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Abstract

The purpose of this study is to find out how dance teachers documents their student 
work  in  dance  courses  during  upper  secondary  school  and  how  to  use  that 
information in discussions with the students and also when determining grades. I 
have  interviewed  dance  teachers  to  find  answers  to  my  questions.  During  the 
interviews  I  have  found  certain  tools  and  creative  solutions  in  terms  of  how  to 
document dance and how to use the data. Also my literature studies have provided 
me with  knowledge about  documentation and how to involve the students in this 
process. 

Keywords: Dance, documentation, teaching, grades.
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Sammanfattning

Syftet  med  denna  studie  är  att  ta  reda  på  hur  danslärare  som  arbetar  på 
gymnasienivå dokumenterar elevernas arbete i danskurser och hur lärarna använder 
dokumentation vid betygssamtal, bedömning och betygssättning. Jag har intervjuat 
danslärare för  att  söka svar  på min frågeställning och under  intervjuerna har  jag 
funnit vissa redskap och kreativa lösningar på hur man kan dokumentera dans och 
hur man sedan kan använda dokumentationen. Mina litteraturstudier har även givit 
mig  svar  på  hur  man  dokumenterar,  varför  man  dokumenterar  samt  vad 
dokumentation leder till.  De har  även givit  mig svar  på hur  man kan få  eleverna 
delaktiga i processen. 

Nyckelord: Dans, dokumentation, undervisning, betyg.
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1 Inledning

Jag  läser  min  sista  kurs  vid  Karlstads  universitet  där  jag  gått  VAL som  är  en 
vidareutbildning av lärare. Mitt undervisningsämne är dans. Jag kommer genom den 
här  utbildningen  även  att  få  behörighet  i  estetiska  kurser.  Nedan  presenteras 
bakgrunden  till  mitt  examensarbete,  mitt  intresse  för  ämnet  samt  syfte  och 
frågeställning.
 
1.1 Bakgrund

I programmålen för det estetiska programmet (som finns bifogad som bilaga nummer 
tre) står det att programmet bland annat syftar till att ge eleverna vana vid att möta,  
uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter.  Där betonas även den egna 
skapande verksamheten. Ämnesplanen för dans (som även den finns bifogad som 
bilaga nummer fyra) avser att ge eleverna nödvändiga färdigheter för att på egen 
hand träna, utföra och gestalta dans. Jag ser detta som en stor utmaning för alla 
danslärare.  Hur  minns  danslärare  varje  enskild  elevs  arbete  och  hur  återkopplar 
läraren till elevers arbetsprocesser vid betygssamtal och betygssättning?

Jag arbetar själv som danslärare på det estetiska programmet sedan 6 1/2 år. Jag 
känner att jag behöver redskap för att komma ihåg alla elevers enskilda material, 
deras arbetsprocesser, grupparbeten och analyser. Det var så mitt intresse startade 
för att skriva om dans och dokumentation. 

1.2 Syfte och frågeställning

Denna undersökning  av  hur  danslärare  på gymnasiet  dokumenterar  sina  elevers 
arbeten vill jag göra för att hitta sätt att organisera betygsunderlag för varje elev. Jag 
vill göra nedslag i nuläget hos danslärare som undervisar på gymnasiet för att ser hur  
arbetet med dokumentation ser ut. Nyttan med att göra denna undersökning tror jag 
kan hjälpa danslärare att  göra en mer rättvis bedömning och betygssättning med 
hjälp  av  dokumentation.  Min  förhoppning  är  även  att  sprida  kunskap  om 
dokumentation. 

Den didaktiska betydelsen är att danslärare kan få en bättre dialog med eleverna 
samt  en dokumenterad observation  av  hur  varje  elevs  process går  till  för  att  nå 
kursmålen.  Betydelsen  av  undersökningen  för  min  lärarprofession  är  att  jag  kan 
komma att uppfattas som mer trovärdig i mitt sätt att bedöma eleverna. 

Min frågeställning är:
Hur  dokumenterar  danslärare  på  gymnasiet  elevers  arbeten  som  är 
betygsgrundande och hur används dokumentationen vid betygssättning? 

5



2 Metod

För  att  kunna  undersöka  hur  danslärare  dokumenterar  elevers  material  som  är 
betygsgrundande och hur de använder dokumentationen vid betygssättning  har jag 
använt  mig av intervjuer.  Metodvalet,  intervjuer,  har  jag gjort  för  att  ta  del  av de 
dokumentationssätt som redan nu används ute på gymnasieskolorna. Mitt metodval 
är också grundat på en förhoppning att de lärare jag intervjuat har provat olika sätt att  
dokumentera och kommit fram till några dokumentationssätt som är användbara vid 
betygssättning, samt för att få eleverna delaktiga.  

Jag har intervjuat tre danslärare som undervisar på gymnasiet. Jag har använt mig 
av strukturerad intervju. Att jag valde just strukturerad intervju beror på att jag hade 
svårt att hitta respondenter samt respondenter som hade tid för en intervju. Jag har 
också använt mig av litteraturen för att jämföra, förankra mitt resonemang och förstå 
vad det innebär att arbeta med dokumentation i danskurser. I litteraturgenomgången 
har  jag en intention att  presentera begrepp och litteratur  som är  centrala  i  mina 
intervjuer. I mina intervjuer har jag, som tidigare nämnts, använt mig av strukturerade 
intervjuer som Johansson & Svedner (2004:24) skriver om i boken Examensarbetet i  
lärarutbildningen.  Med strukturerad intervju menar man att frågorna är bestämda i 
förväg men svaren är öppna.  I  början av intervjuerna ställde jag några frågor om 
respondenternas  utbildning,  arbetsplats  och  vilka  kurser  de  undervisade  i  för  att  
skapa en personlig kontakt och för att få ett grepp om deras bakgrund.  De etiska 
aspekterna vid intervju har jag noga övervägt enligt så som Trost (1993:92) beskriver 
dem i  Kvalitativa  intervjuer.  Jag har  även tagit  del  av de forskningsprinciper  och 
etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) skriver om. De är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

2.1 Datainsamling

Jag  har  använd  mig  av  strukturerade  intervjuer  för  att  få  en  överblick  om  hur 
danslärare arbetar med dokumentation ute i gymnasieskolorna. De frågor jag utgick 
ifrån var: 

• Vad betraktar du som betygsgrundande material i dina danskurser?
• Vilka dokumentationsformer använder du dig av? 
• Hur använder du det dokumenterade vid betygssättning? 
• Dokumenterar eleverna under kursen? 

