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Abstrakt	  
 
I denna studie granskas hur danslärare inom gymnasieskolan arbetar med bedömning inom 
GY11 och hur de resonerar kring bedömning. Bakgrunden till syftet vilar på ett personligt 
intresse för området som blivande lärare. Bedömning är ett omdiskuterat ämne som anses vara 
komplext, inte minst inom de estetiska ämnena, och behöver belysas och utforskas. Studiens 
avgränsning är att förhålla sig till de nya läroplanerna för gymnasiet, Lgy 11, då det är dessa 
styrdokument vi kommer att arbeta med i framtiden, samt att undersöka syftet inom ett visst 
geografiskt område, sydöstra Sverige. Metoden som använts är en intervjustudie där personer, 
som är verksamma lärare inom gymnasieskolan och dansämnet, inom det valda området har 
intervjuats. Studien har en fenomenografisk utgångspunkt och är induktiv, vilket ger en 
kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar att lärarna har olika tankar om bedömning och 
bedömningsprocessen. Dock anser samtliga informanter att inlärning inom dans är en process 
och att det sker över tid. Alla arbetar med både formativ och summativ bedömning i 
kombination med olika bedömningsaktiviteter, så som loggbok och bedömningsmatriser. 
Informanterna arbetar alla med kursplanerna inom GY11 och de anser att betygssättningen 
kommer bli tydligare än tidigare, för både lärare och elever. 
 
 
 
Nyckelord: dans, bedömning i dans, dansundervisning, formativ bedömning, summativ 
bedömning, bedömning inom Lgy 11 
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                  “To dance is to share – to share is to teach” 
                                                                            
                                                                                    Selayma 
 
 
 
 
 
  ”Young dancers are training at a very vulnerable time in their lifes…  
                      So train the whole person, not just the dancer.” 
 
                                                                                               Deborah Bull 
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Förord	  	  
Anna Holmkvist Fridh och Charlotte Enström studerar på Luleå tekniska universitet vid 
lärarprogrammet med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasiet. Annas 
ämnesinriktningar är dans och religionskunskap medan Charlotte studerar ämnet dans.  
  
Ett tack riktas till handledaren Manfred Scheid för hans synpunkter och villighet till möten via 
Skype. Anna och Charlotte vill även tacka informanterna som delat med sig av sina 
erfarenheter och tankar. Slutligen vill de också tacka varandra för stödet och alla timmar av 
läsande, skrivande och diskuterande. 
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1	  Inledning	  
Bedömning inom skolväsendet är omdiskuterat och inte minst nu, höstterminen 2011, då det 
har införts nya styrdokument. Bedömning är ofta ett laddat ord för både lärare och elever, ja, 
för alla som någon gång har gått i skolans korridorer inför terminens slut då betygen ska 
sättas.  
 
Då vi studerar till danslärare för grundskolans senare år och gymnasiet kommer vi i vår 
framtida yrkesroll att arbeta med bedömning. Bedömning är en del av skolans dagliga arbete 
och uppdrag. Under vår utbildning har vi blivit varse om bedömningens komplexitet, speciellt 
inom de konstnärliga ämnena. Komplexiteten kan, tror vi, grunda sig i att dans är en 
uttrycksform som ska bedömas utifrån valda kriterier samtidigt som den konstnärliga friheten 
ska få komma till uttryck. Av denna anledning känner vi att det är ett viktigt område att belysa 
och utforska. Det är inte bara på grund av vårt personliga tycke detta område blir viktigt utan 
även skrifter och förordningar tar upp ämnet. Skollagen säger att ”minst en gång varje termin 
ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens kunskapsutveckling och 
studiesituation” (Skollag 2010:800, kap. 15, 20§). Vidare står det i GY11 att ”läraren ska 
fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” samt 
att ”läraren ska samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och 
kunskapsutveckling, och redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker” 
(SKOLFS 2011:144, s.10 ). Detta påvisar vikten av kontinuerlig dokumentation av elevens 
prestationer för att kunna ge eleven ständig information om dennes kunskapsutveckling. 
Dokumentation och elevens kunskapsutveckling blir en del inom bedömningen och vice 
versa. Att undersöka bedömning blir aktuellt för vårt kommande yrke.  
 
Våra egna erfarenheter av bedömning vilar på upplevelser från vår egen skolgång, tiden under 
lärarutbildningen samt från olika praktikperioder.  
 
Under gymnasietiden läste vi båda vid det estetiska programmet med inriktning dans där vi 
möte många olika danspedagoger. I början av varje kurs fick man ta del av kursplanen genom 
att det delades ut en utskrift till varje elev, och läraren läste igenom målen för kursen. Därefter 
började undervisningen utan att läraren hade försäkrat sig om att vi elever förstod vad målen 
innebar. Då vi som elever inte förstod målen kunde vi heller inte koppla samman dem med 
vad som faktiskt gjordes under kursen gång. Detta försvårade även vår förståelse om vad som 
bedömdes och på vilket sätt, vi blev helt enkelt inte delaktiga i bedömningsprocessen. I och 
med att vi inte blev delaktiga i bedömningen blev vi heller inte delaktiga i vårt eget lärande 
och betyget kunde ibland bli en överraskning. Inom lärarutbildningen har vi diskuterat vikten 
av elevens delaktighet i sin utveckling och samspelen mellan lärare och elev i 
lärandeprocessen. Alla parter ska veta vart eleven befinner sig, vad som ska uppnås och hur 
denne tar sig dit. Det ligger på allas ansvar att ro båten i land.  
 
Viss problematik har vi också stött på under vår tid på universitetet. Vår uppfattning är att det 
förväntas av oss studenter att vi på egen hand läser igenom kursmålen och betygskriterierna. 
För att kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sina studier på eftergymnasiala utbildningar 
anser vi att det är av stor betydelse att redan från de tidigare skolåren få bli delaktig och 
medveten om detta. Det är främst när vi varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) och i utbildningens senare del, där fokus har legat på bedömning, som vi ha utvecklat 
tankar och funderingar kring bedömning inom skolverksamheten. De veckor vi har varit ute 
på VFU har vi bevittnat hur arbetet med bedömning kan te sig och hur de svårigheter som vi 
upplevde som elever lever kvar. Men vi har även fått en större inblick i bedömningens 
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komplexitet. Våra nya insikter har lett till att vi vill fördjupa oss i hur pedagoger, lärare och 
undervisande dansare arbetar och resonerar kring bedömning.  
 
Vi är nu i skedet där nya styrdokument och läroplaner träder i kraft och tycker att det är 
intressant att undersöka hur lärare arbetar med GY11 och bedömningen inom den nya 
reformen. Från och med första juli 2011 har det införts ett nytt betygssystem, nya 
gymnasieprogram med nya kursplaner. I och med att vi i vår framtida yrkesroll kommer att 
arbeta med GY11 finns också ett personligt intresse för att undersöka och få mera kunskap 
om detta ämne. Dock är vi medvetna om att det kan uppkomma svårigheter med att studera 
den nya reformen då skolorna precis har börjat arbeta med och inom den. Det är med den 
medvetenheten vi gör vår intervjustudie och ger oss in i att utforska ett område som är 
tämligen outforskat.  
 
När vi nu ska titta närmare på bedömning i gymnasieskolan har vi valt att se det ur ett 
lärarperspektiv. Vi kommer alltså inte fördjupa oss i elevernas perspektiv eftersom vårt syfte 
med denna undersökning är att undersöka hur lärarna tänker och arbetar med bedömning.  
 
Båda författarna till denna studie kommer att ansvara för alla avsnitt, de kommer att skrivas 
tillsammans. Vid införandet av intervjuerna i avsnittet Resultat kommer Anna Holmkvist 
Fridh att ansvara för underrubrikerna 5.1, 5.3 samt 5.4. Charlotte Enström kommer ansvara 
för underrubrikerna 5.2, 5.5 och 5.6.   

2	  Syfte	  
Undersökningen syftar till att granska hur danslärare inom gymnasieskolan arbetar med 
bedömning inom GY11. 

2.1	  Forskningsfrågor	  	  
• Hur resonerar danslärare kring bedömning? 
• På vilket sätt arbetar danslärare med bedömning? 

3	  Bakgrund	  

3.1	  Disposition	  
I detta avsnitt presenteras studiens upplägg för att ge läsaren en överblick hur undersökningen 
är disponerad.  
 
Under rubriken Tidigare forskning redogörs för vilken tidigare forskning (uppsatser och 
tryckt litteratur) som gjorts inom ämnet bedömning, för att vidare titta närmare på betyg och 
bedömning inom skolan sett ur ett historiskt och samtida perspektiv. Här tas även upp vad 
som står skrivet i styrdokument och läroplanen GY11 angående bedömning i den svenska 
gymnasieskolan. Vidare presenteras ett avsnitt om bedömning inom skolväsendet, vad det 
finns för bedömningsaktiviteter samt olika bedömningsformer som förekommer. Därefter 
presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt.  
 
Studiens valda insamlingsmetod av empiri, och varför just denna metod valdes, finns att läsa 
om under rubriken Metod. Där återfinns även studiens avgränsning, etiska utgångspunkt, 
urval samt utfall. Efterkommande rubrik Resultat presenterar undersökningens insamlade data 
som sedan diskuteras i avsnittet Diskussion, där återfinns också en metoddiskussion.   
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3.2	  Tidigare	  forskning	  
Det verkar finnas ett intresse att studera området dans och bedömning, vilket speglar sig i 
andra förekommande examensarbeten. Tidigare har det gjorts uppsatser inom ämnet 
bedömning och dans, med olika infallsvinklar, på både avancerad- och grundnivå. Här 
presenteras två exempel på sådana uppsatser för att visa på vad som tidigare skrivits samt för 
att finna en lucka inom ämnet dans och bedömning att forska kring. Dessa två uppsatser 
kommer inte att behandlas vidare i denna studie.  
 
Ett exempel är ”Dansens språk-mer som poesi än prosa”: En kvalitativ undersökning om 
gymnasielärares uppfattningar kring bedömning i dans skriven av Jenny Hemdahl (2011). 
Uppsatsen hade till syfte att undersöka lärares uppfattningar om bedömning inom dans samt 
vad de ser för möjligheter och svårigheter. Med en fenomenografisk infallsvinkel har hon med 
tre kvalitativa intervjuer undersökt och analyserat danspedagogers uppfattningar om 
bedömning. Resultatet visar på att det är formativ bedömning (se rubrik 3.3.2) som är mest 
förekommande och anledningen till detta beror på att dans är ett praktiskt ämne. Hemdahl 
kommer i resultatet fram till att en svårighet med dans och bedömning är att det är två synsätt 
som ska integreras, dels företrädandet av den professionella dansvärlden och dels skolans 
värld. Detta leder till frustration hos lärarna och de anser att betygskriterierna är svårtolkade. 
 
Lisa Thörnberg och Gabriella Neijbert (2011) har inom ämnet skrivit en uppsats med titeln 
Dans som Kunskap – En studie om hur danslärare förhåller sig till kursplanen i dans och 
gestaltning C. Syftet med deras uppsats var att öka förståelsen för och beskriva hur danslärare 
verksamma i gymnasieskolan förhåller sig till den nämnda kursplanen. Uppsatsen vilar på 
tidigare forskning inom ämnen som berör danslärares förhållningssätt till kursplanen samt 
faktorer runt dans och bedömning. En hermeneutiskt ansats ligger till grund i studien och 
avsikten var att svara på syftet genom sex kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det råder 
olikheter i hur lärare arbetar med kursplanerna. En del använder dem kontinuerligt medan 
andra vid fåtal tillfällen. Vidare skriver Thörnberg och Neijbert (2011) att det finns bristande 
förankring i verksamheten och att några faktorer till detta skulle kunna vara okunskap, 
tidsbrist och lärarens relation till kursplanen. 
 
Doktorsavhandlingen Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan som är 
skriven av Peter Nyström (2004) belyser ämnet i fyra artiklar. Artiklarna tar upp olika 
problem med det gemensamma temat validering av bedömningar. Den centrala 
utgångspunkten för validering menar Nyström är bedömningens syfte, läroplanens mål och 
kunskapssynen. Syftet med avhandlingen är att utveckla en utgångspunkt för värdering av 
kvalité i samband med bedömningar i skolan. Nyström arbetar med både kvantitativa och 
kvalitativa metoder i form av enkäter, prov och intervjuer. Han menar på att det är ett 
komplext område att studera och väljer därför fler olika metoder för att få en ökad mångfald. 
Utgångspunkten i artikel I, II och III är postpositivistisk för att i artikel IV ha ansatsen 
diskursanalys. Nyström drar slutsatsen att bedömning är en viktig del inom aktiviteterna i 
skolan och behöver studeras ytterliggare, emeplevis vilka konsekvenser bedömning ger. 
Vidare säger han att: 
 

[...]	  hög	  kvalitet	  i	  bedömning	  förutsätter	  en	  bredd	  i	  bedömningar	  
avseende	  formella	  och	  informella	  bedömningssituationer,	  summativa	  
och	  formativa	  syften,	  lärarbedömning	  och	  självvärdering,	  
redovisningsformer,	  modeller	  för	  att	  sammanfatta	  och	  bokföra	  resultat	  
och	  inferenser,	  typer	  av	  bedömningssituationer	  och	  så	  vidare	  (Nyström,	  
2004,	  s.37).	  
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Det finns böcker som tar upp ämnet bedömning i skolan och berör detta ämne från olika 
synvinklar.   
 
Boken Utvärdering och bedömning i skolan (Hult & Olofsson, 2011) är en antologi där olika 
bedömnings- och utvärderingspraktiker analyseras av olika författare, som är lärarutbildare 
och/eller forskare och idag är verksamma på olika högskolor och universitet runt om i 
Sverige. Antologin beskriver dess ämne ur tre olika perspektiv vilka är utvärdering och 
bedömning i ett samhälleligt perspektiv, bedömning i klassrummet samt skolutveckling. 
Boken har också till syfte att belysa områden som kommande lärare kommer att stöta på och 
händelser de kommer att hamna i.   
 
För att belysa tidigare forskning om bedömning inom konstämnet finns Bild, en samtalsguide 
om kunskap, arbetssätt och bedömning.(Hedwall & Mardones – Larsson, 2003) Boken vill 
lyfta fram diskussionen mellan lärare och arbetslagen om undervisningens innehåll, arbetssätt 
och bedömning. Författarna vill även bidra till skolornas arbete med att diskutera skolans 
kunskapsuppdrag och menar att detta bör göras genom att alla inom skolan har samma syn på 
bedömningen i undervisningen hur och läro- och kursplaner går från teori till praktik. År 2003 
gjordes en omfattande utvärdering om skolornas utveckling, Den nationella utvärderingen, 
och det är i denna undersökning boken har sin utgångspunkt.  
 
Pedagogisk bedömning, om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (Lindström, 
Lindberg & Persson, 2011) är en antologi skriven av lärare, lärarutbildare och forskare där de 
framför sin syn på olika former av bedömning i skolan. 2011 kom den omarbetade versionen 
som har tagit med nyskrivna kapitel av skolans kunskapsuppdrag och där författarna har 
reviderat sina avsnitt samt diskuterat de nya läro- och kursplanerna Lgr11 och Lgy11. 
Antologin belyser hur vi resonerar kring och ser på bedömning i skolan, vilken roll läraren 
och elevens har samt på vilka sätt man kan arbeta med bedömning i praktiken.  
 
Paul Black är en engelsk professor som är verksam i London. Han har skrivit många böcker 
om bedömning och en av dem är Testing: Friend or Foe? (2001) som är skriven ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Black menar att alla blir påverkade av och möter bedömning, då 
främst i skolan, och belyser debatten om bedömningen globalt. Han menar att detta är viktigt 
för att vidga sitt perspektiv och sina vyer. Boken ses som ett medel för de som vill läsa mer 
om ämnet och arbetar med bedömning. Den syftar också till att ge grundläggande kunskaper 
och fakta om bedömning, för att sedan kunna förstå dess kritik och bakgrunden till den.  
 
Författarna till boken Betyg. Grundskola, gymnasieskola, komvux (Davidsson, Sjögren & 
Werner, 2003) är och har varit verksamma inom skolpolitiken och främst inom betygsfrågor. 
Boken lyfter fram betygens funktion och hur de bör tillämpas men också varför 
betygssystemet ser ut som det gör, dessa tre områden är bokens huvudteman. Boken vänder 
sig främst till de som är verksamma inom skolan och arbetar med betyg i någon form men 
passar också till studier inom området och för exempelvis föräldrar som vill fördjupa i 
betygsystemet.   
 
Antologin Värdera och utvärdera (Thors Hugosson, 2003) fokuserar på utvärdering av skolan 
och skolsystemet men berör också områden om lärarens kvalitetsutveckling och bedömning, 
det boken kallar utvärdering inifrån. Boken bygger på artiklar som publicerats i Pedagogiska 
magasinet, författarna består av lärare, professorer och journalister.  
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Det finns mycket forskning inom betyg och bedömning och dessa ovan är några exempel. 
Forskningen utgår får olika synvinklar med olika teoretiska utgångspunkter, samt har använt 
sig av skilda forskningsmetoder. Genom att titta på tidigare forskning har vi funnit en 
outforskad del vad gäller bedömning och denna lucka är dans och bedömning inom de nya 
styrdokumenten GY11.  
 
