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Abstract 
The aim of this study is to gain knowledge of how six dance teachers view their work 

regarding assessment in Dance, in upper secondary school, within the new subject-and course 

syllabus from 2011. The study also aims to find out how the dance teachers go about in the 

feedback development dialogue in dance. The aim of the study is based upon my interest of 

assessment and how I further can find and develop different methods of assessment. The 

methods of the study are based on three qualitative interviews, as well as three interviews via 

e-mail. The interviewees have been chosen to participate in the study due to their students 

who major the Esthetic Programme, orientation Dance. The interviewees have also been 

chosen due to teaching within the new subject-and course syllabus. The result of the study 

demonstrate that the dance teachers find that the subject-and course syllabus is steering all of 

their work with assessment, as well as planning of courses and lessons. They also perceive the 

new subject-and course syllabus as very explicit. The result also shows that the dance teachers 

use formative assessment (assessment for learning) during the academic year. Summative 

assessment is used before grading, when they assess the students’ development and 

achievements. All teachers perceive one difficulty with assessment. They account for a 

shortage of time when it comes to assessing all elements of each course. During the feedback 

development dialogue in dance, the teachers are communicating in a formative way and 

present the students’ current position in the learning process, and how to reach further. In 

addition to rating and grading in the feedback development dialogue, all the teachers want to 

reinforce and strengthen the self-confidence of their students and also emphasize the students’ 

positive development.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur sex danslärare uppfattar sitt arbete med 

bedömning i dans i gymnasieskolan, inom de nya ämnes-och kursplanerna från 2011. Studien 

avser också undersöka hur danslärarna går tillväga under feedbacksamtal i dansämnet. Mitt 

syfte för studien grundar sig i att jag själv har ett starkt intresse för bedömning och hur jag 

kan utveckla olika bedömningsmetoder. De metoder jag har använt mig av i studien är tre 

kvalitativa intervjuer, samt tre intervjuer via mail. Intervjupersonerna har valts på grunderna 

att de undervisar elever inom det estetiska programmet inriktning dans, samt att de undervisar 

elever enligt de nya ämnes-och kursplanerna. Resultatet visar att samtliga danslärare anser att 

ämnes-och kursplanerna styr deras bedömningsarbete, men även deras undervisningsplanering 

av kurser och lektioner. Alla lärare uppfattar att de nya ämnes-och kursplanerna från 2011 är 

tydliga. Resultatet visar också att danslärarna arbetar med formativ bedömning (bedömning 

för lärande) under läsåret och summativt inför betygsättning, då de tittar på allt insamlat 

material. En svårighet som alla lärarna uppger, är att få tiden att räcka till allt arbete som 

bedömning omfattar. På feedbacksamtal arbetar danslärarna formativt och vill både säga 

något om hur eleverna ligger till men också hur de ska arbeta vidare. Förutom omdöme och 

betyg på feedbacksamtal, vill alla lärare i undersökningen, även lyfta och stärka elevernas 

självförtroende och förmedla deras positiva utveckling. 
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1. Inledning 
Under de år jag har arbetat inom gymnasieskolan har jag alltid tyckt att bedömning och 

betygsättning är något som kan kännas svårt och komplext i förhållande till kursplanerna, då 

främst de kursplaner som gällde från 1994-2011. Under mina studier vid Karlstad universitet 

har jag läst och intresserat mig mycket för bedömning och betygsättning på olika sätt. Jag har 

fått större kunskap och intresse för att arbeta med bedömning som ska fungera bra för min 

undervisning och för mina elever. År 2011 genomfördes en skolreform och gymnasieskolan 

fick då nya ämnes- och kursplaner (Skolverket, 2011c). Detta är styrdokument som lärare ska 

förhålla sig till och det är viktigt att lärare har tillräcklig kunskap om bedömning och 

betygsättning, eftersom betygsättningen dessutom är en myndighetsutövning. Eftersom 

ämnes-och kursplanerna från 2011 fortfarande är relativt nya nu 2013, är det desto mer 

intressant att undersöka hur danslärare arbetar med dem. Det känns också viktigt att bidra med 

aktuell och uppdaterad kunskap inom området för att ämnes-och kursplanerna från 2011 är de 

vi ska arbeta med i många år framöver. 

 

Min uppfattning är att många lärare oavsett ämne, tolkar ämnes-och kursplanerna och 

använder olika metoder att bedöma och sätta betyg till viss del. Det behöver inte vara negativt 

men om bedömningen och betygsättningen ska ske på ett likvärdigt sätt är det bra om det 

finns mer dokumentation om vilka metoder lärarna faktiskt använder sig av, vad som fungerar 

och på vilket sätt. Hur lärare kommer ihåg och dokumenterar det eleverna gör för att ha i 

bedömningssyfte kan ev. skiljas åt. T.ex. är dans ett sådant ämne som till största delen inte är 

skriftlig, utan praktiskt arbete på lektioner som utförs just i ett ögonblick. Danslärare har 

därför sällan skriftliga prov som en bedömningsmetod. Min erfarenhet är att det behövs mer 

fördjupning och dokumentation av de bedömningsmetoder som finns och även av nya 

metoder, för att danslärare runt om i Sverige ska få ett bättre och mer likvärdigt sätt att utföra 

bedömning och betygsättning. 

 

Att som lärare få elever att förstå orsakerna till vilket omdöme eller betyg de fått kan vara 

svårt, anser jag. I feedbacksamtal
1
 inom ämnet är det av största vikt hur lärare uttrycker sig 

och hur det mottages av eleven. Lärare ska kunna motivera på ett sätt som eleven kan förstå 

när de ger både omdöme och betyg. Carlgren, professor i pedagogik, skriver att det är viktigt 

att lärarna kan förmedla bedömning till elever på ett begripligt sätt (Carlgren, 2002, s. 17). På 

vilket sätt läraren förmedlar feedback påverkar hur eleven förstår hur han/hon kan arbeta 

vidare på lektioner.  

 

Jag har tidigare diskuterat med andra danslärare om bedömning och betyg för dansämnet och 

märkt att många efterfrågar mer diskussion om detta. Min förhoppning är att jag med denna 

undersökning kan bidra till en mer samlad dokumentation om det som danslärarna faktiskt gör 

och över vilka metoder som används i bedömning, betygsättning. Jag vill att mitt arbete ska 

vara till nytta för andra danslärare inom gymnasieskolan som alla omfattas av ämnes-och 

kursplanerna från 2011(Skolverket, 2011c). Jag hoppas även att denna undersökning kommer 

att ha betydelse för att uppmärksamma hur danslärare bättre ska kunna kommunicera på ett 

                                                 
1
 Feedbacksamtal innebär i studien det formativa samtal eller betygssamtal som läraren har med eleven i ämnet 
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pedagogiskt och konstruktivt sätt till elever, tydliggöra vad ämnes-och kursplanerna betyder 

och vad lärare kräver av elever.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex danslärare uppfattar sitt arbete med 

bedömning och betyg inom de nya ämnes-och kursplanerna från 2011. Syftet är också att 

undersöka hur danslärarna går tillväga när de har feedbacksamtal med eleverna i dansämnet. 

 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Hur arbetar danslärare med bedömning och betygsättning i dans i gymnasieskolan, i 

förhållande till de nya ämnes- och kursplanerna från 2011? 

 

 Vilka svårigheter upplever danslärare med bedömning och betygsättning, och i så fall 

på vilket/vilka sätt?  

 

 Vilka metoder använder danslärare när de har feedbacksamtal med elever i ämnet 

dans? 
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2. Bakgrund 
Jag kommer här att beskriva ett av betygsystemen vi haft i Sverige och hur synen på 

bedömning och betyg har utvecklats de senaste åren. 

 

2.1 Olika betygssystem 
Det har funnits olika funktioner för bedömning av elevers kunskaper vid olika tidpunkter 

genom historien, och hur de ser ut och används vid en viss historisk tidpunkt, hänger i sin tur 

ihop med skolans roll i samhället (Korp, 2011, s. 20). Från 1800-talet fram tills idag har det 

inom svensk skola funnits tre olika betygssystem: det absoluta bokstavssystemet, det 

normrelaterade siffersystemet och det mål- och kunskapsrelaterade systemet (Selghed, 2006, 

s. 71). Jag kommer att beskriva det sistnämnda betygssystemet, då det har relevans för denna 

studie.  