För att finna svar på mina frågeställningar samt förankra respondenternas svar har 
jag även  använt  mig  av  litteratur  som  är  kopplad  till  dokumentation, 
betygsbedömning  samt  om  dans  som  specifik  företeelse.  För  att  ta  del  av  alla 
intervjufrågor se bilaga 1.                                                                       
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2.2 Urval
Min intention vid början av arbetet var att intervjua behöriga danslärare som arbetat  
på ett gymnasium och undervisat i danskurser i minst fem år. Efter mycket sökande 
fick  jag  tyvärr  inte  tag  på  behöriga  danslärare.  Mina  respondenter  blev  därför 
danslärare som inte är behöriga gymnasielärare men som undervisat på gymnasiet i 
mer  än  fem  år.   Respondenterna  är  tre  stycken.  På  grund  av  olyckliga 
omständigheter  kunde  inte  fler  delta  i  undersökningen.  Orsakerna  har  varit 
personliga  omständigheter  för  respondenterna  eller  att  de  har  deltagit  i  andra 
arrangemang som gjort att de inte haft möjlighet att delta i min undersökning. De tre 
respondenterna  som  medverkar  i  min  undersökning  är  jag  mycket  tacksam  för. 
Dessa  tre  har  stor  erfarenhet  av  undervisning  på  både  gymnasium  och  andra 
undervisningsformer som på kulturskola eller folkhögskola. De har alla en gedigen 
dans- och danspedagogisk utbildning bakom sig. En av respondenterna läser in sin 
gymnasielärarbehörighet just nu. 

2.3 Genomförande
Jag  tog  kontakt  med  samtliga  respondenter  personligen  och  tillfrågade  dem 
individuellt om de ville delta i min studie där de skulle bli intervjuade. Jag skickade 
sedan ut frågorna till respondenterna efter att jag fått svar ifrån dem om de ville delta 
eller ej. Därefter fick de tre veckor på sig att svara. När jag fått svaren kontaktade jag 
dem och samtalade med dem enskilt om huruvida det fanns några oklarheter i någon 
fråga. Jag valde att  skicka frågorna via mejl  samt samla in svaren i  skriftlig form 
eftersom ingen av respondenterna hade tid att bestämma en specifik tid för att utföra 
intervjun vid. Därav kan intervjun ha övergått i en mer enkätundersökande intervju. 

Respondenternas namn och var  de  arbetar  har  jag  valt  att  inte  skriva  ut  i  detta 
arbete. Intervjuerna har jag sammanställt och finns som bilaga (bilaga nr två) i detta 
arbete. 

2.4 Bortfall

Min intention var att hitta en urvalsgrupp skulle innehålla 4-5 personer. Tyvärr blev 
det bara 3 personer som intervjuades. Detta för att jag inte hittade fler som hade tid 
att delta i en intervju och för att jag ej fått svar ifrån några om de ville delta eller ej.  
Jag har kontaktat sju stycken. 
Som följd av det låga antalet intervjuade tror jag naturligtvis att jag nu inte har fått så 
omfattande svar på min undersökning som jag hoppats på. Vid bortfallet av behöriga 
gymnasielärare drar  jag även slutsatsen att  uttömmande svar  och väl  förankrade 
kunskaper inom gymnasieskolan kan ha minskat.
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2.5 Etiska frågor 

Efter att jag tagit kontakt med personer i min urvalsgrupp fick de självklart bestämma 
om de ville delta eller ej. De fick även veta vad intervjun skulle handla om innan de 
tackade ja eller  nej.  Deras identitet  eller  specificerad arbetsplats kommer inte att 
presenteras  i  undersökningen.  Respondenterna  har  även  fått  välja  att  hoppa  av 
intervjun om de av någon anledning inte vill fortsätta att delta. 

2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

De resultat jag kom fram till när det gäller mina intervjuer går inte att generalisera för 
all dansundervisning, vilket heller inte har varit mitt syfte. Resultatet är främst en 
undersökning som kan visa exempel på hur man kan dokumentera i danskurser på 
gymnasiet. Samt hur danslärare använder dokumentationen vid betygssättningen. 
Respondenterna har svarat utifrån sina erfarenheter som lärare och blandat in sitt 
egna tyckande i svaren.  
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3 Litteraturgenomgång

Jag  har  inte  hittat  någon  tidigare  forskning  om dokumentation  i  dans  kopplat  till 
betygssamtal. Däremot har jag bland annat funnit forskning om rörelse kopplat till hur 
människor lär sig. I boken Röster om danspedagogik (1998) har flera olika författare 
skrivit  om  dans  sett  ur  olika  synvinklar.  Här  skriver  Berggren  (1998:40)  om  hur 
inlärningsprocessen ser ut för en dansare. Slutsatsen är att processen ser olika ut för 
alla  dansare.  Berggren  skriver  att  en  nedskriven  dokumenterad  metod  för 
undervisning i dans knappast finns. Berggren fortsätter med att det oftast handlar om 
att så som danspedagogen själv blev undervisad så blir dennes arbetssätt. Man för 
undervisningstraditionen vidare. 

När det gäller litteratur har jag inte heller hittat något som berör just dokumentation 
och dans. Däremot har jag funnit litteratur om dokumentationsformer, hur man kan 
arbeta  med  dokumentation  och  hur  den  påverkar  elever  och  påverkar  lärarens 
insikter. Jag har valt att koppla den informationen till dans och dansundervisning. 

För att  kunna förstå hur eleven utvecklas till  att  nå kursmålen krävs det en aktiv 
process  från  både  elevens  och  lärarens  sida.  Taguchi  (1998:10)  skriver  i  Varför 
pedagogisk dokumentation om att läraren kan ägna tid åt att dokumentera genom att 
fotografera, filma, banda eller observera en pedagogisk situation. Taguchi (1998:10) 
fortsätter att beskriva hur den pedagogiska dokumentationen kan användas som ett 
arbetsverktyg till att förändra den inre och yttre miljön. Den inre, osynliga, miljön kan 
ske inne i kropparna. Den yttre miljön är synlig och kan vara den miljön som man ser  
i  klassrummet. Taguchi (1998:12) skriver även att dokumentationen ger oss lärare 
svar  på frågor  om vad elever  kan,  hur  de tänker  och hur  de  lär  sig.  Alltså  låter 
dokumentationen läraren se elevernas läroprocesser. Carlgren (2002:25) skriver i Att 
bedöma  eller  döma  att  det  nuvarande  betygssystemet  förutsätter  att  eleverna 
medverkar i utförandet av kursen och lektionerna i betydligt större utsträckning än 
tidigare. Det innebär en utmaning framförallt för lärarna menar Carlgren. Om den nya 
skollagen börjar gälla under 2011 så finns det restriktioner i att informationen om på 
vilka  grunder  ett  betyg  sätts  måste  stärkas  ytterligare.  Idag  finns  det  riktlinjer  i 
Läroplanen (Lpf 94) om att informationen skall framgå men den måste alltså bli ännu 
tydligare  står  det  i  Den  nya  skollagen  kunskap,  valfrihet  och  trygghet  (2010). 
Därmed är det ännu viktigare att  danslärare verkligen har dokumenterat  det som 
eleven faktiskt  har gjort  och finns bevarat  i  någon form.  För att  kunna förstå hur 
eleverna utvecklats till att nå kursmålen kräver en aktiv process från både lärare och 
elevers sida.