3.3	  Bedömning	  och	  betyg	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv,	  1820	  –	  1994 
För att få en ökad förståelse för hur vi idag ser på bedömning är det relevant att titta närmare 
på bedömning ur ett historiskt perspektiv (Davidsson, Sjögren & Werner, 2004).  

3.3.1	  Det	  absoluta	  betygssystemet	  
Bedömning kopplades redan från skolans start, på 1820-talet, till betyg. Skolans ämnen 
betygsattes utifrån fyra skalor och var indelade från A till D. Eleverna fick också betyg i 
ordning och uppförande (a.a), de fick alltså även betyg i personliga egenskaper (Eklöf, 2011). 
Det förekom diskussioner om att införa fler skalor i betygssystemet, detta berodde på att 
lärarna ansåg att de ville nyansera betygen och på grund av detta fick vi den sjugradiga 
skalan, där graderna benämndes som följer: A, a, AB, Ba, B, BC, C. Detta betygssystem 
verkade fram till 1960-talet och betecknas som ett absolut betygssystem. Betyget ansågs vara 
absolut, alltså betyget visade vilken kunskap eleven besatt. I bedömningen av kunskap var det 
läraren som var ”kunskapsbanken” och de hade inga kriterier för vad som krävdes för ett visst 
betyg utan läraren var fri i sin bedömning av elevernas kunskaper, dock fanns det 
bestämmelser som sa att de högre betygen skulle bestå av kvalité och inte kvantitet 
(Davidsson, Sjögren & Werner, 2004). Denna kunskapssyn ledde till att det inte fanns någon 
likvärdig bedömning mellan skolorna över landet eftersom det var den enskilde läraren som 
definierade målen. Kunskap sågs som någonting som överfördes från lärare till elev i form av 
faktakunskap (Eklöf, 2011). 	  

3.3.2	  Det	  relativa	  betygssystemet	  
Under 1930- och 40-talet uppkom debatten om bedömning och betygsättning då man hade 
börjat använda betyg som urval av den anledningen att alla inte fick plats på realskolan. 
Redan då, under mitten av 1900-talet, började tankar om det relativa betygsystemet växa fram 
(Davidsson, Sjögren & Werner, 2004). En anledning till att man ville gå över till det som 
senare blev det relativa systemet var att man nu ställde krav på en likvärdig bedömning, då 
bedömningen och betygen nu kom att användas som urval för vidare studier (Eklöf, 2011). 
Dessa tankar baserades på idén om ett betygssystem som ger en viss procent elever som 
uppnår kraven för fortsatta studier på realskolan (Davidsson, Sjögren & Werner, 2004). Trots 
att tankarna hade funnits sedan länge dröjde det ända fram till 60-talet innan det relativa 
betygssystemet trädde i kraft. I och med Lgr62 infördes ett betygsystem uppbyggt av fem 
grader, detta system utgick ifrån en normalfördelningskurva där en viss procent elever skulle 
få ett visst betyg (se figur 1). Betyg 1 skulle fördelas över 7 % av landets elever medan 24 % 
av eleverna skulle få betyget 2, samma procentansats skulle få betyget 4. Störst andel av 
eleverna skulle bli tilldelade betyget 3 vilket var 38 % och betyget 5 skulle i likhet med betyg 
1 ges till 7 % av eleverna (Eklöf, 2011).  
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Figur 1. Normalfördelningskurva.  
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Det nya betygssystemet var redan från start omdebatterat och kritiserat. Kritiken som riktades 
mot systemet var att den enda funktionen som bedömningen fyllde var rollen som urval för 
vidare studier eller för arbetsgivare vid anställning. Några av de tankar som kom upp i 
debatten var hur ska eleven bedömas, ska man endast ha omdömen eller enbart betyg på 
gymnasiet eller skulle man skulle ha betyg överhuvudtaget? (Davidsson, Sjögren & Werner, 
2004). Under 1970-talet växte kritiken då man ställde sig frågande till bedömning inom 
skolan och att man bedömde eleverna genom att jämföra dem med varandra. Det som 
eftersträvades var ett rättvist och mätbart system, där man tog med sig tanken om att 
kunskapen fördes över från läraren till eleven. För att systemet skulle bli mer mätbart och för 
att kunna göra ett demokratiskt urval var Lgr 62 mycket detaljerat om vad som skulle läras i 
respektive ämne samt hur det skulle undervisas. Tanken var att eleverna skulle bedömas mot 
dessa direktiv, men i och med normalfördelningskurvan jämfördes eleverna likväl med 
varandra i betygssättningen. Normalfördelningskurvan var tänkt att avspegla hela riket och 
inte enskilda klasser, så som det blev i praktiken (Eklöf, 2011). 

3.3.3	  Det	  mål-‐	  och	  kunskapsrelaterade	  betygssystemet	  
På grund av debatten sattes en betygsberedning in för att granska kritiken och se över om det 
skulle införas ett nytt betygssystem. Då, i början av 1990-talet, bestämdes det att det skulle 
införas ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem där betygen skulle grunda sig på elevens 
kunskap (Davidsson, Sjögren & Werner, 2004). Nu skulle man bedöma elevens kunskap mot 
uppsatta kunskapsmål och även se till kvalitén och inte bara till kvantitet. Lärarens 
bedömning skulle nu både vara formativ och summativ (se rubrik 3.3.2) för att säkra arbetet 
mot målen samt för att kunna ge eleverna information om dennes kunskapsutveckling (Eklöf, 
2011). Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet trädde i kraft 1994, läroplanerna 
benämndes Lpo 94 för grundskolan och Lpf 94 för de frivilliga skolformerna, exempelvis 
gymnasieskolan. I och med de nya läroplanerna fick lärarna en ny roll när det kom till 
bedömning. Läraren fick nu i sitt uppdrag att minst en gång varje termin informera eleven och 
målsman om elevens kunskaper och prestationer enligt bestämmelsen om utvecklingssamtal, 
där både skriftlig och muntlig dokumentation av elevens kunskapsutveckling ska presenteras 
samt diskuteras. Detta omdöme skulle inte vara i form av betyg utan syfta till att beskriva 
elevens lärandeprocess. Omdömet skulle grundas på målen i läroplaner och kursplaner. 
(Davidsson, Sjögren & Werner, 2004). Skolan fick även en ny syn på kunskap då man efter 
en analys, av vad man ansåg vara kunskap i skolan, kom fram till att det behövdes en 
vidgning av kunskapsbegreppet. Kunskap avsågs bestå av fyra olika former och dessa var 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa byggstenar kom att kallas de ”fyra F:n”. 

% 
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Fakta är att veta att, det är den informativa synvinkeln på kunskap, förståelse är förmågan att 
kunna tolka och förklara, alltså att veta varför. Att veta hur och kunna göra själva utövandet 
beskriver färdighet, och förtrogenhet är att veta vad – elevens omdömesförmåga och tidigare 
erfarenheter. För att veta att en sockerkaka är färdiggräddad kan mina tidigare erfarenheter 
säga mig när den är klar. Alla fyra delar behövs för att kunna använda sin kunskap på ett 
innebördsrikt sätt och det finns ingen hierarki mellan dessa former, utan de är sammanflätade.  
När det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes tolkades Blooms taxonomi om 
och de fyra F:n sattes in i en hierarki, ”därigenom kunde respektive ”F” knytas till olika 
betygssteg” (Carlgren, 2011, s.51). Skolverket (2001) menar att Blooms taxonomi, de fyra 
F:n, ska användas som ett hjälpmedel för att planera undervisningen och inte vara en förebild 
för att bilda sig en uppfattning om elevens lärande.  

Övergången från det relativa till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fick kritik. 
Skolorna och lärarna fick inte det stöd de behövde för att övergången skulle bli optimal. 
Lärarna fick heller inte tillräckligt med guidning för att arbeta med de nya styrdokumenten, 
läro- och kursplanerna. De fick svårigheter med att tolka målen, vilket ledde till att 
bedömningen blev bristfällig, som i sin tur ledde till att man fortsatte att jämföra eleverna med 
varandra. En annan anledning till svårigheten att arbeta utifrån målen var att de var för öppna 
och tolkningsbara. Tanken var att alla elever över landet skulle lära sig samma kunskaper men 
i och med ovanstående kritik och svårighet blev så inte fallet (Eklöf, 2011).  

3.4	  Vad	  säger	  aktuell	  forskning	  om	  bedömning	  
Regeringen beslutade att från och med 2011 ska nya lagar och förordningar samt ett nytt 
betygssystem införas i den svenska skolan. Alla elever som har påbörjat sina studier i 
gymnasieskolan före den första juli 2011 ska fullfölja sin skolgång utefter den tidigare 
läroplanen Lpf94. Detta betyder att det är eleverna i årskurs ett i gymnasieskolan som följer 
den nya läroplanen (Grundföreskrift, SKOLFS 2011:144). Idag har vi kvar bedömning i 
skolan som vilar på mål- och kunskapsrelaterade betyg. Synen på kunskap och ”de fyra F:n”, 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, i Blooms taxonomi lever kvar från Lpf94 
(Egidius, 1995). Dock har några förändringar skett till följd av kritiken som framträdde ovan. 
Skolan har från och med höstterminen 2011 fått en sjugradig betygsskala A-F där A är det 
högsta, samt ”–” (streck) som ges om betyg inte kan sättas i ett ämne. Det nya med betygen är 
inte bara beteckningarna utan även att de nu vilar på mera precisa kunskapskrav än tidigare 
(Eklöf, 2011).  

Inom det mål- och kunskapsrelaterade systemet vi har idag ska läraren veta vad som krävs för 
ett visst betyg och kunna avgöra vilket betyg en elev ska ha beroende på vilka kunskaper 
eleven besitter. Debatten om betyg finns än idag, men vissa menar att det behövs 
betygskriterier för att ge lärarna stöd i deras arbete med betyg och bedömning(Davidsson, 
Sjögren & Werner, 2004). Eklöf (2011) skriver att det är viktigt att vi fortsätter att diskutera 
bedömningen i skolan på grund av hur betydelsefulla betygen är för både lärare och elever. 
Lärarna får många gånger sin undervisning och bedömning ifrågasatt medan betygen spelar 
en stor roll för elevernas framtid när de till exempel ska söka vidare till andra skolor. Betygen 
fyller inte bara sin funktion vid urval för fortsatta studier utan de syftar också till att ge eleven 
information om sin kunskapsutveckling och som en morot, vilket motiverar eleverna i deras 
studier. Detta påvisar, enligt Eklöf (2011), att betyg har konsekvenser som måste debatteras 
vidare. 

Forskning lägger fokus på lärarens kompetens då skolan får nya och flera krav. För att kraven 
ska förverkligas måste kompetensen i skolan sätta detta i verk och finna en balans mellan 
kraven och vardagsarbetet. Det spelar ingen roll vad man skriver in i dokument om man inte 
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har kunnig personal som kan driva igenom det som skrivs, och ger dem resurser i form av 
utbildning och tid (Alexandersson, 2003). Personal känner sig ofta övergivna när ett nytt 
system införs. Lärare förväntas kunna dokumentera sitt arbete, tolka kursplanerna samt att 
arbeta med dem. Svårigheten att genomföra detta har kopplats till de nedskärningar som gjorts 
samt att lärarna inte har varit delaktiga i förändringen, (Fejan Ljunghill, 2003a, 2003b).  

3.5	  Lagar	  och	  förordningar	  	  
I Sverige finns en skollag som gäller för all skolverksamhet i landet. Under den finns andra 
förordningar så som läroplaner och kursplaner.  
 
Skollagen säger att gymnasieskolan ska betygsätta efter gällande lag och att det är på rektors 
ansvar att betyg sätts efter denna bestämmelse. Vidare står att eleverna ska informeras om de 
grunder som används vid betygssättning. Läraren som bedriver undervisningen beslutar om 
betyget. Är fallet så att läraren inte är legitimerad ska betyg sättas tillsammans med en 
legitimerad lärare. Kan lärarna inte enas om ett betyg får den legitimerade läraren sätta 
betyget om denne är behörig att betygsätta i det aktuella ämnet. Finns inte möjligheten att 
legitimerad lärare kan sätta betyg får rektor besluta om betyget. Oavsett vem som sätter 
betyget så måste denne kunna motivera skälen för betygssättningen (Skollag 2010:800). 
 
Enligt läroplanen (Lgy11) ska betyg sättas utefter hur eleven har uppfyllt kunskapskraven. 
Vid betygssättningen ska läraren ta hänsyn till allt insamlat material om elevens kunskap och 
sätta detta i relation till kunskapskraven och på ett allsidigt sätt utvärdera eleven. Läraren ska 
kunna visa för eleven på vilka grunder betyget har satts och ska även fortlöpande kunna ge 
eleven och vårdnadshavaren information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna. 
Läroplanen lyfter fram att eleven ska kunna ta ansvar för sina studier och resultaten av dessa 
och menar att detta förutsätter att skolan tydliggör innehållet, arbetsformerna och målen (Lgy 
11). 
 
Skolans uppdrag är att förmedla kunskap och detta förutsätter att diskussionen om 
kunskapsbegreppet fortlöper, det handlar om hur vi ser på kunskap och vad vi anser är viktigt 
att kunna i dag och i framtiden. Kunskap är inte ett entydigt begrepp utan det finns olika 
aspekter på kunskap och det kommer till uttryck i fakta (veta att), förståelse (veta varför), 
färdighet (veta hur), och förtrogenhet (veta vad). Dessa former måste samspela med varandra 
och undervisningen får inte betona den ena eller den andra (a.a). 

3.6	  Bedömning	  
Bedömning är ett centralt inslag i skolans verksamhet. Lärare använder styrdokument som 
riktlinjer och de bedömer elevers prestationer utefter dem. Vad innebär egentligen 
bedömning? Hur kan det se ut i praktiken och vilka typer av bedömning finns det i skolan? 
(Norberg, 2011).  

3.6.1	  Allmänt	  om	  bedömning	  i	  skolan	  
2000-talets lärare förväntas arbeta med bedömning i sin vardag och ha med bedömning som 
en del i lärandeprocessen. Lärarna förväntas bedöma sin egen undervisning och elevernas 
prestationer, då båda hänger samman. Hur och vad som bedöms är viktigt då det signalerar till 
eleverna vad som förväntas av dem och vad läraren tycker är viktigt att kunna. Detta bidrar 
till att eleverna får insikt i vad de behöver prestera. Elevernas prestationer skall dokumenteras 
av läraren och ”vikten av att blivande lärare får möjligheten att utveckla kunskaper om och 
problematisera betygssättning och bedömning under sin lärarutbildning kan inte nog 
poängteras” (Hult & Olofsson, 2011, s.17). Shepard (2011) säger att ”lärarstudenter måste ges 
tillfälle att pröva och utveckla meningsfulla former av utvärdering med utgångspunkt i den 
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dagliga verksamheten” (s. 89). Han menar att lärare alltför ofta ser bedömning som någonting 
som ligger utanför den vardagliga undervisningen och att de borde bli bättre på att 
effektivisera bedömningsarbetet genom att få in det i lärandeprocessen. För att bedömning ska 
vara relevant i skolan och för elevens lärande måste det finnas med i vardagen och inte bara 
ses som någonting som görs i slutet på en kurs eller av en termin. Bedömning är inte bara en 
slutpunkt. Bedömningen bör också stämma överens med ämnets centrala innehåll för att 
sedan analyseras av läraren – lärde sig eleverna det som önskades?  
 
Det är svårt att säga vad bedömning är. Inom bedömningen ska man ta reda på en elevs 
kunskaper men inte bara genom att ställa frågor. Som lärare ska man även kunna se vad 
eleven har för kunskap genom att observera. Även nivån på prestationen, processen och den 
färdiga produkten ska bedömas. För att detta ska vara möjligt måste eleven tillges uppgifter 
där läraren kan förutse vad eleven kommer att kunna visa för kunskaper. De valda 
uppgifterna, vilka möjligheter dessa ger och om de leder till utveckling är kärnan i 
bedömning. Uppgiften bör alltså utformas efter vad som ska bedömas och eleven ska veta vad 
som förväntas av den, han/hon ska veta vad som bedöms, vilket ger eleven chansen att till 
exempel ställa relevanta frågor. Exempel på uppgifter där både läraren och eleven utmanas är 
öppna uppgifter där läraren ger eleven vissa ramar att arbeta inom och dessa ramar ska guida 
vidare till den kunskap som ska läras i uppgiften. I en sådan ”fri” uppgift får eleven, 
oberoende av vilken nivå denne befinner sig på, chansen att visa sin kunskap samt att visa sin 
kunskap på olika sätt (Black, 2001). Nyström (2004) säger i likhet med Black (2001) att 
bedömning inte får ske via slumpen utan menar att det måste vara uttänkt från början hur 
eleverna ska få visa sin kunskap. Vidare säger han att för att bedömningen ska bli så bra som 
möjligt måste läraren vara väl medveten om vad denne gör och varför samt vad 
bedömningsaktiviteten får för konsekvenser. Uppgifterna som bedöms bör vara av olika slag 
och läraren måste bestämma sig för vad som är viktigt så att detta kan avspeglas i uppgifterna 
och i elevernas resultat. Nyström framhåller att bedömning är svårt i och med att man ska 
kunna bedöma någon annans kunskap och att detta ska göras rättvist. Alla kan bli bra 
bedömare men det kräver att man är kritisk och analyserande samt kan ställa sig frågor så som 
varför gör jag den här bedömningen och varför vid detta specifika tillfälle? (Lytsy, 2006). 

