningen uppfyller förmodligen inte alltid ett arbete efter 
kursplanen. Vi får en känsla av att denna lärare upplever att innehållet i kursplanen inte svarar 
mot vad hans/hennes elever behöver. Vår uppfattning är att en lärare kan arbeta utifrån 
kursplanen och samtidigt känna av eleverna och vad de behöver. Det ena ska enligt oss inte 
utesluta det andra. Ett annat citat var: 

 

 

När vi läser detta citat känner vi som blivande danslärare en trygghet i att denna lärares elever 
får en kurs som är utarbetad och välplanerad utifrån kursplanen. Gymnasieskolan är en skola 
för alla och bygger på att alla elever ska få en möjlighet till utveckling och lärande 
(Regeringens skrivelse, 1996/97:112). När den intervjuade läraren har en läsårsplanering och 
på så sätt en överblick över kursens alla moment, tror vi att eleverna med större säkerhet kan 
få möjlighet att uppnå målen. På så sätt ges alla elever tid till att i undervisningen arbeta med 
utveckling och lärande i samtliga av kursens moment. Detta kan vara en motsats till en lärare 
som inte har en läsårsplanering utarbetad efter kursplanen och därmed löper större risk att mål 
i kursen uteblir. 

Intervjuade danslärare har uttryckt att de i efterhand kan se att mål har kommit med i 
undervisningen utan att de tänkt på det. Enligt vår tolkning av Lpf 94 ska eleven ha uppnått 
samtliga kunskapsmål i kursplanen för att få ett betyg då det är kvaliteterna i målen som 
beskrivs i betygskriterierna (SKOLFS 1994:2). Vår fundering blir då vad som händer när de i 
efterhand inser att ett mål inte har kommit med? Förhoppningsvis kan de i dessa fall planera 
så att det målet hinns med i undervisningen innan kursens slut. Men vad händer om den tiden 
inte finns? Bortses det målet i så fall från betygsunderlaget och blir eleven informerad om 
detta? Vi anser att en elev på gymnasienivå ska kunna gå igenom en kurs med tryggheten i att 
alla kursens mål ska finnas med för att eleven ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper som 
kursen ska tillföra. Det är för oss inte acceptabelt att slumpen får avgöra om eleven ges 
förutsättningar för att uppnå kursens mål i undervisningen, och vi är förvånade över att 
undervisning i vissa fall kan ske utan att kursplanen genomsyrar planeringen. 

 

6.2.4 Undervisning 
I undervisningen har samtliga av de intervjuade danslärarna ett, för sig själva, tydligt syfte 
och i vissa fall även tydligt för eleverna. Detta motsvarar <varför> frågan, som är en av de tre 
didaktiska frågorna Kroksmark (1989) skriver om, men för lärarna är detta syfte inte alltid 
kopplat till kursplanen. Vi kan också i resultatet se att det råder olika arbetssätt i hur lärarna 
arbetar med <vad> frågan. Några är välplanerade medan andra är oplanerade. Då de är 
oplanerade frågar vi oss hur lärarna arbetar med <hur> frågan, om de inte vet vad de ska 
göra? Enligt oss kan ett planerat arbetssätt leda till en mer effektiv undervisning och 
kunskapsförmedling. Det handlar om att för läraren ha ett tydligt mål i sin undervisning men 
att spontanitet och flexibilitet också är viktigt för att känna in gruppen och vad de behöver i 
stunden. Vi tycker alltså att det är viktigt att ha klart för sig <vad>, <hur> och <varför> 
innehållet i lektionen genomförs och att detta kan tas med även då flexibilitet blir nödvändigt.  

Jag håller mig inte slaviskt efter kursplanen, utan jag vill 
fortfarande skapa det jag känner att mina dansare behöver. 