I Röster om danspedagogik (1998:56) skriver Román om dansens lärande och talar 
då  om mästerlära  som är  en  typ  av praktisk  kunskap som man ofta  använder  i 
dansundervisning.  Mästerlärans  praktiska  kunskap  innefattar  tyst  kunskap  alltså 
kunskap som vi har men som inte går att uttrycka i ord. Kunskapen lärs ut i personlig  
kontakt enligt Román. För att föra den tysta kunskapen vidare krävs ett annat verktyg 

9



än  talet.  I  dans  kan  det  ske  genom  att  härma.  Under  härmande  träder  också 
korrigeringen av rörelser, dansteknik eller viktöverföring in från läraren till eleven. 
I  Lpf  94  (Läroplanen 94)  står  det  bland annat  att  läraren ska  stärka  varje  elevs 
självförtroende  samt  vilja  och  förmåga  att  lära,  organisera  arbetet  så  att  eleven 
utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga. Det står även om elevens ansvar och inflytande. Taguchi 
(1998:33)  menar  att  pedagogen  Dewey  hade  en  idé  om  att  det  individuella 
kunskapsskapandet var grundläggande i den progressivistiska teorin. Denna idé var 
även central hos Piaget och Vygotskij.  Eleven skapar då själv sin kunskap utifrån 
egna erfarenheter och att varje elevs väg till kunskap är unik. Hur skapar man då en 
process som engagerar eleven och leder till kursmålet? Ellmin skriver i Portfolio sätt  
att  arbeta,  tänka och  lära (2000:75)  att  portfolio  kan vara  ett  viktigt  instrument  i 
arbetet  mot  målet.  Portfolio  gör  eleven  aktiv  och  eleven  tar  ansvar  för  sin 
kunskapsprocess.  Eleven  lär  genom  självständighet,  skapande  och  reflektion. 
Portfolion  är  enligt  Ellmin  (2000:121)  ett  bedömnings-  och utvärderingsinstrument 
som kan användas på många olika sätt. 

När det gäller betygsättning har jag hittat litteratur från Skolverkets publikationer. En 
av dessa är  Korp´s  Kunskapsbedömning  hur, vad och varför  (2003).  Den tar bland 
annat upp frågor eller ger information om betygssättning. Denna information är en 
viktig bit när det gäller att använda dokumentationen vid betygsättning samt att göra 
en rättvis bedömning. Enligt skollagen,  1 kap. 2 §, står det att  ”utbildningen skall 
inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”.

3.1 Om Dans 

I detta stycke kommer jag att skriva om hur den traditionella undervisningen i dans 
kan se ut.  Detta kan vara viktigt att känna till för att förstå valet av frågeställning  
samt att förstå vissa områden som respondenterna beskriver i sina intervjusvar. 

Gustafsson (1998:105) skriver att dansen oftast överförs genom tyst kommunikation 
från  kropp  till  kropp.  Ändå  är  det  sällan  helt  tyst  under  en  danslektion.  Roman 
(1998:105)  skriver  att  elever  oftast  härmar  läraren  under  en  danslektion.  Vid 
härmande eller imitationen av läraren görs samma moment flera gånger. Under tiden 
sker korrektioner av läraren till eleven fram till det att eleven själv kan korrigera sina 
rörelser. Eleven får stöttning av läraren under tiden som eleven lär sig och efter hand 
ligger ansvaret för lärandeprocessen mer och mer hos eleven. Detta ansvar skriver 
Roman (1998:57)  är  ett  bevis  på  att  läraren kan  lita  på  eleven  och är  en  stark 
motivation till att eleven är redo att klara av lärandeprocessen på egen hand.  Tyvärr  
skriver inte Roman om hur dokumentationen av denna process skulle kunna göras 
av lärare eller elever. 

Enligt  Román  (1998:67)  finns  det  mycket  erkända  danslärare  som  använt  och 
fortfarande använder metoder  i  undervisningen som vi  idag försöker  komma bort 
ifrån. Dessa metoder kan innefatta att  eleverna måste underordna sig och ibland 
även få bestraffningar. Román (1998:70) skriver även om hur positiva och negativa 
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känslor engagerar och sätter spår för livet igenom hur lärandet skett. Om lärandet 
kan förankras genom positiva upplevelser kan motivation och lust öka hos eleven. 
Vid ett studentstyrt lärande skriver Román att nyfikenhet, kreativitet och utforskande 
föds.  Undervisningsmiljön  bör  ge  utrymme  för  misslyckande  och  trygghet. 
Gustafsson (1998:106) skriver om inre och yttre feedback som ofta ges inom dansen. 
Den inre är en direkt konsekvens av rörelsen eller handlingen som dansaren kan 
känna.  Den  yttre  feedbacken  kommer  från  en  yttre  källa  som  från  en  lärares 
bedömning  eller  videofilm  av  utförandet.  Den  inre  feedbacken  kan  eleven  alltid 
uppleva. Den yttre feedbacken kan läraren kontrollera, antingen ges den eller inte. 
Gustafsson skriver om hur Schmidt (1991) menar att feedback ska vara precis och 
upplyser  eleven  om  vad  den  kan  göra  för  att  bli  bättre  och  därmed  utvecklas. 
”Feedback ska ges på det som eleven själv kan kontrollera.” (1998:106)

3.2 Betygssättning 

Som jag tidigare nämnt vill jag även undersöka hur dokumentationen används vid 
betygssättningen.  Här  presenterar  jag  information  som  mina  respondenter  berör 
samt vad jag funnit i den litteratur som jag valt. 

I Skolverkets  Handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning (2004:2), 
står det att lärarna och rektorerna på en skola ansvarar för att de nationella målen 
och  betygskriterierna  tolkas  lokalt  och  väljer  utifrån  det  hur  undervisningen  ska 
genomföras. Eleverna får tillsammans med lärarna välja vilket innehåll som de skall  
arbeta med i undervisningen. Lärarna ansvarar sedan för betygssättningen inom sin 
undervisning medan rektor ansvarar för att lärarna ges förutsättningar för att ta detta 
ansvar och för att betygssättningen i skolan sker tillfredsställande enligt de statliga 
kraven.  Några  av  dessa  krav  är  enligt  skollagen,  1  kap.  2  §,  (1985:1100)  att 
”utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”.
Betygen skall även vara jämförbara för att mäta kunskapsstandarden mellan skolor, 
kommuner och i olika delar av landet. Detta finns det även att läsa om i Betyg med 
lika värde? (2004:16) som riksrevisionen givit ut. Betyget ska grundas på en allsidig 
bedömning av kunskaper och färdigheter hos den som betyget avser. Vidare står det 
även skrivet att betyg inte går att överklagas i Vad du måste veta för att sätta betyg  
inom kommunal vuxenutbildning (2008:2). Eleven kan som sagt inte överklaga sitt 
betyg men kan göra en prövning för att få en ny bedömning i kursen. I Handlingsplan 
för en rättssäker och likvärdig betygssättning finns det en beskrivning av vad rättvis 
betygsättning är. En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i en kurs 
ska  visa  elevens  kunskaper  och  färdigheter  i  det  som  ska  ingå  i  kursen  enligt  
kursplanen  samt  motsvarar  betygskriterierna  för  betyget.  Med  likvärdig 
betygssättning menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. 
Man kan säga att ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan 
klass. Korp skriver i Kunskapsbedömning hur, vad och varför (2003:12) att:

Bedömningen måste därför fokusera lärprocesserna likaväl som resultatet av lärandet 
och integreras i själva undervisningen. Detta synsätt ställer nya krav på formerna för 
kunskapsbedömning  och  på  elevernas  delaktighet  i  bedömningsprocessen.  Om 
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bedömningen ses som en integrerad del av undervisningen, måste den inte bara mäta, 
utan också stimulera det lärande som undervisningen syftar till. 