3.6.2	  Formativ	  och	  summativ	  bedömning	  
De två olika bedömningsformerna formativ och summativ bedömning behövs då de fyller 
olika syften.  
 

Läroplanen betonar också betydelsen av att läraren fortlöpande bedömer 
studieresultaten under utbildningens gång, det som ibland kallas formativ 
utvärdering. I läroplanen fastställs vidare att läraren vid betygsättning, det 
vill säga vid en sammanfattande eller summativ utvärdering ska ”utnyttja all 
tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen”. Vidare sägs att läraren ska ”göra en allsidig bedömning av 
kunskaperna och därvid beakta hela kursen” (Skolverket, 2001, s.20). 

 
Den formativa bedömningen görs under arbetsprocessen, den är ständigt närvarande, och har 
två syften – den visar vad eleven har lärt sig och vad läraren ska arbeta mer med. Med denna 
bedömningsform kan man analysera elevens utvecklingsbehov, se vad eleven besitter för 
styrkor och svagheter för att ge den enskilda eleven vägledning för sin kommande utveckling 
(Skolverket, 2009). Formativ bedömning handlar alltså om bedömning som stödjer elevens 
lärande och ge en nyanserad information om elevens prestationer, vilket refereras till 
kunskapskrav. I den formativa bedömningen sätter man inte ett betyg i form av siffror eller 
bokstäver då de inte säger någonting om elevens utvecklingsbehov, utan omdömet som skrivs 
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ner ska vara konkret och säga hur eleven ska ta sig vidare. Den största skillnaden mellan 
formativ och summativ bedömning, är hur man använder sig av det insamlade underlaget. 
Precis som Bostedt och Eriksson (2011) säger Jönsson (2011b) att den formativa 
bedömningen ska ge återkoppling till eleverna. Den ska även förändra undervisningen och 
leda till reflektion för både läraren och eleven. Eleven använder informationen främst för att 
få insikt i sin egen utveckling och sin självbedömning och lär sig att bedöma kvalité, vilket är 
en central del inom formativ bedömning. Ett förslag på en sådan aktivitet är 
bedömningsmatrisen (se 3.6.3) (a.a). Dock är det läraren som har den centrala rollen inom 
denna bedömningsform då läraren ska samla in data som senare ska fylla själva syftet med 
bedömningen. Läraren ska komma med feedback och respons till eleven, och för att denna 
respons ska förstås av eleven är det viktigt hur läraren använder sig av språket. Att förstå 
språkets roll i bedömningen är också en av lärarens uppgifter så att läraren kan försäkra sig 
om att eleven har tagit till sig responsen på rätt sätt (Black, 2001). Black skriver vidare att det 
som kommer fram ur den formativa bedömningen, det man vill jobba vidare med, måste 
kopplas till kriterier då lärarens bedömning och arbete hela tiden ska kunna kopplas till 
kursplaner och läroplaner. Läraren måste alltså veta vad som skall göras mot kraven i 
respektive kurs och kunna välja uppgifter som passar kursen då ”formative assessment has to 
be based upon a theory about the ways in which pupils learn the subject involved” (s.109). 
 
Den summativa bedömningen kan ses som slutet av en process och byggs på den formativa 
bedömningen, alltså görs den summativa alltid efter den formativa. Bland lärare är det den 
summativa bedömningen som är mest förekommande, inte bara då betygen sätts utan även när 
uppgifter bedöms. Black (2001) menar att lärare måste inse vikten av den summativa 
bedömningens betydelse och vad det ger för konsekvenser för eleverna. Ett slutbetyg kan vara 
avgörande för fortsatta studier och yrkesval. Som tidigare nämnt är den största skillnaden 
mellan formativ och summativ bedömning hur man använder informationen som 
framkommit. Den summativa, likt den formativa bedömningen, ska grunda sig på elevens 
prestationer, kunskap, som leder fram till ett betyg. Betyg som sedan används i 
urvalssituationer (Jönsson, 2011b). Lindström (2011) menar att den summativa bedömningen 
kan ske under kursens gång såväl som i slutet, men det görs alltid med syftet att se vad 
elevens kan vid ett visst tillfälle. Han menar att syftet med bedömningen skiljer sig från den 
formativa då avsikten inte blir att främja lärandet.  

3.6.3	  Bedömningsaktiviteter	  i	  skolan	  
Det finns olika bedömningsaktiviteter inom skolväsendet och det finns även olika former av 
bedömning – formativ och summativ bedömning. Bedömningen skall idag ses som ett medel 
till elevens lärande, de ska fylla en funktion. Forskning visar att god bedömning kan leda till 
utveckling hos eleverna (Skolverket, 2009) Läraren bör ha erfarenhet av bedömning för att 
veta vad eleven ska göra för att nå läroplanens krav, och läraren måste även ha kunskap i att 
dokumentera elevens prestationer och ge eleven information om sin utveckling.  Enligt Hult 
och Olofsson(2011) måste läraren hjälpa eleverna att förstå, tolka och diskutera 
bedömningskriterierna. Eleven måste förstå kriterierna för att utveckla en förståelse av kvalité 
och träna på självvärdering. Båda parter, lärare och elev, måste vara med på tåget i arbetet 
med elevens utveckling.  
 
Som Skolverket (2009) nämnde ovan finns det olika bedömningsaktiviteter i skolan och dessa 
verktyg används för att mäta kunskap i bedömningen. Några exempel på sådana aktiviteter är 
utvecklingssamtal, muntliga och skriftliga omdömen, dokumentation samt elevernas 
självvärdering. För att eleven ska utvecklas med dessa verktyg måste det finnas en 
återkoppling, en feedback som kommer från läraren tillbaka till eleven (Bostedt & Eriksson, 
2011). Dokumentation är en inflätad del i bedömningen och ett första steg i 
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bedömningsprocessen som tydliggör vilka kunskaper som eleven behöver utveckla. Läraren 
kan sedan gå vidare med att komma fram till vilka metoder som ska hjälpa eleven att nå 
kraven och målen. Läraren måste kunna diskutera med eleven hur denne ska nå uppsatta mål 
och hur målen bedöms (Asp-Onsjö, 2011). Björklund Boistrup (2011) anser att elever ska få 
möjligheten att visa sin kunskap på olika sätt och det bör göras i alla ämnen. Några sådana 
uttryckssätt kan vara bild och bildspråk, det talade och skrivna ordet samt symboler som 
bedöms genom olika bedömningsaktiviteter. Hon nämner bland annat lektionerna och 
temaarbeten som tillfällen då bedömningen sker men även loggböcker där elever själva kan 
föra dagbok om sin utveckling och anteckna saker som är viktiga att komma ihåg. Björklund 
Boistrup uttrycker sig som följer: 
 

Att veta säkert vad en person egentligen kan är svårt. Det vi möjligtvis kan 
säga något om är vilket kunnande en person visar med sina prestationer. Det 
är alltså egentligen prestationer vi bedömer och inte kunskap. För att elevens 
ska få rika tillfällen att visa sin kunskap är det väsentligt att eleven ges 
möjlighet att visa kunskap med olika uttrycksformer och i olika situationer 
(2011, s.118).  

 
Ytterligare att exempel på en bedömningsaktivitet är matrisen. Matrisen bedömer olika 
synvinklar av kunskapen och bedömningen varierar beroende på syftet och vad man väljer att 
titta på. Ett exempel är vid bedömningen av muntlig presentation där man bedömer olika delar 
av detta moment. Momenten som vi väljer att bedöma måste kopplas till målen och 
kunskapskraven i kursplanerna, samt att denna bedömningsaktivitet måste passa uppgiften 
och den kunskap som ska visas (Kjellström, 2011). Jönsson (2011a) säger att matriser är en 
form av bedömningsinstrument med formativ karaktär. Dessa används för att uppskatta 
kvalitéer. Det är elevens prestationer som observeras och av vilken kvalité, alltså hur bra 
eleven kan någonting i förhållande till kunskapsmålen. Matrisen ska inte syfta till att vara ett 
facit utan ”till exempel kan matriser användas för att tydliggöra mål och bedömningsaspekter 
(...), för att lägesbestämma elevens prestationer i förhållande till målen (...) samt för att peka 
ut en riktning för elevens fortsatta arbete mot målen” (s. 220). Matrisen ska innehålla aspekter 
av kunnandet, alltså det läraren vill titta på, och kvalitetsnivåer av varje aspekt. Dessa nivåer 
ska inte benämnas som betyg då detta är en del av den formativa bedömningen (a.a). 
   
I Skolverkets text Bedömning och betygssättning (2001) påtalas vikten av att eleven blir 
delaktig i bedömningen och i sitt eget lärande. Genom att övas i självbedömning av sina 
kunskaper och sitt lärande sägs det att eleven blir delaktig i bedömningen. Att ha förmågan att 
kunna värdera och värdesätta kunskap är en förmåga som framhävs viktig (a.a). Exempel på 
olika former av självbedömning är loggbok och portföljarbete. I loggboken kan eleven skriva 
dagbok utifrån givna frågor kring lektionens arbete, frågor om exempelvis hur det gått under 
dagens lektion, vad som var bra eller dåligt och vad som hade kunnat förändras. Genom 
loggboken får eleven möjlighet att värdera sig själv och kan även se sin utveckling 
(Lindström, 2011). 

3.6.4	  Bedömning	  och	  estetiska	  ämnen	  
Relationen mellan bedömning och konst är spänd. Många har synpunkter och tyckanden om 
hur bedömning inom konstämnena bör eller inte bör se ut, inte minst när det gäller att tillägna 
sig kunskap i dessa ämnen. Konsten är ovärderlig, omätbar och saknar kriterier vilket har lett 
till att det finns ett motstånd till att bedöma estetiska ämnen i skolan. Traditionellt sett är de 
estetiska ämnena i skolan dans, teater, musik och bild. Lärare inom konstämnen ställer sig 
ofta kritiska till läroplaner och dess krav för att arbeta med estetiska lärprocesser. Det blir en 
krock då två världar ska mötas, skolan som har test med rätt och fel och de estetiska ämnena 
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som arbetar med gestaltning, konfigurationer och personliga erfarenheter. Trots denna krock 
finns det argument för bedömning och betyg utifrån att bedömningen hjälper till att värdera 
resultaten och elevernas ansträngningar och skyddar eleverna mot bristfällig undervisning. 
Bedömning kan också användas för utvärdering av verksamheten, utvärdering som 
förhoppningsvis leder till en pedagogisk utveckling (Hedwall & Mardones-Larsson, 2008). 
 
Det har visat sig att inom de estetiska ämnena i skolan har det visat sig att det är flest elever 
som inte vet vad som krävs för ett visst betyg. För att förbättra detta ger Hedwall och 
Mardones-Larsson (2008) förslaget att vara konkret med vad som står i läroplaner och 
kursplaner. Ett sätt är att skriva om kursplanen med egna ord så att eleven förstår kraven som 
ställs. Betyg och bedömning blir ofta någonting dramatiskt under elevernas skolgång och bör 
avdramatiseras och finnas med i lärprocessen, och inte bara användas vid betygssättning. ”En 
för de estetiska ämnena viktig reflektion vad gäller mål, genomförande och bedömning är att 
en alltför ensidig inriktning mot mål att uppnå i kursplanerna kan få negativa konsekvenser 
för en allsidig utveckling av eleverna” (s.53). Att bedömning blir en del i skolans vardag ger 
en ökad förståelse för arbetet med bedömning och breddar också elevens kunnande. 
Betoningen bör ligga på att alla har förståelse för kraven och att lärare och elever bedömer 
tillsammans, och använder målen och kraven för att stärka lärprocessen. En svårighet som 
förekommer inom det estetiska programmet med inriktning dans, och vid bedömning av eget 
skapande, är att det ofta är personen bakom produkten som bedöms. Läraren ser skaparen som 
ligger bakom och bedömer inte bara det som har gjort, prestationen, detta försvårar arbetet 
med bedömning och betyg. Det som finns till lärarens hjälp är betygskriterierna, som ska 
fungerar som stöd och vägledning. Att läraren förhåller sig till kurs- och läroplaner guidar 
henne/honom i vad som ska bedömas och det visar eleverna vad som är viktigt att kunna. För 
att bedömningen inte skall bli felaktig eller missvisande finns tre komponenter som bör tas i 
beaktning, utbildningsmål så som kursplaner, genomförande som sker i lärprocessen och 
bedömning så som examination och utvärdering. Faller en del fallerar de andra (a.a). 

3.7	  Vetenskapsteoretisk	  utgångspunkt	  	  
Studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenografisk, induktiv och kvalitativ. Fenomenografi 
är ett vetenskapligt förhållningssätt som används för att studera uppfattningar där man avser 
att undersöka hur människor uppfattar ett visst fenomen (Davidsson & Patel, 2003).  
 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och 
beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 
2009, s.42). 

 
Således menar Patel och Davidsson (2003) att det är individens uppfattningar som leder till 
dess resonemang och handlingar, och för att undersöka dessa uppfattningar används 
kvalitativa intervjuer där intervjupersonen får beskriva och resonera öppet med egna ord. 
Detta ger en induktiv utgångspunkt där empirin ger oss en teori.  
 
Denscombe (2009) menar att fenomenologi är en användbar och bred term som omfattar olika 
forskningsstilar som inte har med mätningar och statistik att göra. Fenomenologi är ett 
tillvägagångsätt som understryker subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. I 
allmänhet har fenomenologisk forskning att göra med människors attityder, övertygelser, 
känslor och åsikter.  
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Kärnpunkten i en fenomenologisk undersökning ligger inte i att mäta en omfattning eller 
förklara orsakerna till ett fenomen, som till exempel hemlöshet, utan ägnar sig i första hand åt 
mänskliga erfarenheter. Dessa fenomen, tingen, undersöks för att få en tydlig bild så som de 
upplevs av människor och dessa upplevelser ska inte paketeras om i någon form. ”Uppgiften 
är att presentera erfarenheterna på ett sätt som är troget originalet” (Denscombe, 2009, s.112) 
och detta är karaktäristiskt för fenomenologiska undersökningar. I det fenomenologiska 
tillvägagångssättet vid behandling av intervjuerna anser Denscombe (2009) inte att man ska ta 
bort data som kan anses krångligt eller bisarrt. Transkriberingen och beskrivningen av dessa 
måste därför vara detaljerad.  
 
Fenomenografi utgår ifrån två aspekter, vad som syftar till människors tänkande och hur som 
refererar till människors handling. För att få reda på aspekterna (vad och hur) är kvalitativa 
intervjuer en lämplig metod, i vilket man identifierar intervjupersonernas uppfattningar. 
Beroende på vilken uppfattning som ska identifieras delas dessa in i primär och sekundär 
utgångspunkt, där primär är uppfattning om ett ting, någonting fysiskt som går att ta på, 
medan sekundär är uppfattningen om ej fysiska saker, till exempel inlärning eller fostran. 
Inom den sekundära avser man att ta reda på en grupps uppfattningar utifrån en bestämd 
frågeställning (Uljens, 1989).  

4	  Metod	  	  
Syftet med studien är att utforska hur danslärare resonerar och arbetar med bedömning. För 
att undersöka detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod 
då Trost (2010) poängterar att det är syftet som bestämmer vilken metod som ska användas 
för att på bästa sätt få svar på forskningsfrågorna. I och med att undersökningen syftar till att 
förstå ett fenomen ger frågeställningen ett kvalitativt arbetssätt.  

4.1	  Insamlingsmetod	  	  
Som nämndes ovan var den valda metoden en kvalitativ intervjustudie. Syftet med en 
kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper hos intervjupersonen och att intervjupersonen 
får ge sin uppfattning om ett visst fenomen. Denna metod avser inte att komma fram till vad 
som är sant eller inte, utan att visa några valda människors uppfattning. Intervjuaren ger 
intervjupersonen lågt standardiserade1 frågor som ger utrymme för intervjupersonen att svara 
med egna ord och få fram den enskilda individens uppfattning. Intervjun blir ett samtal, även 
när man har olika roller (Davidsson & Patel, 2003). Studiens intervjufrågor var även 
halvstrukturerade vilket innebär att frågorna inte var formade som i ett slutet frågeformulär 
och inte heller ställda som i ett vardagligt samtal, utan hamnade någonstans mittemellan. 
Frågorna fokuserade på ett tema och i detta fall var temat bedömning (Kvale & Brinkmann, 
2009). Liksom Patel och Davidsson (2003) säger Kvale och Brinkmann (2009) att i den 
kvalitativa forskningsintervjun kommer intervjupersonens egen livsvärld fram. När vi söker 
kunskap inom ett tema får vi genom personens svar ta del av personens beskrivningar och 
upplevelser av det aktuella temat. 
 