 

År 1994 kom det kunskaps- och målrelaterade betygssystemet. I det systemet använde lärare 

sig av två olika målbeskrivningar. I kursplanerna formulerades mål att sträva mot och mål att 

uppnå (Lundgren, Säljö, Liberg 2010, s. 114). Mål att sträva mot skulle ange riktning för 

verksamheten och undervisningen, och även se till målet om bildning utan slut. Mål att uppnå 

skulle ange en minimumnivå som ett redskap för utvärdering på elevers kunskap (ibid., 

s.468).  I detta system ska läraren bedöma elevens kunskaper i förhållande till kursplaner, där 

betygskriterierna bestämmer vad eleven ska kunna. Betygsstegen var uppdelade i fyra steg i 

gymnasieskolan, IG (Icke godkänt), G (Godkänt), VG (Väl godkänt) och MVG (Mycket väl 

godkänt) (Skolverket, 2013a).  

 

Andersson, universitetslektor i pedagogik, skriver att det kunskaps- och målrelaterade 

systemet, med betygskriterier är uppbyggt så att de formulerade målen är något som alla 

inblandande kan förstå och kommunicera. Det finns också ett antagande om att det finns olika 

sätt att uppnå samma mål (Andersson, 2002, s. 159).  

 

Kritik uppkommer mot detta betygssystem och riktas främst mot utformningen av 

kursplanerna, både från lärare och elever. I Skolverkets rapport, (nr. 190, 2000, s. 174) 

framkommer det att eleverna anser att vilket betyg man får beror på vilken lärare man har och 

att det är skillnad i krav för olika betyg på olika skolor. De anser också att betygsstegen är för 

få och därför upplevs det orättvist. Framför allt för att betygssteget G (Godkänt) är alldeles för 

brett. 

 
… studier visar att kursplanernas struktur och innehåll uppfattas som otydliga av lärarna. Tydligare 

kursplaner med ökad konkretisering av målen och ett mer lättillgängligt språk skulle enligt verket 

underlätta för lärare att kommunicera målen med elever och föräldrar. Verket menade vidare att 

tydligare kursplaner främjar en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning samt ger ett ökat stöd 

för skolors uppföljning och bedömning av grundläggande kunskaper och färdigheter hos elever. (Prop. 

2008/09:87, s.7) 

 

Regeringen lägger således fram en proposition för en ny betygsskala med fler betygssteg 

(Prop. 2008/09:66).  
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År 2011, genomförs reformen om en ny betygsskala, dock är det fortfarande samma 

betygssystem, kunskaps- och målrelaterat betygssystem. Däremot skrivs alla ämnes- och 

kursplaner om och blir helt annorlunda i sin utformning. Ämnets syfte och mål förklaras först 

och i målen redogörs det för olika förmågor, kunskaper och färdigheter, som elever ska få 

möjlighet att utveckla under sin studietid. Under varje ämne finns olika kursplaner (olika 

kurser inom ämnet) och där redogörs centralt innehåll som eleven ska få ta del av i 

undervisning. I varje kurs finns kunskapskraven,(betygsstegen) som nu är i sex olika steg, A-

F. Betygen A-E är godkända kunskaper (Skolverket, 2011a, s. 48-52). Dock finns det endast 

preciserade kunskapskrav till tre av dem, E, C och A. För att lärare ska kunna sätta betyget D 

ska kraven för E vara uppfyllda samt till övervägande delen för C. På motsvarande sätt ska 

betyget B kunna sättas om kraven för C är uppfyllda samt till övervägande delen för A 

(Skolverket, 2013b, s. 10). Kunskapskraven är tydligt kopplade till ämnets mål (Skolverket, 

2011a, s. 52). De olika betygsstegen har olika värdeord på olika förmågor och kunskaper i 

kunskapskraven. T.ex. tillfredsställande, med säkerhet, utförligt och nyanserat (Skolverket, 

2011a, s. 55, 56). 

 

2.2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
Här kommer jag att gå in på olika sätt för hur bedömning kan gå till och därefter ta upp andra 

undersökningar som gjorts om bedömning och betyg inom mitt ämne, dans. Jag kommer 

också att beröra lärares tid för bedömning i sitt arbete. Allra först kommer jag att förklara två 

vanliga begrepp inom bedömning. 

 

Inom bedömningspraktiken används ofta två olika begrepp som definierar bedömningen. Det 

ena kallas summativ bedömning och det andra formativ bedömning. Summativ bedömning är 

när eleven får ett omdöme, betyg eller resultat på prov, alltså en sammanfattning av elevens 

kunskaper. Detta till skillnad från formativ bedömning som istället har syftet att hjälpa eleven 

vidare, d.v.s. läraren ska uppmärksamma elevens styrkor och svagheter och samtidigt säga 

något om hur eleven ska jobba för att förbättra sina studier, vilket då kan ske under pågående 

studier (Skolverket, 2011b, s. 9, 12). 

 

2.2.1 Bedömning av lärande och vidare utveckling  
Givetvis har olika tidsperioder haft olika synsätt på hur bedömning och betyg ska ha för syfte, 

vilket i sin tur satt sin prägel på vilka bedömningsformer som varit ledande. Något som varit 

dominerande i flera hundra år är den kontrollerande bedömningen, där syftet främst är att 

granska en elevs kunskaper. Redan år 1626 fastställdes i kyrkolagen husförhören, som var en 

kontroll av att alla i ett hushåll kunde innehållet i den lilla katekesen. Katekesen var en 

sammanställning av kristendomens centrala innehåll, gjord av kyrkan (Nationalencyklopedin, 

2013). Husförhören blev därmed en kontroll för att alla i hushållet kunde läsa (Lundgren, 

Säljö, Liberg 2010, s. 43).  

 

Det finns många olika sätt att bedöma vad elever har för kunskaper, ett sätt är med prov. 

Enligt Jönsson som är forskare och Fil.dr. i pedagogik, är de konventionella proven oftast 

skriftliga och har främst skrivits av enskild elev, inte i grupp. De har ofta begränsat med 

svarsutrymme och har besvarats under tidsbegränsning. De börjar oftast med lite enklare 
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frågor och de svårare kommer efter hand. De bedöms med poäng (eller liknande) för varje 

fråga som räknas ihop till en totalpoäng (Jönsson, 2012, s. 10). Detta sätt att bedöma är en 

bedömning av lärandet, ett sätt att kontrollera vad eleven lärt sig. Även Korp, Fil.dr. och 

universitetslektor i pedagogik, tar upp bedömning och prov och skriver att ett konventionellt 

sätt att testa elevernas kunskaper i ett ämne, inte behöver vara konventionellt i ett annat 

(Korp, 2011, s. 58, 59). Det mest vanliga är ändå ett skriftligt prov, mest förekommande i de 

teoretiska ämnena. Vidare skriver Korp (s. 60), där hon refererar till Cunningham (1998), om 

alternativa bedömningsformer, där praktisk förmåga testas. Eleverna får visa hur de handlar i 

en praktisk uppgift och använda sin aktuella kompetens. Widqvist, universitetsadjunkt och 

författare, skriver om problematiken kring teoretisk och praktisk kunskap och menar att all 

kunskap i grunden är praktisk (Widqvist, 2012, s. 18). Han menar att individen genomgår en 

funktionell läroprocess när han/hon får lära genom att göra(ibid., s. 45). Samtidigt menar 

Widqvist att det ”… teoretiska hjälper oss att reflektera över den egna verksamheten och bidra 

till nya problemlösningar.” (ibid., s. 22).  

 

Professorerna och tillika författarna Lundgren, Säljö och Liberg (2010, s. 287) skriver att det 

var i och med införandet av det kunskaps-och målrelaterade systemet och de läroplaner som 

kom 1994, som synen på kunskap gick från substantiv till verb. Skolan skulle nu uppmuntra 

till kunskap som handling för elever och då bedöma den utifrån situation, funktion och kultur. 