Följden bör alltså bli enligt mig att läraren skall dokumentera arbetsprocesser lika väl  
som resultaten. Vidare skriver Korp (2003:12) att det även är av stor vikt att eleven är 
deltagande  i  bedömningsprocessen.  Korp  fortsätter  att  skriva  om  hur  Vygotsky 
inspirerat till en mängd studier av bedömning som kommunikativ situation. Då hjälper 
läraren till med rätt avpassade uppgifter till eleven och ger passande återkoppling.  
Detta hjälper eleven att flytta fram gränserna för sin egen förmåga. Korp (2003:108) 
skriver att kursplanernas innehåll ger stöd för betygssättningen och ämnesspecifika 
kriterier för varje betygssteg. I dessa ingår olika aspekter på kunskap, vilket innebär 
att  eleverna  måste  kunna  demonstrera,  inte  bara  att  de  innehar  en  mängd 
faktakunskaper, utan också att de t ex har en förståelse för sammanhang och kan 
använda sina kunskaper för att nå ett högre betyg. 
I  bilaga  5  och  6  finns  kursplanen  för  danskurserna  Dansträning  och  Dans  & 
gestaltning B för att ta del av vilka kursmål och betygskriterier några av danskurserna 
har. 

3.3 Vad säger styrdokumenten?

I Lpf 94 står det att elevernas ansvar till att planera och genomföra sina studier ska 
vara viktiga principer i utbildningen. Några av de mål som skolan ska sträva mot är 
att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, stärker sin 
tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar 
och påverka sina villkor. Fortsättningsvis står det att läraren vid betygsättningen skall 
utnyttja all  tillgänglig  information  om elevens kunskaper  i  förhållande till  kraven i 
kursplanen, ta hänsyn till såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper. Läraren 
skall göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därmed bejaka hela kursen. 

3.4 Om Dokumentation 
I Nationalencyklopedin står det att dokumentation är insamling och sammanställning 
av fakta i syfte att direkt bevisa något eller lägga grund för vidare forskningar. Det 
står även att dokumentation är vetenskapen om systematiskt insamlande, ordnande 
och  tillhandahållande  av  kunskapskällor  inom  olika  vetenskapliga  områden. 
Dokumentera  är  att  styrka  med hjälp  av  dokument  eller  på  annat  sätt.  Man kan 
dokumentera  genom  filmning,  fotografering  eller  genom  observationer  skriver 
Taguchi  (1998:10).  Ett  verktyg  som  man  kan  använda  för  att  dokumentera  är 
portfolio. Ellmin (2000:89) beskriver syftet med portfolio som är att synliggöra lärande 
och  utveckling.  Portfolion  kan  även  motivera  elever  genom ett  mer  självständigt 
arbete. Portfolio medvetandegör även elev och vuxna om behovet av anpassat stöd. 
Fortsättningsvis skriver Ellmin (2000:121) att eleven kan med portfolio själv bedöma, 
utvärdera och därmed synliggöra vad han/hon faktiskt har lärt sig. Eleven kan även 
upptäcka vilka drivkrafter man har och se sina starka sidor samt vad som behövs 
förbättras.  Läraren  kan  genom  portfolio  få  ta  del  av  mycket  information  för  att  
bedöma och utvärdera elevens lärande och utveckling i relation till kursplanens mål 
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och betygskriterier. Ellmin skriver fortsättningsvis (2000:75) att portfolio kan vara ett  
viktigt instrument under ett arbete för att bevara arbetsprocessen. 
Gustafsson  (1998:107)  beskriver  hur  Buckroyd  (2000)  skriver  att  läraren  ska  ta 
ansvar för sitt sätt att ge feedback. Det gäller att ge stödjande feedback i en trygg 
atmosfär  och  inge  förtroende  för  en  bra  inlärning.  Taguchi  (1998:12)  skriver  att  
pedagogisk dokumentation kan göra att vi fortlöpande får information om var jag/vi 
just  nu  står.   Taguchi  (1998:61)  förklarar  även vikten  av  att  läraren  ”tar  ett  steg 
tillbaka”. Läraren behöver inte då bli passiv utan kan lyssna noga på eleverna. ”Aktiv 
passivitet” är ett uttryck som Taguchi (1998:63) citerar från Gunilla Dahlberg (1994). 

13



4 Resultat 
4.1 Schematisk översikt av intervjuerna
Jag har efter intervjuerna gjort en sammanfattning genom att systematisera svaren för att 
skapa en överblick av insamlad data.
Intervjuer: Vad betraktar du 

som 
betygsgrundande 
material?

Vilka Dokumentationsformer 
använder du dig av? 

Hur användnings du 
dokumentationen vid 
betygssättning?

Dokumenterar eleverna 
på något sätt?

Danslärare 
A

Väldigt olika, 
beroende på 
kurs.  Har gjort 
lokala tolkningar 
till varje danskurs 
som utgår ifrån 
skolverkets 
betygskriterier.

Jag filmar och antecknar 
regelbundet. 

Jag går igenom 
anteckningar jag har 
fört under 
terminen/terminerna 
och tittar på 
filmerna. Därigenom 
kan jag se 
utvecklingen som 
eleven gjort. Film är 
bra att ha om man 
skulle råka ut för att 
en elev tycker att 
bedömningen är 
orättvis.

Ibland filmar eleverna 
danskombinationen för 
att ha som hjälp när de 
tränar hemma. 
Eleverna får anteckna 
vad som sker under en 
danslektion om de 
sitter ner pga skada 
eller sjukdom.  

Danslärare 
B

Skolverkets 
betygskriterier. 

Jag dokumenterar alltid 
skriftligt efter varje lektion. 
Detta gör jag för att exakt veta 
vad jag har gjort under 
kursens gång. Anteckningarna 
kan också vara till hjälp för att 
veta hur det har gått för 
eleverna i olika moment och 
hur de har arbetat med 
korrektioner.

Jag utgår från 
betygskriterierna och 
går igenom hur eleven 
har utvecklats under 
kursens olika delar. 
Alla elever får ett 
”halvtidsomdöme” där 
jag tydligt går igenom 
vad eleven bör jobba 
på för att höja sitt 
betyg. Detta 
halvtidsomdöme är 
också en viktig 
utgångspunkt för 
betyget.

Nej.

Danslärare 
C

Betygskriterierna 
som tillhör den kurs 
jag undervisar i.