Intervjufrågorna syftade till att svara på forskningsfrågorna och formulerades utefter dem. 
Fyra frågor med tanken att ge utrymme för innehållsrika svar skrevs i ett separat dokument 
(se bilaga 1). Dessa frågor fanns även med i det brev (se bilaga 2) som sändes ut till alla 
intervjupersoner innan intervjutillfället. Brevet syftade till att förbereda och informera dem 
                                                
1 Lågt standardiserade frågor kan ställas på olika sätt beroende på vem som intervjuas. Följdfrågor baseras på 
tidigare svar och ordningsföljden kan styras av såväl intervjupersonen som intervjuaren. Detta innebär att det ges 
stora variationsmöjligheter inom datainsamlingen (Trost, 2010:39). 
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inför intervjun då vi ville försäkra oss om att de vi ämnade intervjua visste vad vi kommer att 
samtala kring (samt inom vilka ramar). Kvale och Brinkmann (2009) menar att båda parterna 
bör ha kunskap om området för att hålla en kvalité under intervjutillfället som leder till att det 
blir kvalité i datan, vilket gör att hela studien håller en kvalité.  

4.2	  Genomförande	  och	  urval	  
Vi valde enskilda intervjuer där vi tillsammans intervjuade den undervisande i deras egna 
miljöer. Om intervjuarna är samspelta kan de komplettera varandra och få ut mera 
innehållsrika svar, dock kan det vara en nackdel om intervjupersonen upplever att det blir två 
personer mot en (Trost, 2010). Intervjun spelades in via ljudinspelningsaparatur för att 
ingenting skulle förloras av det som sades, samt att vi som intervjuare kunde lyssna aktivt och 
inte behövde lägga fokus på någonting annat än samtalet som ägde rum. Under två av 
intervjuerna stängde inspelningsapparaturen av sig en kort stund, fyra minuter respektive 
trettio sekunder, av okänd anledning. Vi märkte detta under intervjun och antecknade ner vad 
vi båda intervjuare kom ihåg av intervjupersonens svar. Detta gjordes efter intervjutillfällena 
för att inte störa intervjupersonerna under samtalen.  
 
Vi ansåg att det behövdes cirka tio minuter per fråga, alltså beräknade vi att hela intervjun 
kom att ta cirka fyrtio minuter beroende på svarens längd och följdfrågor som kan 
uppkomma, detta informerades intervjupersonerna om i brevet som skickades ut innan 
intervjutillfället (bilaga 2). Intervjuerna kom i praktiken att ta mellan tjugofem till fyrtiofem 
minuter. Anledningen till att tiden på intervjuerna varierade var att informanternas svar var 
olika långa, samt att följdfrågorna skilde sig i antalet och blev formulerade på olika sätt i de 
skilda intervjuerna. Antalet intervjuer baserades på hur många som behövdes för att anpassas 
till studiens syfte och avgränsning. Då vi hade valt ett specifikt geografiskt område ansåg vi 
att sex intervjuer gav en bild av hur undervisande i dansämnet arbetar och resonerar inom det 
området (Kvale & Brinkmann, 2009). Tanken var att intervjua sex stycken personer som 
arbetar med de nya kursplanerna i dans inom gymnasieskolan.  
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes utefter studiens avgränsning, alltså danspedagoger/lärare i 
sydöstra Sverige som arbetar med GY11. Några av intervjupersonerna kände vi till sedan 
tidigare då vi själva bor i det valda området, och vi har även haft VFU i två av städerna där 
vissa av intervjupersonerna arbetar. Vi kontaktade intervjupersonerna via mail där vi frågade 
om de ville delta i vår undersökning och informerade om att den skulle handla om bedömning 
i skolan. För att försäkra oss om att intervjun skulle äga rum inom vår tidsplan satte vi ett sista 
datum för intervjuerna, dock fick intervjupersonerna bestämma tid, plats och datum. Inom 
gymnasieskolan arbetar både dansare, danspedagoger och danslärare och vi kontaktade två 
med danspedagogutbildning, två med danslärarutbildning samt två personer med 
dansarbakgrund. I resultatet har lärarna figurerade namn som början med bokstaven ”L” 
(Lena, Lovisa), pedagogerna med bokstaven ”P” (Petra, Petronella och Pernilla) och dansaren 
med bokstaven ”D” (Daniella). Samtliga intervjupersoner var kvinnor.  
 
De två danspedagogerna intervjuades enligt den tänkta metoden, vi träffades fysiskt på deras 
arbetsplats och intervjun spelades in. På grund av det faktum att tiden inte räckte till att resa 
till de två danslärarna fick intervjuerna ske över Skype. Efter att de två personerna med 
dansarbakgrund ställt in flertalet gånger, på grund av tidsbrist, fick en av dansarna svara på 
frågorna via mail och den andra uteblev. På grund av bortfallet sökte vi en ny intervjuperson 
och fann en danspedagog som ville delta i studien. Då det inte fanns tid till ett fysiskt möte 
fick även danspedagogen svara på frågorna över mail. Alltså intervjuades två lärare, tre 
pedagoger och en med dansarbakgrund.  
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4.3	  Behandling	  av	  empirin	  
Inom induktivprocessen innebär det ”att forskaren läser och sorterar materialet tills mönster 
blir tydliga” (Davidsson & Patel, 2003, s.33) och detta bearbetningssätt används inom 
fenomenografin. Fenomenografin hade fyra steg i bearbetningsprocessen av intervjuer där det 
första steget var att bekanta sig med materialet. Vidare skaffade sig intervjuarna ett 
helhetsintryck av datan för att sedan söka likheter och skillnader mellan de intervjuades svar. 
I sista steget sattes uppfattningarna i olika kategorier för att sedan tas upp i diskussionen (a.a).  
 
Fenomenografins fyra steg kom vi att utgå ifrån när vi behandlade våra insamlade intervjuer. 
De insamlade intervjuerna transkriberades, vilket betyder att intervjuaren lyssnade och skrev 
ned varje intervju ordagrant. Båda författarna kom att delta, den ena skötte uppspelningen av 
intervjun medan den andra skriv ner vad som sades. På detta sätt bekantade vi oss med datan, 
och då vi var två som lyssnade och skrev minskades risken för egna tolkningar och tillägg. 
För att få ett helhetsintryck kom vi under transkriberingen att upprepade gånger lyssna och 
läsa igenom intervjupersonens svar. I nästa steg skrev vi varje enskild intervju separat där 
intervjufrågorna besvarades i löpande text. I dessa texter kunde vi sedan urskilja eventuella 
likheter och skillnader genom att vi jämförde texternas svar med varandra. Beroende på vilka 
likheter och skillnader som framträdde kunde vi kategorisera dessa och diskutera utfallet 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.4	  Etisk	  utgångspunkt	  	  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det fyra osäkerhetsområden inom etisk forskning 
och dessa var informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De 
menar att dessa områden ska uppmärksammas och reflekteras över innan, under och efter 
studiens genomförande.  
 
Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna innan intervjun ska få veta vad intervjun 
kommer att handla om och vad studiens syfte är. Intervjupersonerna ska delta frivilligt, få 
information om konfidentialiteten och om vilka som kommer att ta del av intervjun (a.a). Som 
tidigare nämnts tillfrågades intervjupersonerna via mail om de ville delta i undersökningen. 
Därefter skickades det ut ett brev med information om intervjuns ämne och studiens syfte. De 
fick även i brevet information om vilka frågor som kommer beröras och att deras privata 
uppgifter inte kommer att finnas med i studien.  
 
Konfidentialitet skiljer sig från anonymitet då intervjuarna vet vilka intervjupersonerna är 
men det som sägs kommer inte att föras vidare och ingen utomstående ska kunna ta reda på 
vilka som deltagit i studien (Trost, 2010). I denna studie kom empirin endast att behandlas av 
studiens intervjuare. Intervjupersonernas personliga uppgifter och privata information 
nämndes inte i studien för att skydda individens integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 
exempel på detta var att intervjupersonerna har fiktiva namn i Resultatet och Diskussionen.  
 
Konsekvenserna av studien bör vägas in och intervjuarna ska innan kunna bedöma 
konsekvenserna för studien, båda för dem själva och för intervjupersonerna. Kvale och 
Brinkmann(2009) menade dock att om studiens syfte var att göra gott minskar riskerna för att 
någon skada kan ske. Vår förhoppning var att vår studie skulle ses som något positivt och 
utvecklande och inte som något anklagande.  
 
Forskarens roll innebär att man ska hålla en professionell distans. Med detta menades att 
intervjuaren inte skulle låta sig påverkas av intervjupersonernas uppfattningar utan vara så 
opartisk som möjligt. Forskaren skulle ta reda på andras tyckanden och inte låta sina egna 
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uppfattningar lysa igenom studien (a.a). Detta var någonting som vi ansåg genomsyrade vårt 
arbete då vi presenterade andra människors uppfattningar om ett ämne.   

4.5	  Avgränsning	  
Studien hade två avgränsningar som avsåg att rama in undersökningen samt förhålla sig till 
studiens vetenskapliga utgångspunkt och metod. Intervjustudien begränsades till att intervjua 
lärare inom ett visst geografiskt område för att se vilka uppfattningar som visades där. Som 
nämndes ovan avsåg den induktiva studien inte att ta reda på sanningen, utan vad en viss 
grupp hade för uppfattning, vilket gjorde avgränsningen till sydöstra Sverige relevant.  
 
Undersökningens andra avgränsning riktade in sig på vad som skulle granskas i studien. Idag 
verkar två läroplaner inom gymnasieskolan, den äldre Lpf 94 och den nya Lgr 11, och det var 
den nya läroplanen och kursplanerna som kom att vara i fokus i denna studie. 
Styrdokumenten i GY11 är de kursplaner vi kommer att arbeta med i framtiden och kändes 
därför aktuellt att begränsa sig till.  

5	  Resultat	  
I detta avsnitt presenteras informanternas svar på intervjufrågorna. Intervjuerna framställs var 
för sig och där varje informant har en egen rubrik. Först redogörs lärarnas intervjuer som följs 
av de tre pedagogernas intervjuer, därefter återfinns den undervisande dansarens svar. 
Avslutningsvis presenteras en analys utifrån forskningsfrågorna. 

5.1	  Intervju	  Lena	  (Skypeintervju)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
Lena tänker att bedömningen i skolan ska fylla två olika syften. ”Dels ska ett betyg sättas så 
småningom och dels kunna bedöma vad eleverna behöver arbeta mera med”. Hon berättar att 
just nu befinner hon sig i skedet där hon jämför elevernas kunskaper och prestationer mot 
kunskapskraven i kursplanerna för att se vart de befinner sig. Vissa elever når upp till höga 
kunskapskrav inom vissa områden medan andra har det svårare, och vice versa. Lena säger att 
det inte bara är dansen som ska bedömas, där eleverna oftast ligger högst mot 
kunskapskraven, utan det finns andra moment som ingår i danskurserna så som anatomi eller 
hälsa.  
 
Som nämndes ovan arbetar Lena just nu med att ringa in de områden eleverna behöver jobba 
vidare med och vad hon ska fokusera på i sin undervisning. Detta arbete gör hon tillsammans 
med eleverna då det står i Dansteknik 1 att självbedömning ska finnas med och hon ser det 
som ett viktigt moment i bedömningsprocessen. Under den gångna höstterminen, och den 
första terminen med GY11, har hon märkt att självbedömning är någonting som eleverna har 
svårt för. Eleverna har svårt att bedöma vad de är bra på och vad de behöver arbeta mera med 
samt hur de ska göra för att utvecklas.  
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Att konstatera ovanstående och arbeta med självbedömning menar Lena är en bedömning hon 
har gjort. I början av terminen får eleverna göra en bedömning med hjälp av en matris (se 
bilaga 3) som de själva fyller i. Där finns olika kategorier och de sätter en prick vid den nivån 
de tycker att de befinner sig på, vid respektive kategori. Därefter drar de ett streck mellan 
punkterna och får på så sätt fram en kurva. Nu när höstterminen 2011 börjar närma sig sitt slut 
har eleverna fått fylla i samma matris igen för att sedan jämföra dessa två grafer med 
varandra. Lena har också fyllt i matrisen och fått fram en graf som jämförs med elevens. Detta 
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tycker Lena är ett bra underlag för samtal och det som hon lyfter till diskussion är främst de 
punkter där de har fyllt i olika och de punkter som har ändrats från början av terminen. Här 
får lärare och elev chansen att tillsammans diskutera var eleven befinner sig och vilken 
kunskap han/hon besitter. Den bedömningen Lena, och eleven, gör med hjälp av matriser 
menar hon går in under både den summativa och formativa bedömningen. Elevens 
självbedömning tar hon med till den summativa bedömningen, då det finns ett tydligt 
kunskapskrav om självbedömning i kursplanen. Annars ser hon det som en del i den 
formativa bedömningen där matriserna blir en del av bedömningsunderlaget hon samlar på sig 
under terminens gång.  
 
Lena använder matriser vid olika uppgifter för att eleverna ska bli vana vid ett arbetssätt. För 
att arbeta med målet kamratbedömning använder hon en liknande matris som vid 
självbedömningen (se bilaga 4). För inte så länge sedan delades eleverna in i grupper som 
sedan fick var sin kompositionsuppgift. Vid redovisningen av danskombinationerna fick 
grupperna bedöma sin egen grupp, och de andra grupperna, precis som med den tidigare 
matrisen pratar de sedan om utgången, med den skillnaden att de nu pratar inför hela gruppen. 
Lena menar att matriserna hjälper eleverna vid diskussion och reflektion över vad de själva 
och andra presterar.  
 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
Även fast att Lena inte har satt några betyg i de nya kursplanerna än så har hon spekulerat i 
hur hon kommer att gå tillväga. För henne är det viktigt att det inte blir någon överraskning 
för eleverna vilket betyg de får, och varför de får det betyget. De ska veta i förväg vad som är 
rimligt för dem att få. För att det inte ska bli en överraskning använder hon ytterligare en 
matris under terminens gång som hon använder till alla uppgifter hon bedömer (se bilaga 5). 
Där har hon sorterat bedömningskriterierna som finns i kursplanen Dansteknik 1 i olika 
kategorier som bedöms under terminen. Varje elev har en egen matris där Lena kontinuerligt 
fyller i vilka mål eleven har uppnått. Om kravet markeras med en grön färg betyder det att 
eleven har uppnått kunskapskravet och om det är ifyllt med gul färg är eleven på väg att 
uppfylla kravet. Om det inte är markerat med någon färg har inte eleven uppnått 
kunskapskravet. Lena berättar vidare att detta är någonting hon gör för sig själv och inte visar 
för eleverna. På så sätt kan hon känna sig fri att gå in och ändra fram och tillbaka. Dock får 
eleverna en matris skickad till sig som fungerar på samma sätt med de markerande färgerna 
men det står inga betyg även fast kriterierna står kvar. Anledningen till att hon tar bort 
betygen är för att Lena anser att det är fel att sätta betyg på de formativa uppgifterna då ett 
betyg inte finns förrän man har läst hela kursen.  
 
En sådan matris får de efter varje uppgift, och där har Lena skrivit ut vilka kunskapskrav som 
de arbetade med i just den uppgiften, hon skriver också alltid en kommentar. På detta sätt kan 
eleven se vilka mål hon/han uppnått i den uppgiften och samla på sig egna matriser under 
terminen. Matriserna använder Lena sedan som ett underlag vid betygsättningen och hon 
anser att det blir tydligt för eleverna var de ligger till mot kunskapskraven. ”Om man aldrig 
har fått en grön färg på kunskapskraven för betygen A är det kanske inte heller konstigt att 
man inte får A i slutbetyg för kursen”.  
 
Fråga 4.	  På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning? 
”Visst påverkar kursplanen bedömningen och hur jag jobbar, det är ju den i mångt och mycket 
som bestämmer vad det är som bedöms”. Det som Lena tycker är nytt med GY11 är att man 
inte kan kompensera missade kriterier på lägre nivåer med uppnådda kriterier på högre nivåer, 
utan man måste uppnå alla kriterier för till exempel E innan man kan börja titta på kriterierna 
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för C, vilket Lena anser är en avgörande skillnad i arbetet med kursplanen. Lena menar att det 
är svårt att svara utförligt på frågan eftersom svaret blir spekulativt.  

5.2	  Intervju	  Lovisa	  (Skypeintervju)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen?  
Lovisa anser att bedömningsprocessen är svår då det är mycket som ska vägas in när man 
bedömer och sätter betyg i dans. Hon säger vidare att det är väldigt personligt vad man 
fokuserar på i betygsättningen. Lovisa delar på kurserna tillsammans med en kollega och hon 
känner att detta underlättar processen, detta för att man har någon att diskutera och utbyta 
tankar med. Hon menar att hon och hennes kollega ser olika saker och att få ta del av 
varandras tankar är en viktig del i arbetet.   
 