Detta gör att bedömningen utvecklas och övergår mer till att bedömning ska främja lärande 

istället för att kontrollera (bedömning av lärandet).  

 

Detta sätt att bedöma beskrivs som pedagogisk bedömning av forskarna och författarna 

Lindström, Lindberg och Pettersson (2011). I en tabell (ibid., s. 12) visas förskjutningen från 

den kontrollerande bedömningen till den pedagogiska bedömningen. T.ex. att man går i 

riktning mot att främja bedömning av och för lärande och att det ska ske kontinuerligt, istället 

för att hålla isär begreppen. Från att läraren själv har bedömt elevens kunskaper, går man i 

riktning mot att eleven är med och använder självbedömning och kan tillsammans med läraren 

hitta sätt att förbättra sitt lärande. Istället för att bedöma kunskaper och färdigheter, går man i 

riktning mot att bedöma förståelse och förmågor som kritiskt tänkande, kreativitet och 

problemlösning i verkliga situationer. Alla dessa sätt att bedöma är beroende av vilket syfte 

bedömningen har. Skolverket (2011b, s. 57) anger olika syften, t.ex. att bedömning är till för 

att kartlägga elevers kunskaper, värdera deras kunskaper, ge återkoppling för elevers 

vidareutveckling av lärande, att synliggöra praktiska kunskaper och att utvärdera 

undervisning. Skolverkets text hävdar att olika bedömningssituationer bör alla ha syfte att 

stärka elevens lärande och bör utveckla kontinuerlig klassrumsbedömning.  

 

2.2.2 Bedömning för lärande 
Begreppet formativ bedömning har också benämningen Bedömning för lärande (BFL). 

Forskaren och författaren Lundahl (2011) har fördjupat sig i BFL och skriver att när fokus för 

bedömningen flyttas från att mäta ett resultat till att understödja elevernas lärande kommer 

också elevernas engagemang och intresse att öka (ibid., s. 12). 

 

Författaren har ringat in fem viktiga strategier för att bedömningen ska bli meningsfull och 

stödja elevernas lärande. Strategi ett innebär att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och 

betygsnivåer. Författaren menar att lärare måste tydliggöra målen för en kurs och planera för 
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hur det kan omsättas i undervisningen. Därigenom behöver läraren veta vilka 

kunskapskvalitéer som ska bedömas och hur det kan bedömas. För att eleverna ska få 

möjlighet att visa sitt kunnande behöver skolans krav och förväntningar vara synligt, menar 

Lundahl (2011, s. 89).  

 

Strategi två (ibid., s. 111) handlar om att eleverna måste få olika uppgifter och aktiviteter i 

förhållande till vad som faktiskt ska bedömas. Därför behöver man synliggöra skapandet av 

olika aktiviteter. Lärare behöver ställa utvecklande frågor såsom hur, varför etc., för att eleven 

bl.a. ska kunna visa förståelse och inte bara att han/hon har memorerat fakta. Författaren 

skriver att läraren i sin tur måste ge eleverna utrymme att ge genomtänkta svar för att ju mer 

läraren vet om …”hur en elev förstår ett moment, desto bättre kan läraren anpassa 

undervisningen till elevernas behov” (ibid., s. 113). 

 

Strategi tre handlar om vikten av återkoppling. För att återkoppling ska ge effekt behöver 

lärare ge återkoppling som främjar lärandet, alltså berättar vad och på vilket sätt eleven 

behöver göra för att komma vidare mot målet (ibid., s. 127). Vidare skriver författaren (ibid., 

s. 128) att lärare i skriftliga omdömen kan använda sig av de tre feedback-inriktningarna – var 

eleven är nu, vad målet är och hur den ska ta sig dit. Detta tar även Skolverket (2011b, s. 16) 

upp, vad målet är, var eleven befinner sig för tillfället och hur eleven och läraren ska göra för 

att eleven ska nå målet/kunskapskravet. Det betyder att det inte bara är elevens ansvar, utan 

även lärarens – ett gemensamt ansvar.  

 

Strategi fyra sätter eleverna själva i fokus. Kamratbedömning är en otrolig resurs i lärandet 

och kan ibland vara bättre än läraren själv (Lundahl, 2011, s. 138 från Black, Harrison et.al. 

2003). En av de mest förekommande formerna av kamratbedömning är ”two stars and a wish” 

som innebär att eleverna ger två positiva kommentarer om andra elevers arbete samt en 

önskan om något de vill att eleven ska utveckla och arbeta vidare på (Bedomningforlarande.se 

& GR Utbildning, 2013). Enligt Lundahl är det viktigt att lärare kan göra goda etiska 

avväganden så att inte eleverna känner sig obekväma eller uthängda (Lundahl, 2011, s. 139). 

 

Strategi fem handlar om att få eleven att förstå sitt eget lärande, att använda självbedömning. 

Elever som lär sig att själva se vad de behöver och lär sig att ta ansvar för sitt lärande, har 

oftast lättare att minnas vad de lärt sig (ibid., s. 145). Som lärare kan man t.ex. peka på vad 

eleven kan förbättra och sedan låta eleven själv ge förslag på lösningar för att komma vidare 

(ibid., s. 152). 

 

Författaren (ibid., s. 85) utgår från att bedömning ökar interaktiviteten i undervisningen, 

varför han anser att bedömning är centralt för allt lärande. Lundahl sammanfattar de fem 

strategierna med tre ledord: synlighet, delaktighet och ansvar. Detta kännetecknar bedömning 

för lärande och författaren skriver att ledorden redan finns i skollagen. 

 

I likhet med Lundahl (2011) har Skolverket (Skolverket, 2011b, s. 24) skrivit om just dessa 

fem strategier för formativ bedömning, (bedömning för lärande) som ska hjälpa lärare med 

bedömningen i praktiken.  
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2.2.3 Bedömning enligt portföljmetoden 
Författaren Lindström (2011) har skrivit specifikt om portföljmetoden inom estetiska ämnen 

där denna bedömningsform är vanlig. 

 
Portföljmetodiken är benämningen på ett sätt att utvärdera, bedöma och undervisa i skapande 

verksamhet så att eleverna med hjälp av bland annat portföljer lär sig att se på, reflektera över och 

kritiskt värdera sitt eget arbete. (Lindström, 2011, s. 155) 

 

Portföljmetoden är till skillnad från endast kontrollerande bedömning en bedömningsform 

som både verkar formativt och summativt. Meningen är att man samlar arbeten och uppgifter 

elever gjort över tid i en portfölj som både ska hjälpa eleven vidare under processen 

(formativt) och även under slutet av en kurs ska verka som en insamlingsplats för elevers 

arbeten. Där kan läraren och eleven själv, samt eleverna emellan, värdera och bedöma 

helhetsarbetet (summativt) (Skolverket, 2011b, s. 33,34, Lindström, 2011). I förlängningen 

menar Lindström (2011, s. 185-186) att arbete med porföljmetoden kan lära elever något av 

de viktigaste de kan lära sig, att kritiskt värdera och sätta värde på det de gör, att sätta värde 

på sig själva som kunskapssökande.  

 
 …” skapande arbete innefattar flera dimensioner som förmågan att utnyttja sig av ett flertal 

ståndpunkter eller perspektiv, att använda både kulturella och sociala resurser och att följa upp idéer 

under så lång tid att man har möjlighet att upptäcka var problemen ligger och finna sätt att lösa dem” 

(Lindström, 2002, s. 111, 112). 