Det teoretiska delen 
dokumenteras genom att 
skrivas ned. Dansen filmar jag 
ofta. Inför föreställning filmar 
jag och sedan får eleverna 
kommentera vad som var bra 
och vad som bör förbättras. 
Under elevers process skriver 
jag ned hur den enskilda 
eleven arbetar inför olika 
uppgifter, projekt eller bara 
med sig själv. Anteckningarna 
och filmerna tillsammans 
hjälper mig att se helheten 
hos eleven.  
I Skolportalen Fronter har jag 
ordnar ”rum” för eleverna. Jag 

Allt filmat och allt som 
skrivits ned. Det blir 
mitt hjälpmedel som 
kan motivera själva 
betygssättningen. 
Det är viktigt att inför 
eleverna kunna 
motivera vilken 
kunskap man har sett 
hos dem och även den 
utveckling som har 
skett.   

Eleverna får titta på det 
jag filmar. När de tittar på 
filmerna får då i uppgift 
att fokusera på hur de 
tex arbetar med sin 
utåtvridning. Detta 
antecknas i en mapp 
som är tilldelad eleverna. 
Därefter arbetar eleverna 
med detta fram till en 
viss tid. Sedan får de 
utvärdera arbetet. 
Eleverna filmar ibland för 
att hjälpa varandra att 
komma ihåg och arbeta 
vidare på danserna. De 
har även skapat egna 
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brukar filma deras pågående 
uppgifter och placera filmen 
på Fronter. 

facebooksgrupper för att 
diskutera olika saker 
men dessa bedömer inte 
läraren. 

4.2 Resultatsammanfattning av intervjuerna

Alla tre respondenterna är överens om att det är Skolverkets betygskriterier som är 
betygsgrundande material vid dokumentation. Respondenterna använder sig alla av 
skrivandet som dokumentation. Två av dem, lärare A och B, antecknar regelbundet 
och en av dem, lärare C, har inte specificerat hur ofta anteckningarna sker men att 
den teoretiska delen dokumenteras genom att skrivas ned. Två av lärarna, lärare A 
och C filmar även för att dokumentera det eleverna arbetat med. Lärare C låter 
sedan eleverna titta på filmerna för att studera sig själva. Efter dessa studier väljer 
eleverna ut några arbetsområden som de vill jobba lite extra med för att utvecklas på 
ett mer personligt plan.  

När betyg skall sättas går alla tre lärarna igenom sitt dokumenterade material. 
Dokumentationen gör att de kan komma ihåg vad eleverna arbetat med och hur de 
arbetat. Dokumentationen blir också som en trygghet för lärarna om en elev skulle 
vilja att betygsbedömningen skall stärkas. Taguchi (1998:34) skriver att 
dokumentationen kan låta läraren kommunicera tillbaka till eleverna. Läraren kan 
läsa upp för eleverna om vad de sagt/hur det arbetat under tidigare lektioner eller 
under terminen. Genom detta får eleverna syn på sina egna tankar igen för att kunna 
utgå från dem i sitt fortsätta tänkande och arbetande. Via en dokumentation skriver 
också Taguchi (1998:56) att lärare har möjlighet att se eleven på nytt. Lärare kan 
tänka, lyssna och ifrågasätta om och om igen.     

En av lärarna, lärare C låter eleverna själva få dokumentera i varsin mapp som 
eleverna fått. I mappen kan eleverna dokumentera det de uppmärksammade eller 
granskade under den videofilmning som lärare C gjorde med dem. Ellmin (2000:121) 
beskriver att eleven med portfolio själv bedöma, utvärdera och därmed synliggöra 
vad han/hon faktiskt har lärt sig. Eleven kan även upptäcka vilka drivkrafter man har 
och se sina starka sidor samt vad som behövs förbättras.  

Sammanfattningsvis tycker jag mig se av lärare A och C: s svar att deras elever 
själva hittar egna kreativa lösningar på att dokumentera. Detta genom att filma med 
mobiler och skapa facebookgrupper. Lärare C går inte in och bedömer elevers inlägg 
på facebook men tycker det är intressant att diskussion och arbetet med dansen 
fortsätter. 

Sammanfattande är svaret på min frågeställning enligt min undersökning: De 
danslärare på gymnasiet som jag intervjuat dokumenterar genom att anteckna och 
filma elevers framsteg inom olika moment och arbetsprocesser. Det är skolverkets 
betygskriterier som är betygsgrundande och vid betygssättning går dansläraren 
igenom det som finns dokumenterat för att se elevers utveckling. Det som finns filmat 
och antecknat använd som hjälpmedel för att göra en rättvis och väl motiverad 
bedömning.  
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4.3 Diskussion av resultatet

Alla tre respondenterna använder skrivandet som dokumentation. Här skulle det varit 
intressant att ta del av respondenternas anteckningar för att se om alla elever nämns 
lika mycket i anteckningarna. Samt om de skriftligen dokumenterar både teoretiska 
och praktiska delar av kursen. När betyg skall sättas går alla lärare igenom sitt 
dokumenterade material. Detta material hjälper dem att känna sig trygga i 
betygssättningen. 

Taguchi (1998:61)  skriver att lärare måste ta hänsyn till den elev man har framför 
sig. På grund av det vill jag mena att vi har kommit fram till en viktig aspekt. Skolan 
ska vara trygg och stimulerande. I skolan skall både elever och personal känna lust 
att lära. Skolans värdegrund ska vara väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för 
lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors 
lika värde står det att läsa i Skolverkets Trygghet och studiero i skolan information  
om nya bestämmelser (2007). Vid dokumentation är det viktigt att komma ihåg detta. 
En filmkamera skall inte bli ett orosmoment, här gäller det att verkligen se till varje 
individ och inte till en viss dokumentationsform. 

Alla tre respondenterna är överens om att det är skolverkets betygskriterier som är 
betygsgrundande.  Här  skulle  det  varit  intressant  att  ta  del  av  hur  det  som 
dokumenteras  stämmer  överens  med  betygskriterierna.  För  att  ta  del  av  två 
kursplaner och betygskriterier i dans se bilaga 5 och 6.  

4.4 Kritisk granskning av det egna arbetet

Under min tid med examensarbetet har dans och hur den kan dokumenteras väckt 
min nyfikenhet att arbeta vidare med detta och hitta dokumentationsmodeller som 
passar mitt arbetssätt. De resultat jag kom fram till när det gäller mina intervjuer går 
inte att generalisera för all dansundervisning som jag tidigare även nämnt. Arbetet är 
främst en undersökning som kan visa exempel på hur man kan dokumentera i 
danskurser på gymnasiet samt hur man kan arbeta med dokumentationen vid 
betygssättning. Man kan se mitt examensarbete som en start till att ge främst 
danslärare tips och tankar om hur man kan arbeta med dokumentation, varför och 
även påminna sig själv om att man skall se till allt arbete som elever skapat och 
åstadkommit under kursens gång när man sätter betyg. De respondenter som 
intervjuats har svarat utifrån de erfarenheter, kunskaper och den situation de befann 
sig i vid intervjutillfället. Under litteraturstudierna har jag hela tiden tänkt på att 
omvandla informationen så som den skulle kunna användas i danskurser på 
gymnasiet. 