Eleverna får föra en loggbok där deras utveckling blir synlig och där de får kommentarer, det 
blir en kommunikation mellan lärare och elev menar Lovisa.  Vidare säger hon att 
bedömningsprocessen ska vara en process tillsammans med eleven, loggboken är ett exempel 
på det, så att de förstår vilka mål de har uppnått, vad de har och inte har gjort och vad de 
behöver utveckla. Betyget, menar Lovisa, får inte bli enbart en bokstav i handen utan eleverna 
måste också förstå betyget. Hon anser att bedömningsprocessen är mer än att ”bara rätta prov 
och sen sätta ett betyg” utan hon tycker att det är många delar som ska vägas in. I dansen 
handlar det mycket om utveckling och att utvecklas inom dans är en långprocess säger 
Lovisa, därför finner hon det skönt att det är ett helt läsår innan betygen ska sättas.  
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Som tidigare nämnts får eleverna föra loggböcker och i dessa får eleverna feedback, på så sätt 
får de själva bedöma sin prestation. För Lovisas egen del använder hon sig av matriser, vilket 
hon också gjort när hon bedömt i de tidigare kurserna, i dessa sätter hon upp vilka mål som 
finns för kursen och ibland också hennes egna tolkningar av kursmålen. För att gradera 
kunskaperna har hon ett eget poängsystem, i matrisen gör hon markeringar beroende på vad 
hon anser att eleven har presterat på för nivå/poäng, när hon fyllt i matrisen för en elev får 
hon en överblick om vart eleven ligger betygsmässigt. Hon har använt detta sätt förut och 
tycker det har fungerat bra och säger vidare att det är på detta sätt hon kommer sätta betyg 
även i GY11.  
 
Lovisa säger att man tänker och funderar mycket kring sina elever och deras utveckling. Hon 
önskar att hon i större utsträckning skulle anteckna ned sina tankar och föra mer som en 
journal, det skulle då också bli tydligare för eleverna. Anledningen till att hon inte för journal 
mer beror på det faktum, anser Lovisa, att tiden inte räcker till. Hon får ibland ta med sig 
exempelvis loggböckerna hem över helgen för att eleverna ska kunna få respons på dem, men 
detta kan variera mellan olika perioder. De perioder då de har föreställningar så blir det 
mindre tid över till att läsa loggböcker och liknande. Lovisa säger vidare att det är så mycket i 
läraryrket som tar upp tid och att det därför ibland blir svårt att hinna med att exempelvis 
anteckna, men att det säkerligen i vissa fall handlar om prioritering. Just det här med att föra 
journal säger Lovisa, är som tidigare nämnts en prioriteringsfråga men också en 
erfarenhetsfråga, det är ett moment hon vill bli bättre på. Men ”tiden är ju ett ständigt gissel i 
det här yrket” säger Lovisa och skrattar till.    
 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
Lovisa tycker att det är viktigt att det inte blir något ”hysch, pysch” med betygsättningen för 
eleverna, utan att de får se och är delaktiga i processen. Eleverna ska inte bara få sitt betyg 
utan de ska också förstå betyget menar hon. För att tydligt visa eleverna på utvecklings- och 
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betygsamtal var de ligger till betygsmässigt och vad de har presterat har Lovisa med sig sin 
betygsmatris, där kan hon enkelt visa eleverna vad hon tycker att de har uppnått. Hon tycker 
att det är viktigt att de får se hur man tänker. I sin bedömning tittar Lovisa mycket på 
processen och hon menar på att man måste titta på varje enskild elev och jämföra eleven mot 
kursmålen och inte jämföra dem med varandra. Eleverna har olika förkunskaper när de börjar 
kursen och de utvecklas i olika takt och Lovisa tycker att: 

 
[…] de som har jobbat från, om man säger, de som ligger på noll och jobbar 
upp till åtta, om man tar på en tiogradig skala, så har man ju gjort en väldig 
resa även om det finns några som ligger på nio, tio redan från början och det 
är ju, jag tycker ändå att sånt måste primeras. Jobbar man så hårt och 
utvecklas så måste det ju kunna generera till ett högt betyg även om man 
kanske inte har kommit ikapp. 

 
Lovisa säger vidare att det kan diskuteras om vad man sätter betyg på och att det finns 
tolkningsmån i kursplanerna och den man är som person avgör hur de tolkas och sedan hur de 
används i bedömning. Hon menar på att det inte står exakt vad eleven ska kunna och ger ett 
exempel på att det står ord som tekniska färdigheter och säger att det skiljer sig från lärare till 
lärare vad man anser är tekniska färdigheter och därav formas undervisningen och 
bedömningen av tekniska färdigheter på olika sätt.  
 
Lovisa berättar vidare att de ska ha ett dansprov där eleverna får visa upp sig i dansen, där 
kommer de bedömas och den lägsta nivån för att klara provet är baserat på vad lärarna anser 
är det minsta eleverna ska ha lärt sig under månaderna fram till provet. Lovisa tycker att 
lägsta nivån måste utgå från varje enskild elev, hon ifrågasätter dock sig själv och funderar på 
om det är rätt att tänka på det viset eller om man ska tänka att det finns en nivå för ett visst 
betyg och den nivån gäller samtliga elever. Lovisa säger dock att hon tycker att hennes 
tankesätt är rätt och att hon upplever att hon tidigare har satt rättvisa betyg. Hon menar på att 
ett problem i att betygsätta dans är att det inte går att mäta, hon säger ”att om du inte har 
liksom perfekt point så kan du kanske inte få perfekt point, det är ju svårt att sätta poäng på 
saker liksom” vidare säger Lovisa att betygen blir mycket personliga. Även om man utformar 
betygen efter vart eleverna har varit och vad de har uppnått så finns det ju saker de måst ha 
gjort menar hon på, de måste ha gjort exempelvis en skriftlig analys. Och i den skriftliga 
analysen är det lättare att bedöma vad de har uppnått. 
 
Fråga 4. På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning? 
Sättet Lovisa undervisar på tror hon inte påverkas av de nya kursplanerna men däremot tror 
hon att betygsättningen kommer att bli lättare och att det kommer bli enklare att sätta rättvisa 
betyg. I kursen Dansteknik 1, tycker Lovisa, att det är tydligt vad man ska ha gjort för ett visst 
betyg. Någon som är väldigt duktig tekniskt men inte varit så engagerad vad gäller 
föreställningar kan få ett högt betyg i den kursen, medan de får ett lägre i Dansgestaltning 1. 
En elev som är duktig på sceniskt arbete och ”fin” på scen men svagare i teknikmoment kan 
få ett högre betyg i dansgestaltning och lägre i dansteknik. Detta tycker Lovisa skiljer sig från 
tidigare då momenten gestaltning och teknik tillhörde samma kurs och var man då svagare på 
ett moment och starkare på ett annat så påverkade det betyget. Hon anser också att det är bra 
att de delat upp momenten i två kurser och tror att det kommer bli mer rättvist i betygen och 
att de starka sidorna hos en elev kan ”primeras” i större utsträckning. 
 
Som tidigare nämnts menar Lovisa att hennes undervisning inte kommer förändras men 
däremot tycker hon att man kan fokusera mer på ren teknisk träning, och att man till exempel 
kan ta in dansgestaltning i block. Hon menar på att man inte behöver ha dåligt samvete över 
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att man inte fokuserar på båda momenten hela tiden. Detsamma säger hon även om 
improvisation, man inte behöver känna att man måste ha flera moment på sammagång utan att 
man kan separera och arbeta i block. 
 
Lovisa anser att de nya styrdokumenten är tydligare än de gamla. Hon menar på att det står 
mer utförligt vad eleverna ska kunna även om det inte står exakt som exempelvis att eleven 
ska kunna utföra två piruetter.  

5.3	  Intervju	  Petra	  (fysiskt	  möte)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
Petra anser att bedömning är någonting som pågår hela tiden. Det är en pågående process som 
hela tiden fortsätter att utvecklas och förändras över tid, och inte ser likadan ut från år till år. 
Hon lär sig nya saker och ändrar sina bedömningsaktiviteter för att prova någonting nytt. Det 
finns moment som de i arbetslaget tycker fungerar bra och de moment de anser fungerar i 
bedömningsprocessen har de fört över till arbetet med GY11. Hon sammanfattar frågan med 
att säga att detta är någonting som hon måste jobba med hela tiden. 
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Petra ger flera exempel på hur hon arbetar med bedömning under terminen. När eleverna ska 
göra en dansanalys, där de får se eller dansa en koreografi som har skapats utifrån en viss 
bild, tittar hon på hur eleverna pratar om dansen. Om de har valt rätt bild anser hon inte är 
relevant utan det hon bedömer är hur de resonerar, om de kan sätta bilden i ett sammanhang 
och ett kontext. Det kan vara resonemang och paralleller som hon som koreograf inte har 
kommit fram till, det spelar ingen roll anser Petra. Att eleven kan motivera hur de har tänkt 
och varför de tror att de dansade utefter just den bilden samt kan ge exempel från koreografin, 
är det hon är ute efter. I den dansanalysuppgiften bedömer Petra slutprodukten och inte 
processen. Hon säger:   
 

[...] oftast brukar vi jobba med den väldigt väldigt kort tid att man har typ två 
lektioner, eh… där man jobbar med att lära ut, lära ut koreografin och där är 
ju tanken att att man som koreograf ska försöka att inte rikta dom för mycket 
utan att man verkligen ska försöka att lära ut liksom materialet utan att 
kommentera en massa kvalitéer, utan att kommentera vad de ska ha för 
uttryck och liksom sådana grejer och försöka att inte färga det liksom. Så att 
där är inte processen så jätte viktig. 
 

När eleverna arbetar med sina temaarbeten, som de gör varje termin, är processen viktigare än 
slutprodukten, även fast slutprodukten är en del av processen. Man ska kunna slutföra sin 
uppgift. För att eleverna ska redovisa sina tankar under arbetet använder Petra sig av process-
dagböcker, som de skriver enskilt, där eleverna ska förklara sin process. Vad är det vi gör? 
Vad var det som hände? Hur kom vi fram till det här materialet? Improviserade vi fram 
materialet?  
 
Som nämndes ovan är Petra i en ständig process och utvecklar sina bedömningsuppgifter, och 
så även i temaarbetet. Nu har Petra tankar på att ändra process-dagböckerna då alla elever inte 
kan ”uttrycka sig lika bra” med det skrivna ordet. Hon menar att hon kan läsa mellan raderna 
att de har förstått processen, men att det inte är det som står ordagrant. Den nya idén går ut på 
att eleverna kan redovisa muntligt för processen eller att gruppen skriver process-dagboken 
tillsammans, för att sedan göra en egen skriftlig uppgift i slutet som innehåller en 
slutreflektion.  
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Vidare säger Petra att i improvisation och komposition är processen också viktig, men där 
bedömer hon vad som händer i kroppen. Hon tittar på vad som händer under lektionerna och 
eftersom Petra undervisar alla årskurser under deras tid på gymnasiet kan hon följa elevernas 
utveckling. Desto mer hon arbetar tillsammans med eleverna, och ju mer de blir vana vid att 
improvisera, desto bekvämare blir de och det blir tydligare för henne i hennes bedömning. För 
vissa kunskapskrav i kursen gör hon specifika uppgifter för att se att hon får med de moment 
hon ska få med i just den kursen. 
 
Slutligen berättar Petra att hon även ger bedömningsuppgifter där hon får med flera 
kunskapskrav, från olika kurser, i samma uppgift.  
 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
När Petra ska sätta ett slutbetyg i en kurs sätter hon sig ner och kollar igenom de anteckningar 
som hon har dokumenterat under terminen. Hon tittar även på de moment och uppgifter som 
eleven har gjort och vad hon har skrivit att de har fått för resultat. Slutligen tar hon med det 
som sades under utvecklingssamtalet och vad som har hänt sedan dess. Har det skett någon 
utveckling? All denna dokumentation jämför hon sedan med vad som står i kursplanerna. 
Slutbetyget anser Petra är en summering av vad eleven har presterat under kursen.  
 
Under utvecklingssamtalen skriver Petra också ner om det är något moment eleven inte har 
gjort. Det är upp till läraren att se till att eleven ges möjligheten att ta igen momentet och få 
visa sin kunskap. Dock anser hon att det är upp till eleven att se till att momentet blir gjort. 
Utvecklingssamtalet ser också Petra som en chans till att ge eleven muntlig återkoppling av 
elevens prestationer. Mindre uppgifter som eleverna gör under kursens gång får de feedback 
på direkt, men andra prestationer, som exempelvis deras praktiska insats under 
danslektionerna, tas upp under det utvecklingssamtalet. Petra anser att utvecklingssamtalet är 
personligt och varierar beroende på vem det är hon samtalar med, dock är det hon som lärare 
som håller i samtalet och försäkrar sig om att eleven förstår vad hon pratar om. 
 
Fråga 4.	  På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning? 
Petra är ”ärlig” och säger att hon inte är helt säker på hur GY11 påverkar hennes arbete med 
bedömning. Hon tänker sig att det kommer att blir tydligare att betygsätta kurserna, i 
jämförelse med de gamla kursplanerna, när tekniken och gestaltandet delas upp. Detta, hoppas 
hon, ska göra betygen tydligare för eleverna. Hon tror att eleverna ”upplever att om bara man 
går in och dansar lite så är allting bra”. Nu finns det tydliga kunskapskrav i dansteknik och det 
kan leda till att värderingen av tekniken och kursen Dansteknik 1 höjs, samt framträder på ett 
annat sätt än tidigare, vilket leder till att det blir tydligare för eleverna.   

För att förtydliga för eleverna vad hon och hennes kollegier bedömer ska de börja med två 
examinationsdagar som ligger i slutet av terminen. Första dagen kommer de att fokusera på 
tekniken för att under den andra dagen koncentrera sig på gestaltning och uttryck, alltså en 
dag för vardera kurs. Där undervisar Petra och hennes kollegier i olika dansstilar och medan 
Petra undervisar tittar de andra på eleverna och antecknar. Petra hoppas att detta arbetssätt ska 
ge henne och hennes kollegier en bredare bild av eleverna som diskuteras vid 
betygssättningen, då kollegierna sätter betygen tillsammans i respektive kurs. Kursplanerna 
inom GY11 säger inte vad man konkret ska kunna i balett, jazz och så vidare, utan all teknik 
sammanfattas till ett betyg i kursen Dansteknik 1.  
 
Examinationsdagarna, säger Petra, ska användas som ett komplement till den övriga 
undervisningen för att samla in vetenskap om elevernas prestationer. Eleverna har på förhand 
fått reda på en del av momenten som kommer och ”en del moment kommer va nya men de 
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kommer va saker man har jobbat med under terminens gång liksom. Fast man kanske sätter 
det i en ny kontext eller ny form fast det kanske är nånting som man har jobbat med”. Efter 
examinationsdagarna kommer de att göra en utvärdering. 

5.4	  Intervju	  Petronella	  (mail)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
Petronella har med sig de aktuella kursplanerna i tankarna och det är de hon utgår ifrån när 
hon arbetar med bedömning. ”Eftersom det nu är så att varje kurs i sin tur utgår från ett 
ämne, tar man även in de punkterna från ämnesplanen”. 
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Dansämnet är ett ”processämne”. Vi ser inte provresultat, efter till exempel två veckor, där de 
visar sina kunskaper genom att svara på ett skriftligt prov. Petronella menar vidare att 
moment inom dans, så som kroppsmedvetenhet, är någonting som utvecklas under processen. 
Under kursernas gång arbetar hon med olika arbetsområden där vissa kunskapskrav vägs in, 
det kan till exempel vara en övning, diagonal eller en koreografi. Dessa områden har 
Petronella sedan en examination på efter att de har gjort dem några gånger. Då bedömer hon 
hur eleverna utför momentet, utan spegel, och hon kan se hur eleverna har tagit till sig 
momentet. Tanken är att ”precis som i ett annat teoretiskt ämne ska de kunna visa att de kan 
övningen, inte bara mönstret utan även hur de utför det, dynamik, och vilka muskler som 
behöver jobba etc.”. Det Petronella inte kan se med blotta ögat frågar hon eleverna, och på så 
sätt få in en muntlig del i bedömningen. Vid denna utfrågning ska alla elever kunna svara på 
de frågor som Petronella kan tänkas ställa. Frågorna kan till exempel handla om att det ska 
veta varför de utför en viss övning och vad den övningen förbereder dem inför.  
 
För att dokumentera den formativa bedömningen som Petronella gör under terminen filmar 
hon ibland eleverna samt för anteckningar. Hon säger att hon vet vad hon vill att eleverna ska 
uppnå i kursen och det ska genomsyras i dokumentationen. För att ge feedback till sina elever 
använder hon sina anteckningar vid de samtal som hon har med dem en till två gånger per 
termin, där de får veta vad de behöver arbeta mer med. Petronella poängterar ytterligare att 
”dans är ett processorienterat ämne som behöver tid för att eleverna ska 
utvecklas”. 
 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
Petronella går tydligt igenom betygskriterierna. Hon använder sig också av den formativa 
bedömningen som hon har gjort under kursen. Genom att titta på sina anteckningar, elevernas 
resultat på vissa moment och de filmade uppgifterna gör hon en bedömning hur de ligger till 
mot betygskriterierna, och det är det som bestämmer elevens summativa betyg. Detta gör hon 
inte helt själv eftersom hon och hennes kollega delar på kurser diskuterar de betygen 
tillsammans. 
 