Läsårsplaneringen är inte helt huggen i sten, men det är skönt 
att ha en koll på att man hinner med allt. 
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Läraren ska vägleda eleverna i att tolka och förstå vad kursen Dans och gestaltning C 
innehåller. Detta arbete är nödvändigt för att eleverna ska kunna vara med i utformandet av 
kursen. (Skolverket, 101207, kl 08.56) I resultatet framgår det att majoriteten av de 
intervjuade danslärarna går igenom kursplanen tillsammans med eleverna vid kursens start. 
Med detta resultat kan vi se att en minoritet av de intervjuade inte följer skolverkets direktiv, 
vilket gör att dessa elever inte får verktygen för att förstå kursplanens innehåll. Vi frågar oss 
även om elever som endast får genomgång av kursplanens innehåller vid ett tillfälle hinner få 
förståelse för den? Det problematiska med detta är enligt oss att om eleverna inte är 
införstådda med kursens mål blir det bland annat svårt för dem att påverka kursens 
utformande och innehåll som motsvarar kursplanen. På så vis blir det också för läraren svårt 
att ta in elevernas önskemål av innehåll och utformande utan att frångå kursplanen. Det var 
endast ett fåtal av danslärarna som regelbundet fortsatte med förmedlingen av kursplanen till 
eleverna. Med detta resultat kan vi anta att det är många elever som just nu genomför en kurs i 
Dans och gestaltning C utan att veta vad kursen innehåller och vad det är som krävs av dem, 
både i uppnående mål och i betyget de strävar efter. När vi ser på detta utifrån ett 
lärarperspektiv kan vi förstå att flera av de intervjuade personerna har svårt att för eleverna 
motivera varför moment förekommer i undervisningen. Vi är medvetna om att elever också 
har ett ansvar för det egna lärandet (SKOLFS 1994:2), men det är fortfarande läraren som ska 
ge förutsättningar och vara vägledande för att detta ska kunna ske.  

 

6.2.5 Bedömning 
Då en danslärare uttryckt att den ser sig själv som ett redskap för elevers utveckling i 
samband med att ge korrigeringar kan vi se att detta arbetssätt svarar mot den formativa 
bedömningen. Vi anser att utöver korrigeringar på lektioner är också regelbundna 
utvecklingssamtal och vardaglig kommunikation viktig för den formativa bedömningen. 
Utifrån vårt resultat kan vi se att formativ bedömning är något som sker i samtliga av de 
intervjuade danslärarnas undervisning. Vi kan med denna information och utifrån egna 
erfarenheter tycka att Perrenouds (Korp, 2003) tankar om att den formativa bedömningens 
värde för elevers utveckling är av betydelse för måluppfyllelse i Dans och gestaltning C. Som 
Gipps (1994) uttrycker det, och som flera av intervjupersonerna också påpekar, är den 
formativa bedömningen en nödvändighet för elevers lärande och att bedömning sker konstant 
i undervisningen. Det betyder även att läraren finns där för att guida eleverna mot uppfyllelse 
av mål. 

Liksom Gustafsson (u.å.) och Wohlin (2004) använder sig några av de intervjuade personerna 
av videodokumentation som ett redskap för bedömning. Dessa parter är överens om att detta 
redskap hjälper eleverna att förstå sin kunskap samt vad det är som ska utvecklas och på 
vilket sätt. Videodokumentation är alltså ett hjälpmedel för att elever ska göra en bedömning 
av sig själva, vilket Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) nämner. Detta ser vi som ett bra redskap för 
elevens lärande, speciellt om de har ett bedömningsunderlag (så som kursplan) och kunskap 
om kvalitetsorden som ingår i underlaget. Ett optimalt sätt skulle enligt oss vara om eleverna 
fick reflektera och diskutera om kvalitetsorden och i samspel med lärare konkretisera i vilken 
grad av kvalité som motsvarar de olika betygen. Videodokumentationen använde sig dessa 
lärare också av som underlag för deras summativa bedömning av eleverna. De intervjuade 
danslärarna använde sig även av flera sätt att dokumentera elevers kunskaper på under kursen, 
bland annat genom att minnas vad eleverna presterat. Vi känner oss dock tveksamma till att 
endast minnet är en tillförlitlig källa vid summativ bedömning eftersom att kursen sträcker sig 
under en lång tidsperiod och innehåller många moment. Hur kan en lärare minnas alla elevers 
prestationer under kursens gång?  
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6.2.6 Betygssättning och utvärdering 
Resultatet visade på att de flesta av de intervjuade använder sig av kursplanen främst vid 
betygssättning och framför allt då de är osäkra på vilket betyg en elev uppnått. Vi är 
fundersamma över att avstämning med betygskriterier inte sker oftare då läroplanen 
(SKOLFS 1994:2) menar att kursplanen ska ligga till grund för all summativ bedömning i 
skolans verksamhet. 