Vid en tillbakablick på mitt arbete så skulle jag ha velat intervjua mina respondenter 
genom kvalitativa intervjuer så som Trost beskriver dem i Kvalitativa intervjuer  
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(2004). Jag hade även velat få ta del av minst fyra stycken respondenter snarare än 
de tre som jag hittade. Detta för att få en större inblick i danslärares arbetsmetoder 
när det gäller dokumentation på gymnasiet. 
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjufrågor
Hur länge har du undervisat i danskurser? 
Vilka danskurser undervisar du i? 
Sätter du betyg i de kurser där du undervisar? 
Vad är det som är betygsgrundande i kurserna?  
Hur gör du när du bedömer elevernas prestationer? 
Vad utgår du från när du bedömer elevernas prestationer? Bedömningskriterier?
Dokumenterar du det som är betygsgrundande? Varför? /Varför inte? Hur? 
Dokumenterar eleverna på något sätt det de gör? Varför? /Varför inte? Hur? 
Hur gör du när du sätter betyg? Vad utgår du från när du sätter betyg på elevernas 
prestationer? 
Använder du dokumentationen vid betygssättning? Varför? /Varför inte? Hur?  

Bilaga 2 Sammanfattning av hela intervjuerna 
Intervju 1
Lärare A Har undervisat på gymnasiet i 9 år. Innan dess på Kulturskolan samt på 
musikteaterskolan som är en eftergymnasial utbildning. På gymnasier undervisar 
lärare A i kurserna Dansträning, Dans och gestaltning A, Estetisk verksamhet-dans, 
Estetisk orientering, Sceniskt musikprojekt och en lokal kurs som heter Dans och 
show. Lärare A sätter betyg själv i alla kurser. Det som är betygsgrundande i 
kurserna är olika beroende på kurs. Lärare A kan ur kursplanerna utläsa vissa 
fokusområden. När det gäller Dansträning så fokuserar den kursen mycket på teknik 
och inlärning av grundsteg, Dans och gestaltning A är mer inriktad på framförande av 
dans; vad vill man berätta med den, uttrycker man någon känsla eller egenskap osv. I 
Dans och show arbetar man med att färdigställa en föreställning. Arbetet blir där 
alltså mer kring arbete som involveras i det betygsgrundande, dvs manus, koreografi, 
musik/ljud, ljussättning, rekvisita, kläder mm. Lärare A utgår från betygskriterierna när 
det gäller vad som ska bedömas. Vidare fortsätter A med att förklara att varje elev har 
olika utgångspunkter och olika förutsättningar. I en och samma grupp kan det finnas 
elever som har dansat i flera år, och andra som är helt nybörjare. När lärare A skall 
sätta betyg tas även beaktande av var elevens startpunkt var, och hur mycket de har 
jobbat och utvecklats sen dess. Lärare A har olika skalor när det kommer till 
bedömning av tex dansteknik och kroppsanvändning, exempelvis hur mycket energi 
eller kraft de lägger in i dansen, scenisk utstrålning, ansiktsuttryck, kroppsligt uttryck, 
i vilken grad de tar till sig lärarens instruktioner och rättelser. Engagemang väger 
även in mycket i hur A sätter betyg. Lärare A dokumenterar i sina kurser med 
videokamera där A filmar regelbundet. Lärare A antecknar även regelbundet men inte 
efter varje lektion eftersom det inte finns tid för det. A har många elever och skulle 
inte minnas allt om A inte dokumenterade genom dessa två. Att filma är även bra 
dokumentation att ha om A skulle råka ut för att en elev tycker att bedömningen inte 
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är rättvis. Då kan lärare A visa eleven och påtala vad man skulle ha önskat mer, eller 
visa en kollega som kan göra en extra bedömning. Lärare A filmar även alla 
redovisningar och framträdanden så att eleverna kan ta del av dokumentationen och 
titta på vad det gjorde och tillsammans pratar om hur det gick, vad som gick bra, 
fanns det något som de kunde ha gjort bättre, och hur i så fall? Eleverna som lärare 
A har dokumenterar inte själva, varför eleverna inte gör det har A inget direkt svar på 
det har bara inte blivit av. Ibland filmar eleverna danskombinationen för att ha som 
hjälp när de tränar hemma. Om eleven sitter under en danslektion och inte deltar 
fysiskt för att man är sjuk eller är skadad ska eleven anteckna. Men, varför eleverna 
inte dokumenterar själva vet inte lärare A. A har alltid betygssamtal några gånger per 
år, då talar A om hur de ligger till och vad de bör tänka på. Under betygssamtalet 
frågar A alltid vilket betyg eleven strävar efter. När sedan det slutgiltiga samtalat 
kommer frågar A alltid först vad eleven skulle sätta för betyg på sig själv. Oftast har A 
och eleven samma uppfattning, men ibland kan det väga mellan två betyg. Därför 
välkomnar A verkligen Gymnasieskolan 2011 och det nya betygssystem med fler 
betygssteg. A tittar även på självständighet, hur säkra är de i dansen? Vågar de ta ut 
rörelser? Kan de släppa läraren med blicken? Vågar de improvisera och hitta på eget 
material? Lärare A tittar även på tekniken och att de använder sin kropp på rätt sätt 
så de inte belastar olika kroppsdelar fel och riskerar att skada sig. Vid 
betygsättningen går Lärare A tillbaka till sina anteckningar sin fört under 
terminen/terminerna samt tittar på filmerna. Därigenom kan A se utvecklingen som 
eleven gjort. Lärare A har över hundra elever och det är därmed extra viktigt att inte 
missa något. 
Intervju 2
Lärare B har undervisat i dans sedan 2002.  Kurser som undervisas utifrån 
styrdokument har B undervisat i sedan 2005. De kurser B undervisar i på gymnasiet 
är Dans och gestaltning A, B och C, Dansträning, Improvisation och komposition, 
Rytmik med dans och Sceniskt musikprojekt. Lärare B sätter själv betyg i de 
kurserna. Det som är betygsgrundande i kurserna är skolverkets betygskriterier. När 
elever skall bedömas utgår B från betygskriterierna och går igenom hur eleven har 
utvecklats under kursens olika delar. Alla elever får ett ”halvtidsomdöme” där B tydligt 
går igenom vad eleven bör jobba på för att höja sitt betyg. Detta halvtidsomdöme 
tycker B är en viktig utgångspunkt för betyget.  Lärare B dokumenterar alltid skriftligt 
efter varje lektion. Detta för att exakt veta vad som gjorts under kursens gång. Det 
kan också vara bra att veta hur det har gått för eleverna i olika moment, och hur de 
har arbetat med korrektioner. På detta sätt använder sig B av sina dokumenterade 
anteckningar när betyg skall sättas. Lärare B har inget regelbundet system för 
elevdokumentation men eleverna får alltid dokumentera vad vi gör när de sitter och 
tittar på en lektion.
Intervju 3
Lärare C har undervisat i danskurser i snart i 18 år. Först på olika privata 
dansstudios, kulturskola och därefter på gymnasiet och på Estetisk programmet. Idag 
så undervisar Lärare C i Dans och gestaltning A, B, C, Improvisation och 
komposition, Estetisk verksamhet, samt i lokala danskurser. Lärare C sätter själv 
betyg i kurserna. Det är betygskriterierna som tillhör den kurs C undervisar i som är 
betygsgrundande. När lärare C bedömer elevernas prestationer försöker C utgå från 
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betygskriterierna. Lärare C utgår tre delar när elevers prestationer skall bedömas. 
Kriterierna ställer krav på utveckling som sker på ett tekniskt plan som tex 
precisionsövningar, musikalitet och muskelarbete. Även den teoretiska delen ska 
arbetas med där analys och reflektion kommer in. Sedan ställer kriterierna till den 
största delen krav på den kreativa processen, där elevens personliga utveckling ska 
bedömas i en skapande fas, vilket C ser som mycket svårare att värdera. Lärare C 
tycker att den teoretiska delen i kurserna är mycket lätt att dokumentera, eftersom 
det skrivs ned och befinner sig på ett papper. Dansen är subtil i sin flyktighet, därför 
filmar lärare C ofta. Inför föreställning filmar C eleverna koreograferade dans, där 
eleverna även får kommentera vad som är bra och vad som måste förbättras. Sedan 
filmar lärare C vid uppvisningar. C påpekar att dansen inte bara handlar om att 
eleverna gör en dans på tre minuter och sedan blir bedömd, utan i stort handlar det 
om processen dit, vilket gör att C då och då skriver ned hur den enskilda eleven 
arbetar inför olika uppgifter, projekt eller bara med sig själv. Anteckningarna och 
filmerna tillsammans hjälper lärare C att se helheten hos eleven. C tycker att 
filmdokumentationen, som görs av läraren, inte bara är till för lärarens skull, utan till 
största delen för elevernas. Eleverna får därigenom se sig själva utför dansen. Inför 
att titta på varje filmad övning har de fått en uppgift att fokusera på t.ex hur de 
arbetar med sin utåtvridning, fotarbete, specifika tekniska moment, rytmiseringar eller 
gestaltning. Efter varje sekvens stoppar lärare C filmen och då får eleverna anteckna 
det som behöver förbättras och vad de ska fokusera på fram till en viss tid, sedan får 
de återkoppla hur det har gått med arbetet. Detta gör lärare C för att ge eleverna 
verktyg till att bli medvetna över sin egen utveckling, vad de ska fokusera på och 
belysa sin egen ambition och flit. Varje elev skriva ned detta i en mapp som är 
tilldelad dem. Det som de skriver ska kunna samlas på ett och samma ställe i syfte 
att följa och bli medveten om sin egen utveckling. Som en portfolio. Men, lärare C 
anser att det finns mycket kvar att jobba på för att skapa en bra rutin, så att portfolion 
tjänar sitt syfte.  Skolan som C arbetar på har en skolportal som heter ”Fronter” där 
lärare och elever ska arbeta i. Där ordnar lärare C ”rum” för eleverna. Har lärare C 
tex filmat elevernas pågående uppgifter kan filmen placeras på Fronter för elevernas 
skull. Eleverna kan ibland själva filma, oftast via mobilen, för att hjälpa varandra att 
komma ihåg och kunna arbeta vidare på danserna. Eleverna har även sina egna 
facebooksgrupper där det kreativa arbetet kan fortsätta. Dessa grupper går inte 
lärare C in och bedömer. 
När det gäller betygsättningen arbetar Lärare C tillsammans med en lärare där de 
gemensamt bedömer eleverna. De båda motiverar sina egna bedömningar för att 
landa i ett gemensamt betyg för eleven. De utgår i stort från elevens egen resa i sin 
utveckling; 
Tekniska: Grunda och stabilisera kroppen med den teknik som krävs för att 
kontinuerligt kunna höja sig nivåmässigt i dansarbetet. 
Kreativa processer: Använder och utför rörelserna anpassat till det samband som 
dansen ska förmedla. Eleven löser koreografiska/tekniska problem som för eleven är 
ett annorlunda tillvägagångssätt och även kunna motivera varför. 
Analytiska: Med reflektion och analys kunna beskriva och förankra den tekniska och 
den kreativa processen. Den dokumentationen som lärare C gjort under kursen blir 
till ett hjälpmedel som kan motivera själva betygssättningen. C tycker det är viktigt 
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inför eleverna att kunna motivera vilken kunskap man har sett hos dem och även den 
utveckling som har skett.