Fråga 4. På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning? 
Petronella anser att ämnes- och kursplanerna har blivit tydligare i GY11 och hon har ännu inte 
märkt av någon nackdel. För att tydliggöra processen vid betygssättning, både för lärarna och 
eleverna, kom en föreläsare från Skolinspektionen och Skolverket och föreläste för dem om 
hur man kan arbeta med bedömning. Pernilla menar att föreläsaren gav tydliga direktiv och 
bra modeller att använda, vilket tydliggjorde betygssättningen för alla berörda och färre 
missförstånd har sedan dess uppstått. Petronella förklarar vidare och säger att: 

Eleverna får tydlighet och vi lärare också, genom att vi får guidning till hur 
vi kan bedriva undervisningen. Som danslärare är det speciellt bra då jag 
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personligen inte varit så bra på att dokumentera uppgifter och bedömning. 
Det går att se praktiskt men det blir bättre med dokumentation som gör det 
tydligare. 

 
Petronella betonar att det är ett stort jobb och att det tar mycket tid att arbeta igenom alla 
kursplaner och att dokumentera alla arbetsområden. Bedömning, och att skapa uppgifter, tar 
tid. Hon är övertygad om att det är bra att dokumentera på ett sätt, och med ett språk, som 
eleverna förstår – även fast det tar tid, och den tiden upplever Petronella inte alltid finns. En 
anledning till det är att hon som danslärare har ett stort kreativt arbete där hon ska skapa 
materialet till undervisningen då danslärare inte har en bok som de kan gå till. Hon menar 
vidare att hon måste använda sin fantasi och kreativitet på ett annat sätt än vad andra lärare 
gör då danslärare ”förbereder från noll”.  

	  

5.5	  Intervju	  Pernilla	  (fysiskt	  möte)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
Pernilla tycker att det är en svår och öppen fråga att svara på men kommer fram till att hon 
tycker att bedömningsprocessen både är lätt och svårt. Det lätta, säger hon, är att göra själva 
bedömningen och det ofta är uppenbart vad en elev behöver utveckla och saknar kunskaper i. 
Att sedan formulera vad hon bygger bedömningen på tycker hon är det svåra. Att motivera, 
uttrycka och formulera för eleven så att det blir tydligt är den största svårigheten i 
bedömningsprocessen enligt Pernilla.  
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Pernilla säger att det är många olika delar man tittar på som till exempel uttryck, teknik och 
kvalitéer och beroende på vad man ska titta på så går man tillväga på olika sätt. Pernilla 
berättar vidare att när hon ska göra en bedömning så har hon bestämt innan vad hon ska titta 
på. Hon säger att hon kan använda samma lektionsmaterial för flera typer av bedömningar, 
det är alltså inte så att hon har en speciell teknikövning där hon enbart tittar på tekniken utan 
hon fokuserar på olika saker på olika lektioner även om hon arbetar med samma material. 
Hon menar på att bara för att det är en teknikövning betyder det inte att hon inte tittar på 
någonting annat. 
 
Pernilla gör ingen direkt bedömning under de lektioner då hon presenterar nytt material utan 
hon låter det gå minst en lektion innan hon gör en bedömning, bedömningen handlar då i 
första hand om att se elevernas förmåga att lära in dansmaterialet. En av anledningarna till 
detta säger Pernilla är att hon har fullt upp att fokusera på sig själv, på att eleverna lär sig och 
på det som ska läras ut under det lektionstillfället då nytt material presenteras. Dock påpekar 
hon att man självklart tittar och bedömer hela tiden men mer eller mindre aktivt.  
 
För att dokumentera sina bedömningar brukar Pernilla anteckna lite om vad hon har tittat på 
och hur eleverna har jobbat under lektionen, vidare skriver hon också om hur hennes övningar 
fungerar om något behöver ändras och om det är någon övning eller något moment som 
behöver mer tid vid nästa tillfälle. Dessa anteckningar för hon med jämna mellanrum men hon 
känner dock att hon gör det alltför sällan. Anteckningarna, säger Pernilla, är till stor hjälp vid 
utvecklingssamtal, då de gör det lättare att formulera sig. Om man har något nedskrivet, som 
man grundar samtalet och sin uppfattning om eleven på, upplevs det oftast mer tydligt av 
eleven. Pernilla säger att om man för anteckningar kontinuerligt slipper man sitta i efterhand 
och fundera och formulera sig vilket hon tycker är jättesvårt. Hon vill bli bättre på att föra 
anteckningar och få mer rutin på det. Anteckningarna fokuserar Pernilla runt de mål som finns 
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för den aktuella kursen och vad hon anser är relevant. Pernilla, som till större delen undervisar 
i balett, menar att det inom baletten är lättare att föra anteckningar då man kan föra ned 
notiser under lektionens gång vilket hon tycker är svårare i de andra dansstilarna. 
Anledningen till att det är lättare inom baletten är enligt Pernilla att eleverna ”blir självgående 
på ett annat sätt” och att hon då kan under lektionen gå och, som hon uttrycker det, printa ner 
lite. Hon säger vidare att det inom de andra stilarna är det svårare då man själv är mer 
kroppsligt aktiv under lektionerna.  
 
Pernilla berättar att hon och hennes kollegor har startat ett utvecklingsarbete för att bli 
tydligare gentemot eleverna, men också för att det ska bli tydligare för dem själva. För att bli 
tydligare har de av kurserna inom den gamla gymnasieskolan gjort kursförtydliganden för att 
det ska bli lättare för eleverna att förstå vilka mål som ska uppfyllas och också vilka uppgifter 
som hör till kursen. Pernilla menar att förtydligandena är lika mycket till hjälp för eleverna 
som för lärarna. De har börjat göra förtydliganden av kurserna inom GY11 men i och med att 
de kursplanerna redan är så tydliga har det varit svårt. Pernilla säger ”jag tycker som sagt att 
dem är mycket tydligare så att det inte är jätte, asså en del grejer är lite så här hur förenklar 
jag det här? För det är redan så tydligt.” Som ett led i den här förbättringsprocessen så har de 
utvecklat ett examinationstillfälle där två kurser examineras praktiskt. Utöver detta tillfälle 
har eleverna temaredovisningar och föreställningar som också examineras men dessa ligger 
över flera kurser. Så vissa uppgifter menar Pernilla att de utformar utefter mål ifrån flera 
kurser medan andra uppgifter enbart är knutna till en specifik kurs.  
 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
Vid betygsättningen, berättar Pernilla, att hon tänker samla allt sitt material, så som 
anteckningar och om de fått betyg på moment de gjort under kursen, detta material tänker hon 
sammanställa. Detta gör hon innan hon tillsammans med hennes två andra kollegor diskuterar 
kring varje elev. Lärarna får uttrycka sin åsikt om hur de anser att eleven har jobbat och på 
vilken nivå. Pernilla och hennes kollegor undervisar alla tre i kurserna och sätter därför ett 
gemensamt betyg, detta tycker Pernilla är jätte bra. Vidare säger Pernilla att ”det är så skönt 
att man liksom får det förankrat hos kollegorna också, så man vet att man inte är helt fel ute 
liksom…” Pernilla uttrycker att det är mycket sällan de varit oense om någon elevs betyg med 
de gamla kursplanerna. Det kanske har varit någon diskussion någon gång men det har då 
handlat om elever som ligger och väger mellan två betyg. Denna diskussion tror inte Pernilla 
kommer uppstå med de nya kursplanerna då de har mellan steg där man kan hamna och att 
kunskapskraven är formulerade tydligare. Pernilla tycker att det ska bli spännande att se hur 
det blir när det är dags att sätta betyg.  
 
Fråga 4. På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning?  
Pernilla anser att de nya betygskriterierna är formulerade mycket tydligare och tror därför att 
de kommer vara till större hjälp vid bedömningen. Vidare säger Pernilla att de nya 
kursplanerna är tydligare med vad som ingår i kurserna i jämförelse med de gamla vars 
kriterier, som Pernilla anser, var mer öppna.  
 
I och med att det är nya kurser och vissa moment, som förut har legat i samma kurs, nu ligger 
i olika kurser gör att Pernilla och hennes kollegor måste se över uppgifterna. Pernilla 
uttrycker det som att ”bolla runt lite”, dock går visa moment att behålla precis som de har haft 
tidigare. Då deras tidigare program i dans var specialutformat, och de har jobbat på liknande 
sätt som efterfrågas i de nya läro- och kursplanerna, så känner Pernilla att det enkelt går att 
föra över deras tidigare arbetssätt och utformning till det nya programmet. Hon säger dock att 
hon är lite sugen på att skapa lite nya idéer vad gäller rutiner och processer men säger också 
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att det är ”ändå ett utvecklingsarbete som jag tycker att vi håller på med hela tiden här, i det 
här trevliga kollegiet som bara sprudlar av kreativa idéer”. 
 
Pernilla tycker att det är lätt att man glider in på det gamla systemet i arbetet, det gamla och 
invanda, hon påtalar att hon inte riktig gett sig själv tiden att vinkla och titta på de nya 
styrdokumenten i den utsträckningen hon skulle önska. Hon menar dock på att kollegiet har 
arbetat med de nya dokumenten och det på tid de egentligen inte har haft utan det har legat på 
deras egna initiativ och prioritering. Vidare berättar Pernilla att de har haft någon studiedag 
där de arbetat och pratat om de nya styrdokumenten men att det var länge sedan och att det då 
inte var helt bestämt om reformen skulle gå igenom eller inte. Hon anser att det är nu de 
behöver tiden att fördjupa sig i GY11 då man har börjat arbeta med kursplanerna och då vet 
mer om vad det innebär och var brister finns. Att bli mer införstådd i de nya läro- och 
kursplanerna, menar hon på, är både hennes eget ansvar men också att man av ledningen får 
tid att sätta sig ned och se över dem. Pernilla avslutar med att säga att hon tycker att det är 
roligt att sätta sig in i de nya styrdokumenten och hon skulle gärna ägna mer tid till att 
fördjupa sig och förstå dem, ” jag skulle ju kunna göra det hela tiden!”  

5.6	  Intervju	  Daniella	  (mail)	  
Fråga 1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
Daniella inleder med att berätta att hon har många tankar kring bedömning och speciellt nu då 
skolan fått ett nytt betygssystem. Vidare säger hon att det är många delar som ska betänkas 
när man betygsätter dans och att man måste kunna se helheten av elevens prestationer. Att alla 
människor är olika och har olika starka och svaga sidor, detta är något hon har i åtanke i sin 
bedömning. Elevens vilja att utvecklas är något som Daniella lägger stor vikt vid i sin 
bedömning, hon säger vidare att om eleven har motivation och glädje i att vilja utvecklas så 
utvecklas denna också.  
 
Fråga 2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
Kommunikationen med eleven om dennes utveckling är något som Daniella tycker är viktigt, 
hon vill se hur eleven tänker och vad eleven själv tar för ansvar för sin utveckling. Genom att 
ha en typ av examination som Daniella benämner ”tittardagar”, där lärarna i kollegiet har 
möjlighet att prata om eleverna samt att se dem utföra fler stilar än sin egna, får de ett 
underlag som de sedan utgår ifrån när de har ett enskilt samtal med eleven. I samtalet tar de 
upp vad de anser att eleven är stark i och vad eleven behöver utveckla mer, under samtalet får 
eleven själv säga vad den tycker att den presterar. Enligt Daniella får eleverna tydliga 
instruktioner om hur de kan jobba vidare och stärka de delar som behöver mer fokus. 
Eleverna får också beröm för sina starka sidor då hon anser att det förstärker de delar de redan 
är duktiga på. Då eleverna inte alltid är medvetna om sina positiva sidor anser Daniella att det 
är viktigt att se till det positiva under samtalet. Daniella säger att genom att hon har en 
kontinuerlig kommunikation med eleverna och sina kollegor och genom att anteckna 
elevernas framsteg under terminernas gång blir bedömningen lättare att göra.  
 
Daniella ger eleverna uppgifter som de får redovisa och sedan också analysera, där är 
processen lika viktig som resultatet och analysen. I analysen kan hon se vad eleven fått med 
sig av uppgiften, analysen redovisas ibland muntligt men ibland även genom en loggbok. 
Elevens prestationer i de olika momenten dokumenterar hon genom att anteckna vad hon 
anser att eleven presterat. Ibland för att se vad eleven tagit med sig från lektionen låter hon 
var och en ge henne ett ”lösenord” innan de får lämna lektionen, lösenordet kan vara att de 
ska säga något de lärt sig på lektionen eller en upplevelse de har haft. Daniella tror att detta är 
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ett sätt att stärka elevens självkänsla och självförtroende men också elevens medvetenhet i sin 
dansutveckling.  
 
Feedback och bedömning är för Daniella något som går hand i hand då hon tycker att 
bedömning kan bli en ”morot, att inte eleven stjälps av bedömning utan stärks av en god 
kommunikation och tydlig feedback”. Hon säger vidare att om eleven har viljan att utvecklas 
och själv tar ansvar för att göra det så blir processen roligare och då utvecklas de också vilket 
leder till ett högre betyg. Som lärare, anser Daniella, kan man kan använda sin bedömning och 
feedback som ett hjälpmedel för eleven att finna motivationen.   
 
Daniella vill att eleverna ska vara med och bedöma sig själva och detta gör hon genom att 
eleverna får svara på frågor om sig själva antingen skriftligt eller muntligt. Det finns dock 
faror med detta arbetssätt menar hon och det kan vara att eleven sänker sig själv och att denne 
också får möjlighet att manipulera och ”fjäska” för läraren. För att jobba med elevers själv 
bedömning så krävs det att läraren är mogen och trygg, enligt Daniella.    

 
Fråga 3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
Daniella och hennes två kollegor delar på samma kurs och undervisar i tre olika stilar, jazz, 
balett och modern dans. I och med detta så samtalar de tillsammans om varje elev och ser om 
de har samma uppfattning om var eleven ligger betygsmässigt. Tittardagarna är ett sådant 
tillfälle där de kan se eleverna i samtliga stilar och samtala om eleverna. Daniella berättar att 
de ibland tar in en danspedagog utifrån för att få en mer objektiv bedömning av vad eleverna 
presterar just den dagen. De punkter de tittar på i samtliga stilar är  
 

1. Grundteknik 
2. Placering 
3. Musikalitet, vilket innebär hur man känner in musiken och om man kan arbeta i rätt 

takt och tempo 
4. Flexibilitet 
5. Koordinationsförmåga 
6. Eget skapande 

 
Fråga 4. På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning?  
Daniella tror att det blir tydligare och att det kommer underlätta att sätta betyg i kurserna 
inom GY11 då den nya formen har en tydligare struktur. Dock menar hon på att det blir mer 
arbete i och med förändringarna med de nya riktlinjerna även om hon anser att de blir ett 
hjälpande verktyg för dem. 

5.7	  Analys	  	  
I bearbetningen utav intervjuerna har vi funnit likheter och skillnader. Med likheter menar vi 
att alla intervjupersoner har fenomenet gemensamt, vid skillnader kan några av personerna ha 
en gemensam uppfattning men som skiljer sig från en eller flera.  
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5.7.1	  Hur	  resonerar	  danslärare	  kring	  bedömning?	  
Lovisa, Petra, Petronella och Daniella lyfter fram att inlärning inom dans är en process och 
gemensamt för samtliga av de intervjuade är att de använder sig utav både formativ och 
summativ bedömning. De formativa uppgifterna syftar oftast till att synliggöra elevens 
tankeprocess och få fram den kunskap som inte kan visas praktiskt under lektionstid.	  

Lärarna, Lovisa och Lena, och två av pedagogerna, Petra och Petronella, har inte enbart den 
summativa och formativa bedömningen i fokus utan de lyfter fram kursplanens betydande roll 
vid betygssättningen. Daniella, Pernilla och Lovisa upplever en svårighet vid den summativa 
bedömningen, då de anser att det är många olika delar som ska vägas in i betyget. Lovisa och 
Lena menar på att eleverna startar på olika nivåer och utvecklas olika snabbt, detta är något 
som Lovisa vill väga in i betygssättningen. Att titta på elevernas utveckling, från vart de 
började och vart de befinner sig nu, är någonting som både Lovisa, samt Petra, tar i beaktning 
vid betygsättning.  

En likhet är att alla arbetar med någon typ av återkoppling till eleverna och att alla någon 
gång under terminen ger feedback via samtal. Ytterligare en likhet är att samtliga arbetar med 
elevers självbedömning men detta kan se olika ut i praktiken. Pernilla, Petra, Lovisa och 
Daniella har självbedömning som en del av loggboken. Båda lärarna, Lovisa och Lena, 
använder sig av matriser i sin bedömning, för att göra eleverna delaktiga i 
bedömningsprocessen samt vid självbedömning. Lovisa och Lena poängterar också att de 
anser att eleverna bör vara delaktiga i bedömningsprocessen redan från start.  

 Alla påtalar att det, i och med de nya styrdokumenten, kommer bli lättare att sätta betyg då de 
anser att kursplaner och kunskapskrav har blivit tydligare och mer utförligt formulerade. 
Ytterligare en anledning till att de tror att det kommer bli lättare och tydligare är att 
danstekniken och gestaltningen separerats i två olika kurser. Pedagogerna tror att GY11 inte 
bara kommer bli tydligare för dem själva utan även för eleverna. Lärarna, Lena och Lovisa, 
skiljer sig från de andra då de poängterar vikten av att betyget inte får bli en överraskning och 
att eleven måste förstå vad betyget grundar sig på. 

5.7.2	  På	  vilket	  sätt	  arbetar	  danslärare	  med	  bedömning?	  
Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att de använder sig utav både formativ och 
summativ bedömning. 
 