 

Dysthe, professor i praktisk pedagogik, skriver om vikten av att använda portföljmetoden och 

menar att både läraren och eleverna själva får värdera sina prestationer vilket är till allas 

vinning (2002). Att det är i det sociokulturella perspektivet som man fungerar och där 

interaktion och samarbete med andra är …”grundläggande för lärande, inte bara som positiva 

element bland andra i lärandemiljön” (Dysthe, 2002, s. 94). Dysthe poängterar dock att det 

kräver en enorm planering och kompetens från lärare. Hon menar att det finns en risk att 

portföljmetodiken kan bli för individualistisk där varje elev bara ägnar sig åt sitt eget och även 

att lärare kan fastna i arbetet med själva portföljmetoden i sig, att de glömmer syftet för 

elevernas lärande. Författaren menar att lärare bör vara välplanerade och balansera så att 

undervisningen riktar sig både till individen och till gruppen. Portföljerna måste behålla sitt 

sociala motiv och syfte (ibid., s. 105, 106).  

 

2.2.4 Bedömning i ämnet dans 
Forskning om bedömning i dans på gymnasienivå i Sverige finns inte i stor utsträckning. Den 

litteratur som finns om dans tar inte upp bedömningen i huvudsak. Däremot finns viss 

litteratur som jag ändå tycker kan ha betydelse för bedömning i dans, som jag i viss mån 

kommer att behandla här. Det finns även ett fåtal uppsatser som gjorts de senaste åren inom 

bedömning och dans. Jag kommer ta upp några av dem här. 

 

Danspedagogen Sjöstedt Edelholm (2004) har skrivit en artikel som fokuserar på hur dansen 

verkar i skolan. Sverige har bl.a. inspirerats av hur de dansverksamma jobbar i det engelska 

skolsystemet. Sjöstedt Edelholm refererar bl.a. till dansforskaren Jaquline Smith-Autard 

(1994) som utarbetat en modell för dans som kunskapsämne i skolan i England. Enligt 

Sjöstedt Edelholm är det en nödvändighet att kunna jobba med just denna modell - skapa 

dans, framföra dans samt att se, tolka, beskriva och värdera dans. Detta för att stärka 
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dansverksamheten i framtiden i den svenska skolan (Sjöstedt Edelholm, 2004, s. 98). 

Författaren menar att genom att eleverna får värdera sin och andras dans och aktivt arbeta 

med iakttagelseförmåga, skapas underlag för mer än det kroppsliga minnet. Förmåga att 

dokumentera och diskutera dans måste utvecklas (ibid., s. 101).  

 

Läraren och författaren Ericson (2000) har skrivit om hur lärare ska kunna bedöma elever i 

dans men då lågstadiebarn. I sin bok har hon utgått från sin doktorsavhandling
2
, där bl.a. ett 

av forskningsproblemen var att ”välja ut variabler och konstruera skalor som är lämpliga för 

att bedöma barns dans…” (ibid., s. 17). Undersökningen gjordes med lågstadieelever som har 

dans på schemat i grundskolan på 1980-talet. Författaren (ibid., s. 10) menar att begrepp och 

aspekter har definierats för att kunna användas inom dansundervisning på lågstadiet, men att 

dessa begrepp absolut kan användas även på andra åldersgrupper.  

 

Författaren Duesund (1996) skriver om hur självuppfattning påverkar oss och vår kropp och 

om kroppen som tema för pedagogiska tankar. Elever kan med kroppen lära sig kunskap. De 

kan lära om rörelse och även genom rörelse få kunskap. Författaren (ibid., s. 163) refererar till 

Arnold (1979) som påpekar tre moment som särskilt viktiga förutsättningar för 

undervisningen, respektera eleven som kroppslig medvetenhet, lära eleven olika aktiviteter 

som har egenvärde i sig själv och att undervisningen ska leda till erövrandet av personlig 

kapacitet, som kan innebära en förmåga eller färdighet som är processinriktad.  

 

Jag har tagit del av en uppsats av Liljegård (2010) som bl.a. har undersökt vad danslärare har 

för synsätt och uppfattningar om bedömning och betyg i dans. Hon har undersökt hur de 

dåvarande kursplanerna från 1994 definierade olika kvaliteter i dans och rörelse, i förhållande 

till ämnes-och kursplanerna som skulle komma 2011. Liljegård har kommit fram till att 

betygens likvärdighet är av stor vikt och för att likvärdigheten ska uppnås, måste ämnes- och 

kursplanerna tydligt definiera de kvaliteter som ska bedömas i dansämnet. Hon menar att de 

nya styrdokumenten är tydligare utformade, men hon uppmanar lärare till kontinuerlig 

diskussion. 

 

Enström och Holmkvist Fridh (2012) har i sin studie undersökt på vilket sätt danslärare 

bedömer och hur danslärarna resonerar kring bedömning. De har kommit fram till att 

danslärarna har olika tankar om bedömningsprocessen och de danslärare de intervjuat menar 

att dans är ett processorienterat ämne som behöver läras in över tid. De intervjuade har svarat 

att de anser att betygsättningen kommer att bli tydligare i och med de nya ämnes-och 

kursplanerna från 2011. 

 

Även två andra studenter, Neijbert och Thörnberg (2011) har undersökt hur danslärare arbetar 

med bedömning i förhållande till kursplanen, men då från de föregående kursplanerna från 

1994 och där de endast har undersökt en av kurserna/kursplanerna, Dans och gestaltning C. I 

denna studie framkommer det att danslärarna de intervjuat har olika förhållningssätt till 

kursplanen, vissa använder kursplanen kontinuerligt och vissa andra endast vid några 

tillfällen. Det betyder att det är brist på förankring i kursplanen i förhållande till skolans 

verksamhet.  

 

                                                 
2
 Assessment of schoolchildren’s performance in dance (Ericsson, 1996) 
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2.2.5 Lärares tid till bedömningsarbete 
Enligt det kommunala kollektivavtalet för lärare 2012 (Offentliganställdas Förhandlingsråd på 

uppdrag av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, 2012) har lärare en årsarbetstid 

exklusive semester på 1767 timmar, varav den reglerade årsarbetstiden är 1360 timmar. De 

reglerade 1360 timmarna fördelas på 194 arbetsdagar. Den resterande tiden är förtroendetid. 

Vanligtvis är den reglerade arbetstiden fördelat på 35 timmar per vecka. Utöver det är det 

vanligtvis 10 timmar per vecka som är s.k. förtroendetid, tid till planering, efterarbete etc., 

som också kan disponeras utanför arbetsplatsen. Olika kommuner och även friskolor kan ha 

olika avtal där vissa istället kan ha 40-timmars arbetsvecka.  

 

Några artiklar jag läst från Lärarnas Tidning, publicerade på Lärarnas nyheters hemsida, har 

fokuserat på hur mycket av lärares tid som bedömningsarbete och dokumentation tar. Rudhe 

(2012-05-10) har skrivit om en undersökning, genomförd av Novus på uppdrag av 

Lärarförbundet, som visar att just administrationen tar mycket tid av lärares totala arbetstid. 

Enligt undersökningen kommer det bl.a. fram att ungefär en tredjedel av lärarna lägger ner 

högst 15 minuter på skriftliga omdömen, en dryg tredjedel uppger högst 30 minuter och en 

knapp tredjedel uppger att de lägger ner mer än 30 minuter per elev och ämne. Av lärarna som 

svarat uppger knappt hälften att de tycker att det är otillräckligt med tid och drygt hälften av 

grundskollärarna uppger att de skulle vilja lägga 40 minuter eller mer på varje skriftligt 

omdöme. 

 

Ungefär ett år efter föregående artikel kommer en ny artikel om i stort sett samma problem i 

samma tidning (Rudhe, 2013-04-15). Rudhe skriver om en undersökning som gjorts om 

lärarnas yrkesvardag (Skolverket, 2013c) som handlar om grundskollärares tidsanvändning i 

skolan. Den visar att lärarna lägger ned 11 % av arbetstiden per dag på bedömning och 

dokumentation, vilket motsvarar 1 timme och 6 minuter av den totala arbetsdagen som 

räknades till 9 timmar och 40 minuter. Anna Ekström, som är generaldirektör vid Skolverket, 

säger: ”Dokumentationen är viktig för att rätt bedömningar görs av elevernas kunskaper, för 

att det ska vara rättsäkert och för att elever ska kunna byta skola utan att få problem” 

(Ekström, 2013-04-15). Ibrahim Baylan, skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, 

säger i artikeln att både opposition och regering behöver tillsammans med lärarfacken och 

experter, sätta sig ner och analysera vad och hur de kan underlätta lärares administrativa 

arbete. Baylan förespråkar dessutom den formativa bedömningen eftersom forskningen visar 

att den formen av bedömning har stor betydelse när det gäller elevernas resultat. 