Bilaga 3 Programmålen för Estetiska programmet
Estetiska programmet

Syfte: Estetiska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kultur 
och estetik samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, 
inlevelse och uttryck. Programmet syftar vidare till att ge eleverna vana vid att möta, 
uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter samt till att förbereda för fortsatta 
studier och för lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som andra 
verksamhetsområden.

Programmets karaktär och uppbyggnad

I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen 
ger förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande 
samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. 
Detta kan vara ett medel för personlig utveckling och självförverkligande och kan 
kombineras med ett allmänt estetiskt intresse. 

Begreppet estetik används inom det estetiska programmet i en vid betydelse. Med 
estetik avses i dag ett vidare fält än "läran om det sköna" och studier av konstarterna. 
Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur 
detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms 
också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och 
värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.

Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, 
konstformer och estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera 
kring och analysera skapande verksamhet i vid bemärkelse. Språket är ett viktigt 
redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser. Utbildningen 
ställer därför även krav på språkkunskaper utöver svenska, samt förståelse för andra 
kulturella mönster. 

En bred kulturhistorisk orientering och vana vid att reflektera kring estetiska 
kulturyttringar ökar förmågan att tillägna sig andra kulturers uttrycksformer och 
värderingar. Den kulturhistoriska bredden i utbildningen stärks även genom nära 
samverkan mellan estetiska ämnen och övriga ämnen i programmet. Förståelsen av 
olika estetiska produkter från olika tider utvecklas genom att produkterna sätts in i sitt 
historiska och kulturella sammanhang. 

Genom användning av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att 
praktiskt pröva möjligheterna att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse.
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I den skapande verksamheten tydliggörs miljöperspektivet på olika sätt i de olika 
inriktningarna. Val av färg eller material inom bild och form, ljudstyrka 

inom musik, belysning och lokaler inom dans och teater är exempel på miljöfrågor i 
utbildningen. Andra infallsvinklar på miljöperspektivet i utbildningen är synen på 
människans förhållande till naturmiljön under olika epoker, sättet att gestalta naturen i 
olika konstformer och utnyttjandet av naturmaterial sett ur estetiskt perspektiv.

För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom 
programmet möjlighet till arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen. 

Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar: bild och formgivning, dans, 
musik och teater.