Då flera intervjuade danslärare har uttryckt att de anser betygssättning som svårt, instämmer 
vi med den intervjuperson som menar att detta bland annat kan handla om okunskap. Utifrån 
helheten av intervjun med denna danslärare tolkar vi det som att läraren menar att okunskapen 
ligger i betygskriteriernas innebörd. Vi funderar också på om svårigheterna med 
betygssättning även kan grundas i att planering inte sker i samverkan med kursplan och 
läroplan. Med en välgjord tolkning av kursplanen innan kursstart där lärare klargjort vad som 
krävs för de olika betygskriterierna tror vi att arbetet med betygssättning underlättas. Vår 
uppfattning är att majoriteten av de intervjuade danslärarna har bristande kunskap kring 
styrdokuments betydelse och förankring i undervisningen och i vissa fall kan vi också 
uppfatta ointresse i detta förhållningssätt. När vi ser tillbaka på intervjupersonernas utbildning 
kan vi konstatera att ingen har en lärarexamen. Därför funderar vi på om den okunskap och 
saknad av intresse, som vi sett tendens av under intervjuerna, kan ha sin grund i att 
utbildningarna inte är tillräckligt förankrade i skolans verksamhet. Dock sågs inte ovan 
nämnda okunskap och ointresse hos samtliga intervjupersoner, vilket vi tror betyder att denna 
minoritet efter genomförd utbildning har införskaffat denna kunskap på annat vis. Vi frågar 
oss varför lärarna inte fått fortbildning i arbetet med läroplaner och kursplaner. Enligt oss 
påverkar detta inte bara lärares eget arbete utan också lärarens förhållningssätt till hela 
skolans verksamhet och elevers lärande.  

Då dans är ett estetiskt ämne kan svårigheter i att sätta ett betyg inte endast bero på, vårt 
tidigare nämnda exempel, okunskap, utan även på det som Dewey (1937) lyfter fram. Dewey 
menar att personliga värderingar som tycke och smak omedvetet finns med i bedömningen av 
en estetisk kvalité. Som lärare i ett estetiskt ämne tror vi att det är viktigt att vara medveten 
om detta och i sin bedömning anstränga sig i att lägga egna värderingar i elevers utförande åt 
sidan.  

De intervjuade lärarna uppger olika sätt på hur den summativa bedömningen sker och vad 
som bedöms. Resultatet visar att alla lärare inte följer läroplanens direktiv om att bedöma 
elevers kunskap (SKOLFS 1994:2).  Detta ger inte eleverna ett rättvist betyg nationellt sätt då 
läraren frångår att bedöma elevers kunskap efter kursplanens mål och kriterier, vilket vi anser 
vara respektlöst mot eleverna. Vi har förståelse för att lärare vill ge elever med hög ambition 
och vilja ett högre betyg än vad deras kunskapskvalitéer visar. Ur denna aspekt vore 
eventuellt de flitbetyg som Dufvenberg (1907) nämner, dock i en modern uppdatering, en bra 
idé för att kunna ge de elever som anstränger sig belöning. Enligt Lundgren (1981) ska 
läroplanen förändras och utvecklas i takt med samhället. Vår uppfattning är att ambition och 
kreativitet är av stor vikt för ett framtida yrke i dagens samhälle och därför skulle ett 
eventuellt betyg i ambition vara ett bra komplement till de kunskapsbetyg som finns. 

I enligt med Regeringens proposition (2003/04:140) använde sig flera av danslärarna av olika 
former av examinationsmoment för att eleverna skulle få en så rättvis summativ bedömning 
som möjligt. Dessa handlingar stämmer väl överens med det som Gipps (1994) och Pettersson 
(2005) beskriver kring sina tankar om bedömning. Vi funderar över varför de resterande 
lärarna inte använder sig av detta? Anledningarna skulle eventuellt kunna vara tidsbrist eller 
ovilja att planera nya moment som stämmer överens med styrdokumenten. En annan orsak 
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skulle enligt oss kunna vara, som Skolverket (2001) menar, att lärares syn på kunskap har 
betydelse för deras bedömningsformer. För lärares utveckling och påfyllnad av nya idéer tror 
vi att fortbildning och lärarträffar, som handlar om olika undervisnings- och bedömningssätt, 
är nödvändigt. Med ett varierat arbetssätt hamnar lärarna enligt oss förhoppningsvis inte i en 
slentrian och eleverna kan utifrån sina förutsättningar och behov uppvisa den kunskap de 
besitter. Vi tror att varierade undervisnings- och bedömningsformer kan göra 
bedömningsarbetet, som i många fall uppfattas tråkigt, mer lustfyllt då lärarna får se fler sidor 
av eleverna.  