Den formativa bedömningen görs fortlöpande under terminernas gång för att användas som 
ett underlag till den summativa bedömningen, alltså betygsättningen. De formativa 
uppgifterna syftar oftast till att synliggöra elevens tankeprocess och få fram den kunskap som 
inte kan visas praktiskt under lektionstid. Det finns dock skillnader i vilka 
bedömningsaktiviteter de använder. Pernilla, Petra, Lovisa och Daniella använder sig bland 
annat av loggbok för att arbeta med den formativa bedömningen. Dessa personer arbetar även 
med examinationsdagar som en del av den formativa bedömningen, där Daniella och Lovisa 
ger eleverna återkoppling. Lärarna, Lena och Lovisa, använder bedömningsmatriser, av olika 
slag, för att få en överblick över elevens lärande.  
 
Samtliga gör den summativa bedömningen i samspråk med en eller flera kollegor. Alla väger 
in flera moment i bedömningen och tar med den formativa bedömningen in i den summativa. 
Lärarna, Lena och Lovisa, och två av pedagogerna, Petra och Petronella, har inte enbart den 
summativa och formativa bedömningen i fokus utan de lyfter fram kursplanens betydande roll 
vid betygssättningen. Lovisa, Pernilla och Petronella för anteckningar under läsårets gång 
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som de använder som stöd när de gör den summativa bedömningen, de önskar dock att det 
fanns mer tid till dokumentation i vardagsarbetet.  
 
En likhet är att alla arbetar med någon typ av återkoppling till eleverna och att alla någon 
gång under terminen ger feedback via samtal. Ytterligare en likhet är att samtliga arbetar med 
elevers självbedömning men detta kan se olika ut i praktiken. Pernilla, Petra, Lovisa och 
Daniella har självbedömning som en del av loggboken. Båda lärarna, Lovisa och Lena, 
använder sig av matriser för att göra eleverna delaktiga i bedömningsprocessen samt vid 
själv- och kamratbedömning. Lovisa och Lena poängterar också att de anser att eleverna bör 
vara delaktiga i bedömningsprocessen redan från start.  
 
Två av pedagogerna, Pernilla och Petronella, bedömer inte eleverna då de fått nytt 
lektionsmaterial utan låter det gå några lektioner innan de bedömer. Att titta på elevernas 
utveckling, från vart de började och vart de befinner sig nu, är någonting som både Lovisa och 
Petra tar i beaktning vid betygsättning. 

6	  Diskussion	  

6.1	  Metoddiskussion	  
Vårt arbete med denna studie genomsyras av en fenomenologisk teoriansats. Detta gör att vi 
följer fenomenologins ramar vid insamling och bearbetning av empirin. Dessa ramar 
innefattar fyra steg där man bekantar sig med datan tills den blir tydlig för forskaren, för att 
kunna urskilja mönster och kategorier (Kvale & Brinkmann, 2009). Att förhålla sig inom 
dessa ramar tycker vi känns tryggt då de guidar oss genom arbetet. Vi anser att vi valt en 
passande utgångspunkt till vår studie. Som vi nämnt tidigare ville vi undersöka hur en viss 
grupp tycker och tänker kring bedömning i dansämnet. Vi är inte ute efter att hitta en sanning 
utan vi vill veta vad just de intervjupersonerna tänker och hur de arbetar. Det är mer frågan 
om en kartläggning än att hitta ”rätt och fel”. Våra tankar fann vi stämde överens med 
fenomenologins tankar. Vi har under arbetets gång insett vikten av att bestämma sig för 
vilken vetenskaplig grund man vill arbeta utifrån, och vad den teorin innebär. Redan i 
formuleringen av syftet, tror vi, är det önskvärt att veta inom vilka ramar forskningen befinner 
sig. Vi tror att det skulle leda till att teorin lättare genomsyrar hela arbetet, i motsats till att 
formulera sitt syfte och sedan försöka hitta en passande utgångspunkt.  
 
Att använda sig av de fyra fenomenologiska stegen i bearbetningen av datan gav oss en tydlig 
arbetsgång och det är skönt att ha dessa att vila sig emot. En svårighet, som vi ser nu i 
efterhand, är att vi inte helt hade förstått innebörden av de två sista stegen, det vill säga, att 
finna kategorier som kan ställas mot varandra. Det var först när vi hade funnit likheter och 
skillnader som vi förstod betydelsen av kategorierna som framträdde, vad det faktiskt innebar.  
 
Vid urvalet av intervjupersoner tror vi att det är klokt att kontakta fler eventuella 
intervjupersoner än vad som önskas. Detta på grund av risken för avbokningar, 
framskjutningar och andra hinder som kan uppkomma. Om vi hade bokat in åtta eller fler 
intervjuer hade vi haft utrymme för bortfall utan att det hade äventyrat den valda metoden. 
Något vi upplever är att lärarna har svårt att boka in en specifik tid för en intervju och därför 
ställer vi oss frågan om det är bra att skicka ut en intervjuliknande enkät som komplement? I 
och med ombokningar och ett bortfall fick vi använda oss av Skype och mailkontakt för att 
samla in empirin i tid. Intervjuerna som genomfördes med Skype tror vi inte påverkade 
resultatet nämnvärt då vi kunde ställa följdfrågor, se och höra personen likt vid intervjuerna 
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som gjordes via ett fysiskt möte. Dock tror vi att intervjuerna via mail kan ha påverkat 
resultatet eftersom vi inte kunde se kroppsspråk eller höra tonfall, och chansen till följdfrågor 
minskades. Vi känner att resultatdelen av de två mail-intervjuerna blev ”torra” då vi inte ville 
lägga in tolkningar i det de hade svarat. Trots vissa hinder på vägen anser vi att antalet 
intervjuer, alltså sex stycken, är tillräckligt många för att undersöka studiens syfte i det valda 
området, samt för den tid som undersökningen skulle genomföras inom. De verksamma 
lärarna som arbetar med dans i detta område är litet till antalet och anser vi att sex stycken 
intervjuer är ett representativt antal.   
 
De sex intervjuade personerna var alla kvinnor. Anledningen är att på de skolor som 
kontaktades arbetar inga manliga lärare i ämnet, samt att vi i vissa fall vände oss till specifika 
personer vi kände till sedan innan. Vi tror inte att detta har påverkat resultatet eftersom vi 
undersöker olika personers individuella uppfattningar. Detta är något vi väljer att inte 
diskutera vidare då vår studie inte har ett genusperspektiv. 
 
Studiens avgränsning är som ovan nämnt ett geografiskt område men även att undersöka 
bedömningen inom GY11. Svårigheterna med att undersöka en så pass ny läroplan är att den 
inte har blivit helt förankrad i skolans verksamhet. En annan svårighet är att lärarna ännu inte 
har satt betyg i någon kurs inom reformen och deras svar blir därför spekulativa vad gäller 
den summativa bedömningen. Vi kan ändå känna att avgränsningen ringande in ett 
forskningsområde och gör studien aktuell.    
 
Under genomförandet av alla intervjuer var vi båda delaktiga, ställde följdfrågor och lyssnade 
aktivt. Som vi tog upp i metod delen menar Trost (2010) att om man är två som intervjuar kan 
dessa komplettera varandra om de är samspelta och kan på så sätt få ut mera innehållsrika 
svar. Dock kan det vara en nackdel om intervjupersonen upplever att det blir två personer mot 
en. Risken är att det blir ett maktutövande. Vi tycker att det är en fördel att vara två eftersom 
vi kan komplettera varandra om det är någonting vi inte förstår samt att båda hör vad som 
sägs. Vi upplever dock inte att ”vi mot en”-känslan infann sig under någon av intervjuerna 
eller att det blev ett maktutövande. Anledningen till detta tror vi är att stämningen vi skapade 
kändes ledig och familjär, men med en touch av seriositet. Ytterligare en anledning kan vara 
att informanterna själva fick välja en trygg miljö för intervjuerna. En nackdel som vi upplever 
med detta är att det kan uppkomma störningsmoment i form av elever eller kollegier som 
avbryter samtalet eller väsnas i bakgrunden. Detta påverkar nödvändigtvis inte resultatet men 
de intervjuade kan tappa tråden och förflytta fokus för en liten stund.  
 
Alla intervjuer spelades in och det tycker vi är ett bra sätt att dokumentera intervjun på. Då 
kunde vi lyssna aktivt och vi behövde inte oroa oss för att något av det som sade skulle falla 
bort. Dock finns det alltid en risk när man använder teknisk apparatur. I vårt fall stängde 
inspelningen av sig vid två tillfällen, lyckligtvis endast korta stunder. Här är det återigen bra 
att vi är två stycken intervjuare då vi antecknade med hjälp av minnet vad som sades. Vi 
hoppas att detta inte påverkar resultatet i en större utsträckning. Det går inte att undgå en viss 
påverkan så som att det inte står ordagrant i transkriberingen vad som sades, men då vi tätt 
inpå skrev ner det som inte spelades in tror vi inte att något betydande missades.  
 
Under intervjun ställdes fyra huvudfrågor med eventuella följdfrågor. Som nämndes i 
Metoden vill vi ge utrymme för innehållsrika svar, vilket vi även försökte ge informaten. 
Intervjupersonerna samtalade med ett bra flöde och följdfrågorna fick rollen som vägledare 
om samtalet tog en riktning utanför det vi försökte få svar på. Vi upplever att 
intervjupersonerna fick det utrymme de behövde för att ge oss en bild av deras uppfattning, 
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hur de tänkte och hur de arbetade med bedömning. Kvale och Brinkmann (2009) menar på att 
kvaliten på frågornas svar ökar om alla parter vet vad som ska behandlas i intervjun och har 
kunskap om ämnet. Vi skickade ut intervjufrågorna innan intervjutillfället och vi kunde märka 
under intervjun att informanterna var förberedda och inställda på vad vi skulle samtala kring. 
En lärdom är att en fråga kan vara för öppen och att det då krävs mer guidning från oss 
intervjuare. Ett exempel är Fråga 1 där vi känner att det är svårt att vägleda dem utan att ställa 
ledande frågor. Frågor vi ställer oss är om vi skulle ha brutit ner frågan eller gett exempel så 
som svårt, lätt, viktigt etc. 
 
Informerat samtycke och konfidentialitet är två etiska delar (Kvale & Brinkmann, 2009) som 
vi lagt vikt vid under studiens gång. Vi har lärt oss vikten av dessa delar vid arbeten med 
identitetskänslig forskning. Då vi forskar inom ett visst geografisk område tror vi att risken är 
större att intervjupersonernas identitet blir igenkänd av allmänheten och även 
intervjupersonerna emellan eller av deras chefer. Det leder oss också in på konsekvenserna av 
vår forskning. Konsekvenserna av vår studie tror inte vi kommer ge några negativa efterspel 
för intervjupersonerna då vi har varit noga med att poängtera för dem att de deltar frivilligt, 
informera dem om vad studien har för syfte samt att deras person, skola och stad inte kommer 
nämnas vid namn. En reflektion vi gör är att beroende på vilket ämne som ska studeras blir 
konsekvenserna mer eller mindre betydande att ta i beaktning.  

6.2	  Tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Vi har haft en fenomenologisk utgångs punkt med intentionen att fånga dem intervjuades 
åsikter om bedömning inom dans. Vid intervjuerna gav vi informanterna stort utrymme att 
utveckla sina tankar, för att undersöka att vi har förstått informanterna rätt ställde vi 
följdfrågor. Risken med denna metod är att endast forskaren känner till källan och urdatan 
vilket leder till att läsaren måste lita på forskarens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
För att säkerställa det som informanterna sagt transkriberades intervjuerna samt att 
intervjuerna har lästs igenom flertalet gånger. 
 
Vår studie inriktar sig på ett visst geografiskt område, sydöstra Sverige. I det studerade 
området anser vi att undersökningen har giltighet på grund av att de sex informanterna kan ses 
som representativa för området. Vad gäller hela landet kan forskningen vara av intresse då 
den speglar en yrkesgrupp inom svenska skolan samt att alla skolor i landet arbetar utefter 
samma styrdokument. Vi ställer oss dock kritiska till giltigheten utan för Sveriges gränser då 
andra länder inte har samma skolsystem, syn på undervisning och bedömning.  

6.3	  Resultatdiskussion	  
Tankar som informanterna besitter stämmer överens med vad som framkommer under 
rubriken Bedömning (se rubrik 3.6 ovan). Allt från olika bedömningsaktiviteter, formativ och 
summativ bedömning samt elevernas delaktighet och självbedömning. Dock finns inte alla 
delar med hos varje intervjuad individ och ”sammanslagningen” av deras tankar och arbetssätt 
kan bli en illusion av verkligheten. 

6.3.1	  Hur	  resonerar	  danslärare	  kring	  bedömning?	  
Informanternas tankesätt skiljer sig något från person till person. Det är intressant att jämföra 
det som författarna ovan säger och vad våra intervjupersoner tänker. Ett exempel är att det är 
svårt att veta vad en elev egentligen kan, att det behövs olika bedömningsaktiviteter för att få 
reda på det, och att den tanken även framkommer hos de intervjuade.  
  
Det visar sig att de som arbetar med dansämnet i skolan har olika tankar om bedömning och 
bedömningsprocessen. Vissa gemensamma tankar och vissa som skiljer sig åt. Ett av 
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resonemangen är att dans är en process och elevernas inlärning, samt utveckling, sker över 
tid. För att arbeta med denna process tänker de undervisande att de ska arbeta med både 
formativ och summativ bedömning för att samla in information om elevernas kunskaper på 
olika sätt. Både Nyström (2004) och Black (2001) påtalar vikten av olika 
bedömningsaktiviteter och att läraren ska veta varför han/hon har med just de valda 
uppgifterna i kursen, och dess uppgifter bör också vara av olika slag för att bedömningen ska 
bli så bred som möjligt. De intervjuades tankar om bedömning stämmer överens med 
författarnas tankar och vi tycker att det är intressant att se den kopplingen. Nyström (2004) 
menar att bedömning inte ska ske genom slumpen utan vara väl genomtänkt. Vi tror, och 
hoppas, att genom vår intervju fick de intervjuade tillfälle att tänka igenom hur de bedömer 
inom de respektive kurserna, att de fick sätta sin praktik i ord. Båda lärarna, Lena och Lovisa, 
använder sig av termerna formativ och summativ bedömning och gav under intervjun ett 
intryck av att de är väl medvetna om hur de går tillväga i arbetet med bedömning och varför 
de gör som de gör. Pedagogen, Petra, gav också en tydlig bild av sitt arbete men använder sig 
inte utav termerna formativ och summativ bedömning även fast det är det vi kan läsa mellan 
raderna. Vissa utav de intervjuade resonerade med sig själva under intervjun och uttryck som 
”ja, hur gör jag egentligen” kunde förekomma. Detta ger oss en känsla av att intervjun blev ett 
”lärtillfälle” där informanterna fick möjlighet att utvärdera sitt arbete med bedömning. De 
informanter som svarat via mail kan vi inte fastslå om de svarat med säkerhet eller resonerat 
under skrivandets gång, det vi dock kan säga är att texterna uppfattas som tydliga och 
genomtänkta. 

Vissa av informanterna tänker att eleverna ska vara delaktiga i bedömningsprocessen, arbeta 
med självbedömning och att de själva ska följa sin utveckling. Några av de intervjuade tycker 
inte att den summativa bedömningen ska vara en överraskning. För att förebygga detta 
poängteras elevens delaktighet samt att den undervisande delar med sig av sin dokumentation 
till eleven. I Skolverkets text Bedömning och betygssättning (2001) kan vi läsa om betydelsen 
av elevens delaktighet i sin egen bedömningsprocess. Skolverket, likt några av informanterna, 
poängterar att det är viktigt att eleven får utveckla sin förmåga att kunna värdera och 
värdesätta sin kunskap i sitt arbete i skolan. Vi anser att det är bra att detta poängteras då vi 
själva, som nämndes i inledningen, kände att vi inte blev delaktiga i bedömningsprocessen 
under vår gymnasietid och att vi inte fick lära oss att bli medvetna om vår egen utveckling. 
Att bedöma sitt eget arbete, anser vi, har stor betydelse inom konstämnena då eleverna som 
framtida konstnärer ska kunna se sina alster med ett kritiskt öga. Konstämnen är ofta 
personliga och genom självbedömning kan eleverna lära sig att skilja på prestation, produkt 
och person.   

Samtliga intervjuade har tankar kring den nya läroplanen och hur den har eller kommer att 
påverka deras arbete med bedömning. De tror att bedömningen kommer blir tydligare vid den 
summativa bedömningen, att det kommer blir lättare att sätta ett slutbetyg på en kurs. De 
tänker att GY11 har tydligare kunskapskrav vad det gäller formulering och uppdelning av 
dansmoment, så som teknik och gestaltning, vilket alla ställer sig positiva inför. Vi tycker att 
det är intressant att samtliga poängterar detta då kritiken som funnits om Lpf 94 kan liknas 
med deras tankar. Målen ansågs för tolkningsbara, öppna och där många moment skulle in i 
ett och samma betyg. Att alla som vi intervjuade hade dessa tankar, anser vi, påvisar tyngden 
bakom kritiken och att personer som undervisar vill ha en tydlig guidning i sitt arbete med 
bedömning. Större delen av informanterna lyfter fram att de önskar att de hade fått mer tid att 
sätta sig in i den nya reformen. Det är besynnerligt, anser vi, att man inte tog lärdom av 
kritiken som uppkom vid införandet av Lpf 94 och att man nu inte ger lärarna den tid som 
efterfrågas för att fördjupa sig i den nya reformen. 
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Informanterna i vår forskning bestod av danslärare, danspedagoger och dansare som alla 
arbetar med de nya kursplanerna inom dans på gymnasiet. Vissa likheter och skillnader 
mellan dessa grupper framkom under undersökningens gång, främst mellan lärarna och 
pedagogerna.   