Skolans ansvar

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

-  har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och 
kan analysera, tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan,

-  har kännedom om historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder 
samt har kännedom om nutida nationella och internationella strömningar och 
estetiska uttryck,

-  har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som 
rör yrkesutövningen,

-  kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på det estetiska 
verksamhetsområdet, samhällslivet och vidare studier,

-  kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,

-  har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om 
hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö,

-  har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och 
energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,

-  har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som 
gäller för området.
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Bilaga 4 
Ämnesplanen för Dans

Ämnets syfte
Utbildningen i ämnet dans syftar till kunskaper om dansen som konstart och kunskapsområde 
både i ett nutida och ett historiskt perspektiv, både i teori och praktik. Den praktiska 
utbildningen inom ämnet syftar till nödvändiga färdigheter för att på egen hand träna, utföra 
och gestalta dans och använda dansen som uttrycksmedel.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Dans är en av människans mest ursprungliga konstarter. Människans möjligheter till uttryck 
och kommunikation genom rörelser har genom tiderna speglats i olika kulturers dansformer, t. 
ex. i rituella och religiösa ceremonier. Vid medeltidens slut utgjorde dansen en viktig del av 
livet vid hovet och danserna komponerades främst för medlemmar av det högre ståndet. Dessa 
danser har sedan påverkat olika sätt att använda dansen som uttryck och gemenskap, t.ex. i 
nationella danser och folkdanser.

Den moderna danskonstens genombrott under 1900-talets första decennier innebar en 
förnyelse och ett ökat intresse för danskonsten. Under de senaste decennierna har det skett en 
stark utveckling både av den konstnärliga dansen och av dans på utbildningens område. På 
1960-talet blev dans ett populärt ämne inom folkbildningen. I skolan har dans inte någon lång 
tradition men kom att ingå i ämnet idrott i mitten av 1970-talet. På 1980-talet blev dans för 
första gången ett eget ämne i gymnasieskolan. Dans finns dock fortfarande inte som 
självständigt ämne i grundskolan utan utgör ett inslag i ämnena idrott och hälsa samt musik.

Ämnet dans innebär teori och praktik i förening där dansens kärna är utveckling av ett 
personligt rörelsespråk kombinerat med insikt i och förståelse av dansens olika traditioner. 

Ämnet dans innebär förutom rörelseträning också studium av det kinestetiska sinnet och 
utveckling av de färdigheter som är nödvändiga för dansens utövande samt studier och träning 
av den spatiala, musikaliska och analytiska förmågan. Genom övning av sinnena kan eleven 
utveckla medvetenhet om kroppen och om det kroppsliga minnet, vilket är faktorer som är 
betydelsefulla för dansen som konstart. 

I ämnet dans ingår fem kurser.

Kurserna Dans och gestaltning A, B och C avser att successivt utveckla elevens gestaltning i 
dansens formspråk. De tre kurserna är gemensamma kurser inom inriktningen dans.

Kursen Dansträning utvecklar förmågan till rörelseuttryck och korrekt träning. Kursen är en 
gemensam kurs inom inriktningen dans.

Kursen Dansimprovisation och komposition ger kunskap i koreografiska redskap och 
arbetsmetoder genom ett experimenterande arbetssätt. Kursen är valbar.
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Bilaga 5

Kursplan för DNS1205 - Dansträning
Gymnasieskolan

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:26 
100 poäng 

Ämne: Dans 

Mål

Mål för kursen
Kursen skall ge kunskap om och utveckla redskap för kontinuerlig kroppsträning och 
alternativa träningsmetoder. Kursen skall även ge kunskap om anatomi och fysiologi i 
praktiska sammanhang. Dessutom skall kursen ge och utveckla metoder för självständigt 
arbete och vana att redogöra för och förmedla olika träningsformer.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna utveckla rörelsekvaliteter, behärska olika träningssystem och kunna redogöra för 
bakomliggande teorier

kunna genomföra och leda en medvetet vald träningsform

ha kunskaper om anatomi och fysiologi av betydelse för träning och dans

kunna tillämpa och utveckla egen träning.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt
Eleven utvecklar olika rörelsekvaliteter och former av dansträning samt leder en grupp i 
någon träningsform.
Eleven resonerar om betydelsen av anatomi och fysiologi för dansträning samt några teorier 
för olika träningssystem.
Eleven beskriver olika träningsformer.

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven tränar regelbundet och analyserar träningens resultat utifrån bakomliggande teorier.
Eleven komponerar träningsprogram och motiverar deras uppbyggnad samt leder på egen 
hand gruppträning.
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Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven leder egen och andras dansträning, analyserar träningen och väljer lämplig 
uppföljning.
Eleven kombinerar olika träningsformer samt analyserar och diskuterar dem utifrån 
bakomliggande teorier.

Bilaga 6

Kursplan för DNS1202 - Dans och 
gestaltning B

Gymnasieskolan

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:26 
150 poäng 

Ämne: Dans 

Mål

Mål för kursen
Kursen skall ge möjligheter till fördjupade kunskaper i dans med tonvikt på kombinationer 
och musikalisk variation. Kursen skall även utveckla det egna personliga rörelsespråket och 
ge möjligheter att i dansens form gestalta och skapa dansanta kombinationer. Därutöver skall 
kursen vidareutveckla förmågan att kommunicera och arbeta med olika genreområden samt ge 
fördjupade kunskaper i tolknings- och analysmetoder. I kursen skall också ingå arbete med 
ljus och andra sceniska uttrycksmedel. Dessutom skall kursen ge möjlighet till att se och 
analysera föreställningar.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna arbeta med rytm och musik kopplade till dans och gestaltning

ha fördjupade kunskaper om grundteknik i dansens formspråk

känna till interpretationens betydelse i konstnärligt arbete

ha konstnärlig och teknisk kunskap om möjligheter och begränsningar för ljud, ljus och video 
i sal och på scen

känna till dramaturgins funktion inom det egna området

ha grundläggande kunskaper om olika konstarters formspråk och kunna föra ett resonemang 
om konstarternas beröringspunkter.
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Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt
Eleven tillämpar dansens grundtekniker på ett rytmiskt och musikaliskt sätt, skapar dansanta 
kombinationer samt utvecklar ett eget rörelsespråk.
Eleven beskriver dramaturgins grundläggande element inom det egna området.
Eleven beskriver olika konstarters formspråk och diskuterar och tolkar med viss handledning 
gemensamma beröringspunkter och uttrycksformer.
Eleven använder olika hjälpmedel för att kommunicera skilda former av gestaltningar. 

Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven genomför gestaltningsuppgifter med ett personligt och varierat danstekniskt 
rörelsespråk.
Eleven utför dansuppgifter inom några olika genrer och tekniker.
Eleven resonerar om hur olika sceniska och konstnärliga uttrycksformer samverkar vid 
sceniska gestaltningar. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven diskuterar och analyserar dansen som kommunikationsmedel och tillämpar sina 
kunskaper på ett personligt och kreativt sätt i gestaltningsarbetet inom olika genrer.
Eleven utvecklar ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan träning, skapande och 
analys samt agerar på ett sätt som för det gemensamma gestaltningsarbetet framåt. 
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