Samtliga av de intervjuade danslärarna utvärderar, precis som Regeringens proposition 
(1996/97:112) understryker, undervisningen. Metod för utvärdering varierade dock, och vi 
anser att en kombination av alla de metoder intervjupersonerna använder sig av skulle vara 
optimalt. Vår hypotes är att flera olika utvärderingsmoment ger en större bredd och att det i 
sin tur ger förutsättningar till en förbättrad kurs inför kommande årskull. En kontinuerlig 
utvärdering av undervisningen är enligt oss av betydelse för elevers måluppfyllelse. Vi kan 
också se att en regelbunden rannsakan av sig själv som lärare ger en kontinuerlig utvärdering 
av sin undervisning vilket stämmer överens med den utvärdering som Regeringens 
proposition (1996/97:112) efterlyser. Genom att ha ett granskande förhållningssätt till sig 
själv tror vi att lärare också kan få en ständig utveckling i sin lärarroll.  

 

6.2.7 Elevers lärande 
Vi tror, precis som de intervjuade lärarna, att utvärdering av sin lärarroll ger förutom 
självutveckling, även en positiv inverkan på elevers lärande. Detta för att lärare genom små 
medel kan få elever att exempelvis förstå en kvalité bättre.    

I enlighet med Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) arbetar flera lärare med att undervisa på ett varierat 
sätt samt genom elevansvar, dock är vi tveksamma till att alla är medvetna om att detta arbete 
är enligt läroplanens riktlinjer. Oavsett medvetenhet är detta arbetssätt enligt de intervjuade, 
och oss själva, fördelaktigt för elevers lärande då det bidrar till att undervisningen ger 
utrymme och förutsättningar för alla individer. En önskan skulle vara att de mer medvetet 
arbetar med kursplan och läroplan hand i hand. Vi har fått en uppfattning om att flera av de 
intervjuade enbart fokuserar på kursplanen, men vi tror att läroplanen bland annat kan fungera 
som ytterligare en inspirationskälla. Dock vill vi poängtera att vi är medvetna om att vår 
studie fokuserar på kursplanen och att det i sin tur eventuellt gjort att de intervjuade enbart 
fokuserat på arbetet utifrån denna. I efterhand kan vi som lärarstudenter se att vi i vår 
intervjustudie tagit förhållningssättet mellan läroplan och kursplan för givet, vilket gör att vi 
inte kan dra en slutsats om lärarna har, eller inte har, ett genomsyrat arbete av läroplanen i sitt 
förhållningssätt till kursplanen. 

I resultatet redogjordes kort för svårigheten med att få in de tekniska moment som Dans och 
gestaltning C innehåller. I detta fall kastar vi ett kritiskt öga mot kursplanen då vår åsikt är att 
den innehåller ett mål som på grund av skolans ekonomi kan vara svårt att uppfylla. Med detta 
menar vi att de undervisande lärarna i kursen inte alltid har utbildning i exempelvis rörlig bild 
vilket kan kräva att en utomstående plockas in för undervisning av detta moment. Oavsett om 
kursplanen innehåller mål som för danslärare kan upplevas svåruppnådda, på grund av 
okunskap eller ekonomi, är det av vikt att lärare anstränger sig och hittar nya vägar för att nå 
målet i kursen. Detta gör endast ett fåtal av våra intervjuade lärare.  
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6.3 Avslutande ord och framtida forskning 
Vi upplever att det råder varierade förhållningssätt till kursplanen hos de intervjuade, där 
majoriteten för oss inte verkar tillräckligt säkra i arbetet utifrån denna. Bidragande faktorer till 
detta kan vara okunskap, tidsbrist och/eller den personliga relationen till kursplanen. Däremot 
i de fall då vi sett ett säkert arbete med kursplanen har vi upplevt att lärarna bedriver en 
välgrundad undervisning utifrån denna. Samtliga av de intervjupersoner vi mött har vi 
uppfattat som bra dansare med många bra tankar kring undervisning, men i vissa fall kan vi se 
att ett väl förankrat förhållningssätt till kursplanen saknas. Lärares uppgift är för oss, efter 
snart genomförd lärarutbildning, att förmedla den kunskap som elever behöver för att bli 
delaktiga och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Kunskapen har enligt oss, efter genomförda 
litteraturstudier, sina rötter i skolans styrdokument för att sedan bli lärarens uppgift att se till 
att all kunskap förmedlas till eleverna. Vår slutsats av studien är att det behövs utökad 
arbetstid med styrdokument, kontinuerlig fortbildning samt en väl anpassad utbildning till 
skolans verksamhet för att få en förståelse för styrdokumentens förankring i skolan.    