Både lärarna och pedagogerna har tankar om den formativa och summativa bedömningen men 
har även kursplanerna i fokus, samt kursplanens betydande roll vid betygssättningen. En 
skillnad är att lärarna talar om att eleverna befinner sig på olika nivåer och att de har det i 
åtanke, speciellt Lovisa, som tar med den medvetenheten när hon gör den summativa 
bedömningen. De, Lena och Lovisa, menar också att den summativa bedömningen inte får bli 
en överraskning för eleverna, och att de tankarna leder till att de anser att elevernas 
självbedömning och delaktighet i bedömningsprocessen är viktig. Pedagogerna skiljer sig 
även från lärarna vid tanken om den kommande summativa bedömningen inom de nya 
kursplanerna. De tror att de nya kursplanerna kommer att underlätta bedömningen, göra de 
tydligare för lärarna och för eleverna. Anledningen till att deras tankar skiljer sig tror vi kan 
bero på personen och hur denne ser på sin lärarroll, men det kan också till viss del bero på 
utbildning. Exempelvis möts lärarna under sin utbildning av tankar som ”en skola för alla”, 
lärandeteorier samt termer så som summativ och formativ bedömning.  

6.3.2	  På	  vilket	  sätt	  arbetar	  danslärare	  med	  bedömning?	  
Vad vi kunnat utläsa av de intervjuades svar är att samtliga använder sig både av formativ och 
summativ bedömning. I läroplanen står skrivet att läraren fortlöpande ska ge eleven 
information om dennes utveckling och att läraren vid betygsättning ska utgå från all 
tillgänglig information om elevens kunskaper (SKOLFS 2011:144). Detta anser vi påvisar att 
läraren är skyldig att arbeta med både formativ och summativ bedömning. Informanterna 
arbetar, anser vi, enligt Skolverkets direktiv dock så gör de detta med olika tillvägagångssätt.  
 
Alla intervjuade sätter betygen tillsammans med sina kollegor, detta tror vi kan bidra till att 
eleverna får mer rättvisa betyg och att bedömningen kan bli mer objektiv. Vi tror att när det är 
fler som deltar i bedömning kan det göra bedömningen lättare. Då konst är, som nämndes i 
Bakgrunden, komplext att betygsätta och bedöma. Detta är också något som bland andra 
Lovisa påpekar, hon menar att det är många delar som ska vägas in i betyget.  
 
När lärarna sätter betygen väger de in flera olika moment och tar då med den formativa 
bedömningen in i den summativa, elevernas resultat på olika uppgifter och moment i kursen 
är viktiga inslag vid betygsättningen. Vi anser att detta verkar vara ett fungerande sätt och 
underlättar betygsättningen för läraren, då den har gott om underlag för betyget men också att 
det blir tydligt för eleven, vilket också de intervjuade i många fall har poängterat som viktigt. 
Blir det tydligt för eleven vad som betygssätts, och på vilka grunder ett betyg fastställs, blir 
det också tydligt vilka krav som ställs på eleven. Hult och Olofsson (2011) menar att lärare 
ska signalera vad som är viktigt att kunna och vilka prestationer som kommer att bedömas. Vi 
anser att om eleven är medveten om vad som förväntas av den så ger man denne också en 
ärlig chans att prestera och utvecklas i rätt riktning.  
 
Lärarna, Lena och Lovisa, använder sig av matriser av olika slag i sin bedömning, detta är 
något som skiljer dem från övriga intervjuade. Vi ställer oss frågan om detta kan ha med deras 
utbildning att göra? I lärarutbildningen läser man om metoder för att bedöma elevers kunskap 
och matriser är ett exempel på detta. Vi tycker att matriser är ett bra hjälpmedel vid 
bedömning. Enligt Kjellström (2011) och Jönsson (2011a) kan man med hjälp av matriser se 
kunskap ur olika synvinklar och att läraren i dessa kan uppskatta kvalitéer i elevernas 
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prestationer. De menar vidare att matrisen ska utgå ifrån kunskapskraven ur läro- och 
kursplanerna och innehålla kunskapsnivåer och aspekter att bedöma. Vi anser att Lenas 
matriser är uppbyggda enligt författarnas direktiv och det är intressant att se hur matriserna 
kan se ut i praktiken. Lena använder också matriser för att göra eleverna delaktiga i sitt 
lärande. Matriser är, enligt oss, ett bra sätt att göra eleverna delaktiga, exempelvis genom 
själv- och kamratbedömningsmatriser. Att göra eleverna delaktiga i bedömningsarbetet är 
något som pedagogerna och lärarna påpekar ska finnas med i arbetet. 
 
Pedagogerna, Pernilla och Petra, har förtydligat de tidigare kursplanerna för att det ska bli 
tydligare för eleverna och dem själva. Detta är ett arbete de håller på med inom GY11. 
Hedwall och Mardones-Larsson (2008) ger förslaget att skriva om kursplanerna med egna ord 
så att eleven förstår vad som förväntas av dem. Att arbeta på detta sätt tror vi är bra då man 
lättare kan nå eleverna och att de förstår kunskapskraven. Kursplanerna är ofta skrivna med 
ett språk som kan vara svårförståeligt för en elev i åldrarna sexton till nitton år, tror vi, och att 
omformulera kursplanerna blir därför betydelsefullt.   
 
Vi har i behandlingen av empirin hittat likheter mellan de intervjuades sätt att arbeta, bland 
annat så arbetar samtliga med att återkoppla till eleverna även om detta görs på olika sätt. 
Dock har de gemensamt att de alla ger feedback via samtal minst en gång per termin. Att ge 
eleverna återkoppling på deras resultat genom samtal anser vi är bra, då eleverna får chans till 
att tillsammans med läraren förstå och diskutera sin utveckling. Detta kan även leda till att de 
ihop kan hitta nya arbetssätt för vidare lärande. Ett exempel på ett samtal kan vara 
utvecklingssamtalet. Vid detta samtal, säger Bostedt och Eriksson (2011), måste återkoppling 
finnas med för att fungera som ett verktyg för utveckling. Läraren ska komma fram till på 
vilka sätt eleven ska uppnå målen och detta ska också diskuteras med eleven under samtalet 
(Asp-Onsjö, 2011). Vi tycker att det framkommit att det är på dessa grunder de intervjuade 
genomför sina samtal med eleverna.   
 
Det finns skillnader i vilka bedömningsaktiviteter de intervjuade arbetar med. Pernilla, Petra, 
Lovisa och Daniella använder sig av bland annat loggbok, i dessa får eleven synliggöra sina 
tankar och utveckling i skrift. Vad eleven skriver i loggboken tas med in i den formativa 
bedömningen och då också in i den summativa bedömningen, betyget. Att ta med en dagbok i 
betygsättning kan diskuteras. Men görs det på ett sätt där eleven får svara på frågor kring 
exempelvis estetiska processer, dansträningen och dennes värdering av kompositioner kan 
detta visa vad eleven presterar på för kunskapsnivå samt synliggöra elevens lärande. 
Lindström (2011) menar att loggbok kan användas som medel för eleven att värdera sig själv 
och sin utveckling, loggbok säger han är ett exempel på självbedömning. De intervjuades 
elever får svara på en given frågeställning eller skriva fritt inom ett visst tema. Sättet 
informanterna arbetar med loggbok på stämmer överens med Lindströms tankar. Vi ser detta 
som ett arbetssätt för att få reda på elevens resonemang och ser det som ett sätt för eleven att 
visa sin kunskap på. I dansundervisningen finns det en problematik, anser vi, då det är ett 
praktiskt ämne är det svårt att se teoretisk kunskap och reflektion med blotta ögat, därför 
behövs ett arbetssätt för att synliggöra detta. Vi ser loggbok som ett bra medel och tror också 
att det är därför loggbok förekommer hos de intervjuade.  
  
Med denna studie har vi nu breddat vårt synsätt och fått en ökad insikt om relationen mellan 
dans och bedömning. Processen med detta arbete har varit lärorikt och vi har fått tips och 
idéer som vi kommer ta med oss i vårt eget kommande arbete med bedömning. Dessa idéer 
hoppas vi kommer nyttjas av andra och vår önskan är att arbetet ska kunna användas som ett 
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diskussionsunderlag för studenter, lärare och rektorer där de vidare kan belysa frågor inom 
området.  

6.4	  Vidare	  Forskning	  
För vidare forskning anser vi att det vore intressant att om ett par år undersöka hur de 
undervisande i dans ställer sig till de nya kursplanerna och jämföra med vad som framkommit 
av denna studie, med andra ord när den nya reformen har kommit mer i rullning. Ytterligare 
ett förslag är att undersöka ett annat geografiskt område i Sverige. Att använda sig utav en 
annan metod skulle också vara intressant att se utfallet av. Till exempel skulle en kvantitativ 
enkätstudie där hela Sverige omfattas vara en intressant forskning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
 
 
 

2. Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång?  
 
 
 

3. Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutliga betyget för kursen? 
 
 
 

4. På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning?	  	  
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Bilaga 2 
 
Intervju 
 
Vi vill börja med att tack för att du tar dig tid och är med i vår intervjustudie. Intervjun 
kommer att beröra ämnet bedömning och kommer sedan att användas i vårt examensarbete, 
som avser att se hur danslärare inom gymnasieskolan tänker och arbetar med detta ämne. 
Studien har också en avgränsning då vi nu har två läroplaner igång samtidigt. Detta innebär 
att vi endast har valt att beröra bedömning inom GY11 och inte Lpf 94. Vi är medvetna om att 
intervjun då endast berör arbetet med årskurs 1.  
Vi vill att alla parter ska känna sig förberedda införs samtalet, och skickar här med de punkter 
som vi kommer att beröra: 
 

• Skulle du vilja beskriva hur du tänker kring bedömningsprocessen? 
• Hur arbetar du praktiskt med bedömning under läsårets gång? 
• Hur har du tänkt gå tillväga när du sätter det slutgiltiga betyget för kursen? 
• På vilket sätt påverkar kursplanerna inom GY11 ditt arbete med bedömning? 

Samtalet kommer att ske mellan oss två intervjuare och dig, intervjupersonen, enskilt. Vi 
beräknar att intervjun tar ca 45 minuter. För att vi inte ska missa någonting av det som sägs 
kommer intervjun att spelas in. Alla medverkande i studien är anonyma. Stad, skola och 
intervjupersoner nämns ej vid namn.  
 
Har ni några frågor angående punkterna eller intervjun, hör gärna av er till oss! 
 
Mvh 
Anna Holmkvist Fridh och Charlotte Enström 
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Bilaga 3 
Självbedömning ht 2011 

 
Hög nivå 

         
         
         

 
Medelnivå 

         
         
         

 
Låg nivå 

         
         
         

 Hiphop 
(teknik) 

Hiphop 
(groove) 

Balett 
(teknik) 

Balett 
(estetik) 

Improvisation Påhittighet Rums-
uppfattning 

Musikalitet Terminologi 

 
 

Hög nivå 
         
         
         

 
Medelnivå 

         
         
         

 
Låg nivå 

         
         
         

 Placering Kropps-
kontroll 

Memorera 
rörelse-

sekvenser 

Stilkänsla Koordination Styrka Koncentration Musikteori Anatomi 

 
 

Hög nivå 
         
         
         

 
Medelnivå 

         
         
         

 
Låg nivå 

         
         
         

 Reflektera 
över ditt 
lärande 

Allsidig 
kroppslig 
förmåga 

Kondition Utomhus-
aktiviteter 

Säkerhet Kosthållning Spännings-
reglering / 

avslappning 

Mental 
träning 

Arbetsmiljö 
för dansare 
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Bilaga 4 
 
Självbedömning 

 
Hög nivå 

           
           
           

 
Medelniv

å 

           
           
           

 
Låg nivå 

           
           
           

 Tekni
k 

Uttryc
k 

Groov
e 

Estetik 

Påhittighe
t 

Rums-
användnin

g 

Musikalite
t 

Kropps
-

kontroll 

Stilkänsl
a 

Koordi
-nation 

Koncent
-ration 

Sam-
arbet

e 

Helhe
t 

 

Kamratbedömning 
 

Hög nivå 
           
           
           

 
Medelniv

å 

           
           
           

 
Låg nivå 

           
           
           

 Tekni
k 

Uttryc
k 

Groov
e 

Estetik 

Påhittighe
t 

Rums-
användnin

g 

Musikalite
t 

Kropps
-

kontroll 

Stilkänsl
a 

Koordi
-nation 

Koncent
-ration 

Sam-
arbet

e 

Helhe
t 
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Bilaga 5 
 
Bedömningsmatris Dansteknik 1 
	   Betyg	  A	   Betyg	  C	   Betyg	  E	  

FÄRDIGHETS-‐TRÄNING	   Använder	  med	  säkerhet	  
koder,	  konventioner	  och	  
instruktioner.	  	  

Memorerar	  med	  säkerhet	  
rörelser	  samt	  korrektioner	  
av	  placering.	  

	   Använder	  med	  viss	  
säkerhet	  koder,	  
konventioner	  och	  
instruktioner.	  	  

Memorerar	  med	  viss	  
säkerhet	  rörelser	  samt	  
korrektioner	  av	  placering.	  	  

RÖRELSE-‐VOKABULÄR	   Undersöker	  och	  utför	  med	  
säkerhet	  rörelsevokabulär	  
som	  relaterar	  till	  tyngd	  och	  
flöde	  samt	  anpassar	  dem	  
till	  tid	  och	  rum	  enligt	  
genrernas	  grundläggande	  
formspråk.	  

Undersöker	  och	  utför	  med	  
viss	  säkerhet	  
rörelsevokabulär	  som	  
relaterar	  till	  tyngd	  och	  
flöde	  enligt	  genrernas	  
grundläggande	  formspråk.	  	  

Utför	  med	  viss	  säkerhet	  
rörelsevokabulär	  som	  
relaterar	  till	  tyngd	  eller	  
flöde	  enligt	  genrernas	  
grundläggande	  formspråk.	  	  

SPATIAL	  FÖRMÅGA	   Förhåller	  med	  säkerhet	  
spatialt	  den	  egna	  kroppen	  
till	  genrernas	  konventioner	  
och	  andra	  medverkande.	  	  

	   Förhåller	  med	  viss	  
säkerhet	  spatialt	  den	  egna	  
kroppen	  till	  genrernas	  
konventioner	  och	  andra	  
medverkande.	  	  

MUSIKALITET	   Undersöker	  och	  följer	  med	  
säkerhet	  puls	  och	  
taktarter.	  

Undersöker	  och	  följer	  med	  
viss	  säkerhet	  puls	  och	  
taktarter.	  	  

Följer	  med	  viss	  säkerhet	  
puls	  och	  taktarter.	  

FYSISK	  TRÄNING	  /	  
ANATOMI	  

Utforskar	  med	  gott	  resultat	  
hur	  den	  egna	  kroppen	  
fungerar.	  

Redogör	  utförligt	  och	  
nyanserat	  för	  hur	  den	  egna	  
kroppen	  fungerar.	  

	  

Redogör	  utförligt	  för	  hur	  
den	  egna	  kroppen	  
fungerar.	  

Tränar	  efter	  samråd	  med	  
handledare	  koordination,	  
styrka	  och	  koncentration.	  

Utforskar	  med	  
tillfredsställande	  resultat	  
hur	  den	  egna	  kroppen	  
fungerar.	  

Redogör	  översiktligt	  för	  
hur	  den	  egna	  kroppen	  
fungerar.	  

Tränar	  i	  samråd	  med	  
handledare	  koordination,	  
styrka	  och	  koncentration.	  

BEGREPP	  OCH	  
VOKABULÄR	  

Använder	  med	  säkerhet	  
grundläggande	  vokabulär	  i	  
redogörelser	  och	  
danstekniska	  övningar.	  

	   Använder	  med	  viss	  
säkerhet	  grundläggande	  
vokabulär	  i	  redogörelser	  
och	  danstekniska	  övningar.	  

SJÄLVBEDÖMNING	   Gör	  välgrundade	  och	  
nyanserade	  reflektioner	  
över	  den	  egna	  
kunskapsutvecklingen	  

Bedömer	  i	  samråd	  med	  
handledare	  med	  säkerhet	  
den	  egna	  förmågan	  och	  
situationens	  krav.	  

Gör	  välgrundade	  
reflektioner	  över	  den	  egna	  
kunskapsutvecklingen.	  

Gör	  enkla	  reflektioner	  över	  
den	  egna	  
kunskapsutvecklingen.	  

Bedömer	  i	  samråd	  med	  
handledare	  med	  viss	  
säkerhet	  den	  egna	  
förmågan	  och	  situationens	  
krav.	  

 