 

En annan artikel (Hedenrud, 2013-03-12) tar upp en undersökning av lärares inflytande över 

sina arbetsuppgifter, som forskaren Eva Bejerot genomför (hittills opublicerad). Den visar att 

lärares inflytande har minskat radikalt de senaste 20 åren. På frågan om vad som framkommit 

som mest överraskande i undersökningen säger Bejerot: ”En fjärdedel av lärarna upplever att 

de har så många arbetsuppgifter att de inte kan arbeta effektivt…”(Bejerot, 2013-03-12). 

Resultat som hittills framkommit är bl. a. att 60 procent av lärarna uppger att de ofta eller 

mycket ofta hoppar över lunch/raster för att hinna med det som måste göras och 30 procent 

svarar att de jobbar övertid praktiskt taget dagligen (Hedenrud, 2013-03-12). 
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3. Metod 
Jag har i denna studie använt mig av en kvalitativ forskningsansats. ”Med kvalitativ inriktad 

forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form 

av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser…” (Patel & Davidsson, 2003, s. 14). Eftersom 

mina frågeställningar för denna studie är mer inriktade på att jag vill förstå och hitta mönster, 

lämpar sig en kvalitativ studie. Till skillnad från kvantitativa data som är inriktad på mer 

statistik, hur många, hur ofta etc. (Trost, 1993, s. 13). Författaren Trost menar att en kvalitativ 

studie är rimlig om jag som forskare t.ex. vill försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, eller om jag vill upptäcka eller särskilja olika handlingsmönster (ibid., s. 13).  

 

3.1 Forskningsansats 
Jag har i undersökningen blivit inspirerad av fenomenografisk forskningsansats som innebär 

att man tar reda på hur olika människor uppfattar sin omvärld och ett speciellt fenomen. Syftet 

med en fenomenografisk studie är att hitta variationer i olika människors erfarenheter och 

uppfattningar, för att sedan kunna kategorisera det (Dimenäs, 2007, s. 157). Vidare skriver 

författaren (ibid., s. 158) att olika människors uppfattningar om ett visst fenomen alltid står i 

relation till hur olika individer har olika erfarenheter och kunskap om det specifika 

fenomenet. Därför är ansatsens utgångspunkt att olika fenomen och händelser har varierande 

innebörd för skilda människor och därför finns det inget ”rätt” eller ”fel” svar utan endast 

olika uppfattningar. Datainsamlingen analyseras genom att försöka hitta mönster och utifrån 

innebörden i svaren kan de olika kategorierna utarbetas (ibid., s. 162). Enligt Patel och 

Davidsson (2003, s. 33) sker den fenomenografiska analysen i fyra steg som kort kan 

förklaras att man först ska bekanta sig med datan och se helhetsintrycket, uppmärksamma 

likheter och skillnader, kategorisera uppfattningar och studera den underliggande strukturen i 

kategorierna. Författarna menar att kategorierna ska skilja sig åt och inte överlappa varandra. 

Kategorierna ska sedan analyseras i relation till varandra som sista steg. 

 

3.2 Undersökningsmetod 
För att besluta vilken/vilka undersökningsmetoder jag skulle använda i denna undersökning 

använde jag metodlitteratur av olika författare. En av de metodböcker jag använde mig av är 

skriven av universitetslektorn i pedagogik, Dimenäs (2007) och handlar om vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik i läraryrket. En annan metodbok jag läst tar upp 

undersökningsmetoder och språklig utformning, främst handledning till examensarbetet i 

lärarutbildningen. Den är skriven av Fil.dr. och docent i psykologi, Johansson samt Svedner 

som är f.d. universitetslektor i svenska (2006). Dimenäs (2007) och Johansson och Svedner 

(2006) använde jag mest och kompletterade sedan med specifik litteratur om intervjumetod, 

t.ex. Patel och Davidsson (2003), Trost (1993).  

 

Jag har i undersökningen använt mig av kvalitativ intervjumetod för tre danslärare samt 

intervjufrågor som besvarades via mail av tre andra danslärare. Intervjufrågorna var 

formulerade med ”öppna” frågor och de eventuella följdfrågor som kommer upp, kan då 

fördjupa intervjusamtalet. Jag kan ställa följdfrågor om det som kommer upp just i 



 

11 

 

intervjusamtalet om jag använder öppna frågor (Dimenäs, 2007, s. 49). För att komplettera de 

tre kvalitativa intervjuerna har jag också använt metoden self-report. Det betyder att jag utgått 

ifrån skrivna texter, från lärare med deras uppfattningar och erfarenheter (ibid., s. 70). Det 

innebär att jag gjort en intervjuguide som skickades ut via mail till tre andra danslärare. De 

svarade och jag analyserade utefter deras texter. Det betyder dock att jag inte haft möjlighet 

att komplettera innehållet med följdfrågor. Därför behövde jag vara noggrann i urvalet av 

intervjufrågor. Det kan vara en stor fördel att personen som får frågorna hinner tänka igenom 

sina svar och inte bli påverkad av intervjuaren eller dennes följdfrågor, menar Dimenäs (2007, 

s. 78) som delar denna uppfattning med många andra författare.  

 

Frågorna formulerade jag ganska ”riktat” och jag ville att det skulle finnas möjlighet för att 

fördjupa sig så att jag kunde få ut utförliga svar. Intervjufrågorna finns i bilagorna 1, 2 och 3. 

 

3.3 Urval 
Jag ville undersöka hur danslärare som undervisar enligt de nya ämnes- och kursplanerna från 

2011 arbetar med bedömning och betygsättning och därför har endast de lärare som 

undervisar enligt Gy-11 (Skolverket, 2011a) valts ut. Jag har också riktat in mig på danslärare 

som undervisar elever som läser vid estetiska programmet med inriktning dans och på så sätt 

kunna jämföra på lika villkor.  

 

De intervjupersoner jag använt mig av för de kvalitativa intervjuerna, har valts ut på en av 

mig bekväm geografisk basis. Jag har medvetet valt ut intervjupersoner som arbetar under 

någorlunda lika villkor i vissa anseenden, t.ex. storlek på stad. De intervjupersoner som valts 

ut att svara via mail har också valts ut på samma sätt. Undersökningen är genomförd i södra 

Sverige.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 
I undersökningen följdes Vetenskapsrådets (2002, s. 7-14) forskningsetiska riktlinjer. Det 

innebär att jag innan intervjun genomfördes informerade intervjupersonerna om syftet för 

intervjun, enligt informationskravet. Enligt samtyckeskravet informerade jag 

intervjupersonerna att de när som helst får avbryta om de vill det, att de själv får besluta om 

sin medverkan. Jag informerade också om intervjumaterialet, att det kommer att förvaras så 

att inte andra personer kan komma åt det och att intervjupersonerna har full anonymitet, enligt 

konfidentialitetskravet. Jag delgav dem även information om att jag endast använder 

resultaten till forskningsändamål, enligt nyttjandekravet (Dimenäs, 2007, s. 26-27). 

 

3.5 Genomförande 
Jag ringde till tre danslärare för den kvalitativa intervjun och presenterade mitt ärende och 

frågade dem om de kunde ställa upp på en intervju. Två av tre svarade ja på en gång och vi 

bokade upp en tid och plats för intervjun. Den tredje skulle fundera och efter några veckor 

tackade hon nej p.g.a. tidsbrist. Jag kontaktade då en annan danslärare via telefon som svarade 

att hon kunde vara med i min undersökning, och vi bokade en tid för intervjun. 