Då vi ser tillbaka på svårigheten i att finna intervjupersoner till vår studie kan vi se en 
koppling till tidsbrist och i vissa fall en ovilja till att ta emot oss lärarstudenter. Vi hoppas att 
rektorer uppmuntrar sina anställda att ta emot lärarstudenter oavsett om det gäller VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) eller annan form av studie. Detta på grund av att vi under 
våra intervjuer samt tidigare VFU-perioder har fått en uppfattning om att de olika lärarna 
upplevt och sett dessa tillfällen som positiva och utvecklande för den pedagogiska 
reflektionen. 

Det har för oss varit intressant och utvecklande att få inblick i hur danslärare upplever att 
deras förhållningssätt till kursplanen inverkar på elevers lärande. Som blivande lärare på 
gymnasieskolan är arbetet med kursplaner mycket relevant, och i arbetet med denna studie har 
vi fått inblick i och djupare kunskap om det bedömningsarbete som ständigt förekommer i 
skolans verksamhet. 

Denna studie har utgått från lärarnas perspektiv i arbetet med kursplaner samt förmedlingen 
av dessa till eleverna. Vi ser det intressant att i framtiden utforska detta område även utifrån 
ett elevperspektiv för att kunna se vilken betydelse elevers förståelse för kursplaner har för 
lärandet. Ytterligare forskning är intressant för att se likheter och skillnader i studierna 
emellan för att på sätt se om det finns kopplingar mellan lärares arbete och elevers lärande. Då 
vi ser lärandet som en väg till djupare kunskap och förståelse skulle ett annat 
forskningsområde kunna ha sin grund i det ämne vi berört. Istället för att se enbart till lärandet 
skulle forskningen då även kunna se till elevers kunskap och förståelse samt till prestationer.  
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Kursplan för DNS1203 - Dans och gestaltning C 
Mål 
Mål för kursen 
Kursen skall ge fördjupad kunskap i dansens formspråk och gestaltning samt pröva nytänkande och 
nyskapande genom samverkan med andra estetiska uttrycksformer. Ett mål för kursen är även att ge 
kunskaper om rörlig bild och dess möjligheter i arbete med dans och gestaltning samt som kunskapskälla 
och redskap för analys. Kursen skall även ge tillfällen till att både självständigt och i lagarbete använda 
och kombinera olika kompetenser i ett processarbete från idé till gestaltning. Därutöver skall kursen öva 
förmågan att analysera ett konstnärligt arbete framfört i olika rumsliga miljöer. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall: 

• kunna tillämpa sina färdigheter i dans- och föreställningsarbete samt kunna genomföra 
projektarbete och använda andra estetiska uttrycksformer 
 

• ha kännedom om upphovsrättsliga regler med anknytning till dans- och teaterområdet 
kunna arbeta med dansens teori och praktik i förening 

• ha fördjupad kunskap om hur dans och rörlig bild kan kombineras. 

 

Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven utvecklar en dansteknisk kunskap och ett personligt rörelsespråk. 
Eleven skapar med viss handledning nya dansuttryck genom samverkan med andra estetiska 
uttrycksformer och andra ämnesområden. 
Eleven använder rörliga bilder i arbete med olika former av dans och gestaltning samt som ett hjälpmedel 
vid analys och dokumentation. 
Eleven deltar i projektarbete inför publik och tar ansvar för sitt eget och gruppens arbete. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven sammanför dansuttryck, andra estetiska uttryck och tekniska hjälpmedel i olika former av 
gestaltningar. 
Eleven utvecklar dansteknisk kunskap och personliga uttryck och använder dem i gestaltande 
kommunikation. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven kommunicerar på egen hand med ett personligt rörelsespråk baserat på danstekniskt kunnande. 
Eleven arbetar med samverkande uttrycksformer i olika projekt, bidrar i det gemensamma arbetet med 
lösningar och uttryck samt tillämpar en helhetssyn i arbetet.  
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Elevers lärande 
 

- Hur upplevs arbetssättet 
inverka på elevers 
uppfyllelse av mål och 
kriterier? 
- Teoretisk/tolkning & 
planering – 
Praktisk/undervisning 
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- Hjälpmedel -
Stjälpmedel 
- När sker förhållning? 
- Kollegiets påverkan? 

 

 

Tolkning & 
Bearbetning 

 
- Gemensam/Enskild 
- Upplevelse av 
tolkning & bearbetning 
 

 

 

Planering 
 

- Gemensam/Enskild 
- När? Läsår, termin,   
lektion, övning 
- Delmål, långsiktig – 
kortsiktig 
- Användning av tolkning 
& kursplansinnehåll? 

 

 

 

Undervisning 
 

- Hur? På vilket sätt? 
- Kontinuitet 
- Planerad – spontan 
- Tyst/Tydligt budskap 
(delmål och 
kursplansinnehåll 
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