 

En vecka innan genomförandet av de tre kvalitativa intervjuerna, skickades ett brev ut via 

mail till intervjupersonerna (se bilaga 2), där de frågeområden som skulle behandlas i 
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intervjun presenterades. Detta gjorde jag för att samtliga intervjupersoner skulle känna sig 

förberedda inför intervjun. Själva intervjuerna genomfördes i ett rum där inga 

störningsmoment kunde distrahera. Intervjuerna genomfördes med inspelningsteknik på två 

olika sätt. Dels via en mobiltelefon med röstinspelningsfunktion, och dels med videokamera. 

Jag ville ha en reservplan om tekniken skulle sluta fungera och för att vara säker på att allt 

som sades skulle finnas dokumenterat. Videokameran användes inte i syfte att filma intervjun 

utan främst för röstinspelning, varför jag inte hade videokameran riktad mot intervjupersonen. 

 

I de andra intervjuerna som besvarats via mail, har jag även här tagit en första kontakt via 

telefon och frågat om de kunde tänka sig att ställa upp. Jag fick mailadresser till samtliga och 

jag skickade ut intervjun (se bilaga 3) på mail, där jag också skrev att de skulle kontakta mig 

om det var för svårt att hinna svara på utsatt tid. Ingen av dem skickade in svaren i tid och jag 

mailade påminnelse, till vissa även upprepade påminnelser. Alla svarade till slut.  

 

3.6 Bearbetning av insamlad data 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med inspelningsfunktion, varpå jag lyssnade på 

inspelningarna och skrev ut intervjuerna i sin helhet. Sedan transkriberade jag en 

sammanställning, där jag skrev ner alla intervjupersonernas svar i en kortare version. Jag 

började sedan analysera och hitta likheter och skillnader som jag då sammanställde i en 

jämförelse. De svar jag fått in skriftligt via mail, läste jag igenom och gjorde även där en 

sammanställning av de svar jag fått, sedan gjorde jag en jämförelse även med deras svar. Jag 

sammanställde sedan båda jämförelserna, de kvalitativa intervjuerna och de skriftliga svaren, 

och kopplade resultatet till mina forskningsfrågor. Då jag har inspirerats av fenomenografisk 

metod har jag sett olika uppfattningar som intervjupersonerna har och analyserat efter det.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Dimenäs (2007, s. 231) handlar validitet i en kvalitativ studie om studiens giltighet, att 

man har undersökt det man avser att undersöka. Då jag tidigt bestämde mig för att jag ville 

undersöka hur olika danslärare arbetar med bedömning, har mitt syfte och mina 

forskningsfrågor varit det som styrt min undersökning. Därför anser jag att validiteten är god. 

Jag har i en tidigare kurs på utbildningen på Karlstads universitet gjort en intervju som 

behandlade tema bedömning i dans, vilket gjorde att jag till viss del hade en del frågeområden 

som jag tidigare testat och kunde dra nytta av i denna, mer omfattande undersökning. Detta 

kan liknas vid det som Dimenäs (2007, s. 231) kallar samtidig validitet. Jag har också använt 

mig av att triangulera, enligt Dimenäs (2007, s. 231) som ger större validitet. Det innebär att 

flera olika insamlingsmetoder används i undersökningen. Jag har använt två olika metoder för 

datainsamling, både kvalitativ intervju och intervju via mail. Jag skickade mina intervjufrågor 

till min handledare för granskning, innan intervjuerna genomfördes och/eller skickades på 

mail. Det ger större validitet, s.k. innehållsvaliditet, till undersökningen om en vetenskapligt 

skolad person granskar intervjufrågorna och ger förslag på förbättringar (ibid., s. 231).  

 

Vidare skriver Dimenäs (2007, s. 231) att reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om 

undersökningen som gjorts är trovärdig. Jag har intervjuat danslärare som är verksamma och 

som alla undervisar estetelever med inriktning dans med ämnes-och kursplanerna från 2011, 

därför anser jag att mina resultat är trovärdiga eftersom lärarna har kunskap inom det ämne 

jag avsåg undersöka. Trots detta kan jag som intervjuare eventuellt omedvetet påverkat dem 
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med vissa frågor och/eller tonfall i frågorna, vilket kan påverka deras svar. Detta gäller endast 

de intervjuer jag genomfört och inte de som svarat via text. Därför var det en stor fördel att 

jag spelade in intervjuerna med två olika inspelningsmaskiner, vilket är en stor källa av 

tillförlitlighet. Dimenäs (2007, s. 232) skriver att man kan förbättra reliabiliteten genom att 

spela in intervjun, eftersom man får med allt som sagts, även intervjuarens röst. Jag skrev 

också ut intervjuerna i sin helhet och sammanställde efter det. Det höjer trovärdigheten då jag 

både har kunnat skriva ner allt som sades och sedan plocka ut det viktigaste. 

 

Min studie har gjorts genom tre kvalitativa intervjuer med danslärare samt tre andra 

danslärare som fick svara skriftligt. Detta gör att man inte kan generalisera resultatet utifrån 

att alla danslärare i allmänhet uppfattar bedömning på det sätt som de som varit med i min 

undersökning. Dock ger en sådan här undersökning en viss inblick i hur bedömningsarbete 

fungerar inom ämnet dans i gymnasieskolan. 
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4. Resultat och analys  
Här kommer jag att redogöra resultatet för undersökningen från mina kvalitativa intervjuer 

samt för intervjuer via mail, self report. I resultatet kommer jag att benämna de olika 

danslärarna som ingått i min undersökning med bokstäver. Lärare A, B, C är de jag träffat för 

en intervju och lärare X, Y, Z är de som svarat på intervjufrågor via mail. 

 

Danslärarna som jag mött i intervju, A, B och C, har gått ett eller fler förberedande år på olika 

privata dansskolor och folkhögskolor och efter det har lärare A och C gått 

danspedagogutbildning på Dans-och Cirkushögskolan (DOCH). Lärare A har även tagit 

enstaka kurser efter sin danspedagogutbildning på DOCH. Lärare B har gått en 

yrkesutbildning som musikalartist och sedan gått pedagogiska utbildningar, 1-årig pedagogisk 

kurs, kortkurser på DOCH och även gått danshandledarlinje. 2011 fick hon sin lärarexamen i 

och med VAL-utbildning
3
. Lärare B har även på sin skola fått mycket utbildning inom 

formativ bedömning. Hela hennes kommun satsar på att fortbilda alla lärare inom bedömning 

för lärande. Därigenom får hon arbetsmetoder som hon kan testa på sina elevgrupper.  

 

Danslärarna X, Y, Z som svarat via mail, har också varierande utbildningar bakom sig. Lärare 

Y, Z och har en yrkesutbildning till dansare. Lärare X har danspedagogutbildning 4 år från 

Dans-och Cirkushögskolan (DOCH) och lärare Z och har danspedagogutbildning 1 år från 

DOCH. Lärare Z genomgår också VAL-utbildning. Lärare Y har till skillnad från de andra, 

ingen pedagogisk vidareutbildning efter sin yrkesutbildning. 

 

Lärarnas undervisningserfarenhet är olika och de har undervisat inom gymnasieskolan mellan 

5-21 år. Alla lärare undervisar i många olika danskurser på ett estetiskt program, inriktning 

dans. 

 

4.1 Bedömning i dans i gymnasieskolan i förhållande till 
ämnes-och kursplaner från 2011  

Alla danslärare som ingick i denna undersökning säger att ämnes-och kursplanerna har 

mycket stor, om inte fullständig inverkan på deras arbete. Både vad gäller planering, 

undervisning samt bedömning och betygsättning. De tittar på alla delar i styrkedjan, såsom 

ämnets syfte, centralt innehåll för varje kurs och kunskapskraven i varje kurs. Alla har också 

uppfattningen att de nya ämnes-och kursplanerna från 2011 är bra och tydligare än tidigare. 

 
Lärare A arbetar mer fixerat med ämnes-och kursplanerna nu sedan 2011. Hon upplever 

däremot att det är utopiska krav. Lärare B tycker att även om det är mycket text så sattes 

hennes kreativitet igång, hur hon skulle kunna arbeta med styrdokumenten. Värdeorden som 

finns i kunskapskraven har lärare B tillsammans med andra estetlärare diskuterat och 

förenklat så att de lättare kan förmedla till eleverna vad de betyder. Lärare C planerar väldigt 

mycket i förväg och skriver ett slags ”studieinnehåll” till olika punkter i ämnets syfte. Hon har 

i de kurser hon undervisar, skrivit för varje punkt i ämnets syfte, vad hon ska göra och hur. I 

                                                 
3
 VAL står för Vidareutbildning Av Lärare, http://www.use.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet/  

http://www.use.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet/


 

15 

 

ämnet Dansteknik står det i ämnets syfte i en av punkterna, ”undervisning i ämnet dansteknik 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande /…/ kunskaper om och färdigheter i att 

utföra dans inom minst två dansgenrer” (Skolverket, 2011e). Där har lärare C skrivit att det i 

hennes undervisning innebär undervisning i jazz och samtida dans och att bedömningen sker 

på de tre sista lektionerna i respektive genre. Hon har även skrivit att filmning sker för 

noggrann analys av lärare, samt medbedömare under någon av de sista lektionerna. Denna 

”anvisning” är något som hon även delger eleverna. 

 

Lärare A, B och C tycker att vissa saker i ämnes-och kursplanerna tar mer plats än andra i 

deras undervisning, men att de givetvis ser till att allt kommer med. Däremot tycker lärare C 

att det kan vara svårt att planera varje moment i förhållande till ämnes-och kursplaner, innan 

hon träffat sin grupp. Hon säger att en del elever kan vara bra på analysuppgifter och då 

behöver de inte öva så mycket på det innan hon bedömer dem. Hon känner däremot att det är 

bra att hon har den friheten, att bestämma vad varje grupp behöver. 

 

4.2 Bedömning i dans i gymnasieskolan under läsåret  
Lärare A fokuserar på olika saker i bedömningen beroende på hur undervisningsupplägget är. 

Det kan vara att hon i undervisningen med elever t.ex. jobbar mer med improvisation en 

vecka och en annan vecka jobbar hon mer med det tekniska. Hon kommer ihåg och gör 

anteckningar hur det har gått på lektionerna, ungefär en gång/månad. Utöver det spelar hon 

också in på film och det vid några olika tillfällen. I slutet på en kurs gör hon alltid en 

filminspelning men sedan sker det också emellanåt mitt i terminerna, för att ha underlag till 

betygsättning. 

  
Lärare B börjar med att gå igenom kursens innehåll för eleverna, inte alltid under första 

lektionsträffen men i början av kursen. På så sätt kan hon kontinuerligt förmedla till eleverna 

vad de jobbar med utifrån kursplanen under kursens gång. Lärare B jobbar med 

betygsmatriser, även tillsammans med eleverna. I matriserna är det lite förenklat språk för att 

eleverna lättare ska förstå. Både hon själv och eleven får fylla i matrisen - inte på slutet av 

kursen utan under hela kursen. Lärare B arbetar mycket med formativ bedömning. Hon menar 

att bedömning är kontinuerligt, ett arbete och en uppföljning som sker hela tiden. T.ex. har 

hon givit elever små feedback-lappar i formativ mening, inför dansuppvisningar, där hon 

skrivit sådant de behöver förbättra inför en koreografi de visar upp. Lärare X arbetar också 

med formativ bedömning och hon tittar kontinuerligt på hur eleven utvecklas mot de 

kunskapskrav som finns i kursplanen. Även lärare Y och Z pratar kontinuerligt med eleverna 

om deras utveckling i samband med lektioner och föreställningar etc. 

 

Lärare C anser att eleverna måste få chansen att öva först innan hon bedömer. Hon visar 

”studieinnehållet” (som jag beskrivit tidigare, på föregående och denna sida) för eleverna, 

men till skillnad från lärare B tycker lärare C att det är svårt att få eleverna att förstå allt. ”För 

mig spelar det inte så stor roll men på vilket sätt förstår eleverna? Ju mer text desto mindre 

läser dom ju” (Lärare C, 2013-03-22).  

 

Lärare C använder sig av olika typer av uppgifter till grund för bedömning, både skriftliga, 

muntliga, enskilda och i grupp, utöver det fysiska arbetet på lektionerna. Lärare Z använder 

också skriftliga inlämningsuppgifter som underlag till bedömning. 
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Alla intervjuade danslärare använder summativ bedömning inför betygsättning. De går 

igenom allt material de samlat genom kursen. Anteckningar som de gjort, skriftliga uppgifter 

och filminspelningar på olika fysiska moment. 

 

4.2.1 Examinationstillfällen 
Lärare A spelar in på film vid olika provtillfällen – fysiska övningar. 

 

Lärare B har kontinuerlig bedömning och fyller i betygsmatris med eleven efter olika 

moment. 

 

Lärare C har blockundervisning med ungefär 8-10 lektioner i varje block. De sista två 

lektionerna i varje block har hon som en slags examination där hon ”sätter på sig 

bedömningsglasögonen” och även filmar.  Hon tittar hur eleverna arbetar tekniskt, rytmiskt, 

musikaliskt och gestaltningsmässigt, hur långt har de hunnit.  Emellertid anser lärare C att 

detta sätt att ha examinationer på inte fungerar för alla elever. Vissa elever blir sämre, menar 

hon. Hon kan se prestationsångest och en muskelanspänning som hon inte sett före 

examinationstillfället.  

 

Lärare Z har ”korta förhör” på vissa moment. 

 

4.2.2 Kamrat-och självbedömning 
Lärare C använder kamratbedömning och använder sig av fenomenet ”two stars and a wish” 

(se s. 6). Däremot anser hon att detta mer är en träning för eleverna i att se och tänka och inte 

bara att härma och göra. Hon menar att hon inte bedömer vad eleverna säger till varandra när 

de arbetar med ”two stars and a wish”. Lärare B använder sig också av kamratbedömning i 

teoretiskt/skriftliga uppgifter, där eleverna ska läsa varandras inlämningar. Även i det fysiska 

arbetet använder hon sig av kamratbedömning. Eleverna får t.ex. dansa en dans i grupper och 

sedan ge feedback till varandra. Lärare B filmar detta och använder det sedan till eleverna 

som får titta på sig själva - självbedömning. Lärare C använder sig också av självbedömning 

när hon har filmat vissa moment. Då får eleverna titta på sig själva och analysera vad de ser. 

Hon själv anser dock inte att detta är en form av självbedömning utan mer analysträning för 

deras egen del – att de får se sig själva, så att de blir mer medvetna. 

 

I undervisningen använder sig lärare Z av kamrat-och självbedömningar i grupparbeten och 

loggböcker, som kan bistå hennes bedömningsarbete. Lärare Z låter eleverna också förklara 

vissa moment för varandra och inför grupp.  

 

4.2.3 Dokumentation 
Alla lärare, utom lärare X, använder sig av filminspelning, då och då men lärare B använder 

det ganska ofta. Samtliga lärare antecknar, men det skiljer sig åt hur ofta. Lärare X för 

skriftlig dokumentation efter avslutad lektion, lärare A och B antecknar ungefär en gång i 

månaden. Lärare C ger ibland skriftlig feedback till elever i loggbok bl.a. och på så sätt 

antecknar hon. Samtliga sparar diverse inlämningsuppgifter, men lärare C och Z nämner detta 

i högre grad än de andra.  
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4.2.4 Medbedömning med kollegor och med andra skolor 
Alla lärare använder sig av medbedömning men på olika sätt. Lärare A använder endast 

muntlig medbedömning ibland. Om hon är osäker kan hon prata med sin kollega om hur 

denna uppfattar det som hon själv uppfattar. Om deras åsikter inte överensstämmer, ”måste 

hon ändra sig eller måste titta extra noga” (Lärare A, 2013-02-23).  

 

Lärare B använder sig av medbedömning med kollega där de båda diskuterar och tittar på 

varandras lektioner, men inte i alla kurser.  

 

Lärare C använder sig av medbedömning med sina kollegor men främst inför betygsättning.  

 

Endast lärare Z använder sig av medbedömning med lärare från andra skolor. Lärare A, B, C 

menar att de inte använder medbedömning med andra skolor p.g.a. tidsbrist, men de säger att 

det skulle vara önskvärt.  

 

 

Intervju-fråga Dokumentation Kamrat-och 

självbedömning 

Medbedömning Inför 

betygsättning 

Lärare A Filminspelning, 

anteckningar 

- Ja, ibland inför 

betygsättning 

Summativt 

Lärare B Filminspelning, 

anteckningar 

Ja Ja Summativt 

Lärare C Filminspelning, 

anteckningar  

Ja Ja, mest inför 

betygsättning 

Summativt 

Lärare X Anteckningar 

efter lektioner 

Ja Ja Summativt 

Lärare Y Filminspelning, 

anteckningar 

- Ja, alltid (delar 

på alla kurser 

med kollega) 

Summativt 

Lärare Z Filminspelning, 

anteckningar 

Ja Ja, även med 

andra skolor 

Summativt 

Figur 1. Hur lärarna arbetar med olika bedömningsmetoder 

 

4.3 Svårigheter med bedömning i dans  
Lärare A, B, C, Y, och Z tar upp att tidsbrist är ett problem. Lärare A menar att hon bara 

hinner undervisa ytligt om vissa moment som står med i ämnes-och kursplanerna. Även lärare 

C tycker att det är svårt att hinna med allt som står i målen i styrdokumenten. Hon kan känna 

sig låst och tycker att det är lite tråkigt att ämnes-och kursplanerna styr så mycket. Hon menar 

att för elevernas personlighet och danstekniska utveckling skulle hon vilja strunta i vissa delar 
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i ämnes-och kursplanerna för att vissa grupper behöver ha väldigt mycket tid för ett moment 

som de gör vid ett specifikt tillfälle.  

 

Lärare A anser också att själva bedömningsarbetet kräver enormt mycket tid när hon helst 

under en lektion ska hinna se alla elever och då göra bedömning på alla. Det hon spelat in kan 

hon se ordentligt. Det som inte är inspelat får hon ta från minnet och minnet är inte alltid så 

objektivt, utan det kan vara svårt att bedöma från vad hon kommer ihåg. Det tar också mycket 

tid att se på all filminspelning. ”Tittar jag på en film så är det ju 16 elever som skall tittas på, 

vilket innebär att jag behöver se filmen 16 gånger. Det är ett väldigt krävande jobb att bedöma 

som tar mycket tid för att det skall bli rättvist”(Lärare A, 2013-02-23).  

 

För lärare Y är det främst tiden för feedbacksamtal som är för knapp men även lärare Z 

påpekar detta. Lärare Y menar att det är svårt att ha feedbacksamtal med en elev och samtidigt 

ha bra undervisning för övriga i gruppen. Eftersom hon undervisar många elever, närmare 50 

stycken, tar feedbacksamtalen mycket tid av lektionerna menar hon.  

 

Lärare Z uppfattar att hon inte får tid till att hinna dokumentera bedömning om elever efter 

lektioner. 

 

Lärare B ser också en svårighet med att hinna med allt man vill som danslärare, men från en 

helt annan synvinkel. Hon berättar att det finns förväntningar från yrkesutbildningarna i dans 

om vad en elev ska kunna när den gått estetprogrammet dans, som inte alltid stämmer 

överrens med det som står i ämnes- och kursplanerna. Det kan hon se som ett problem, att hon 

ibland kan börja jobba med saker för att eleverna förväntas kunna det när de fortsätter med 

dans, men att hon egentligen inte hinner. Det betyder att hon som lärare måste vara väl 

medveten om att få med allt grundläggande i sin undervisning, för att hon känner av 

förväntningarna från ”högre ort”. Däremot står det inget i ämnes-och kursplanerna, exakt 

vilka steg eller rörelser eleverna måste kunna när de gått tre år i gymnasieskolan.  

 

Lärare C ser en helt annan svårighet. Hon har ett väldigt personligt dilemma när det gäller 

betygsättning, och tycker inte om att sätta betyg. Bedömer gör hon hela tiden, i formativ 

mening. Hon menar att det är svårt att bedöma i förhållande till en betygsskala, att det rent 

känslomässigt är jobbigt för att hon inte tror att betygsstegen säger särskilt mycket.  

 
Dansen är så mycket större än dessa betygsbokstäver/…/om en elev kommer in och dansar med hela 

sin själ och kämpar och försöker och har så roligt och så blir det ett D. Så mycket av glädjen 

försvinner bara på grund av denna lilla bokstav! Där ligger min svårighet. Jag skulle så gärna slippa 

säga denna bokstav, även om det är väldigt tydligt och enkelt för mig att det är ett klart D (Lärare C, 

2013-03-22). 

 

Trots hennes personliga förhållningssätt till själva betygen tycker lärare C att hon hanterar det 

på ett bra sätt. Hon menar att det inte är hon som lärare som är ansvarig för att eleven inte kan 

få ett högre betyg. Det är Skolverket som har bestämt vad man ska kunna, på vilket sätt och 

de har bestämt nivån. På så sätt anser lärare C att det är lättare att distansera sig, för hon själv 

”är ju så nära i danssalen”. Hon menar att en dansutveckling pågår hela tiden och betygssätts 

när kursen är slut, inte när eleven är ”klar”. Hon har sett många elever som verkligen skulle 

kunna utvecklas, men de behöver mer tid än vad kursen ger. Hon avslutar med att säga att 

betyget inte säger något om utvecklingen utan bara om resultatet.  
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Lärare A tycker rent allmänt att bedömning är svårt och hon kan se betygen som ett hinder. 

Hon menar, i likhet med lärare C, att hon personligen tycker att bedömning kan förstöra 

genom att bedömning och betyg blir ett självändamål.  

 
Att glädjen i det försvinner och det blir bara bedömning, att det ”äkta” inte kommer fram för man gör 

det man förväntas göra. Om man nu har presentationsuppgifter eller om man ska gestalta något, så 

gestaltar du det på det sättet som du förväntas gestalta, inte på det sättet du känner att du skulle vilja. 

För att du gör det på det sättet som du tror att hon som tittar på mig skall bedöma mig (Lärare A, 

2013-02-23). 

 

Lärare Y anser att en svårighet är när elever är skadade ofta eller under en längre tid. Hon 

hanterar det med teoretiska dansuppgifter och i vissa fall förlängd kurs (läkarintyg). 

 

4.4 Feedbacksamtal i ämnet dans i gymnasieskolan 
Samtliga lärare har feedbacksamtal minst en gång per termin. Lärare A och B har en 

betygsmatris som de visar för eleven, men de använder den på lite olika sätt. Lärare A:s matris 

har hon skrivit själv och den är indelad i olika nivåer, nivå 1, 2 och 3, där 3 är högst. Lärare A 

säger till eleven på vilken nivå de ligger på i förhållande till de olika punkterna i matrisen och 

går igenom varje ”kriterie” (Lärare A:s ord) där eleven befinner sig. Lärare A förmedlar sitt 

omdöme och eleven får gärna ifrågasätta det och de kan då diskutera det tillsammans och 

lärare A kan motivera varför. Lärare A ger också ingående feedback hur eleven ska jobba på 

de saker som han/hon behöver förbättra. Oftast håller eleverna med lärare A, men lärare A blir 

också under intervjun osäker på om det kan bero på, att eleven upplever sig ha en lägre status 

än läraren just under feedbacksamtalet och därför inte våga säga något. Hon hävdar att hon 

som lärare försöker skapa en stämning så att eleven kan känna att hon/han kan vara öppen. 

Lärare B låter eleven fylla i matrisen, men inte på slutet av kursen utan under kursens gång 

och även hon själv fyller i den och de diskuterar tillsammans. På så sätt vet eleverna hur de 

ligger till under kursen och behöver inte få någon överraskning på slutet. Lärare B låter 

eleverna vara delaktiga i samtalet när de får sin feedback där både hon och eleven reflekterar 

och diskuterar tillsammans vad eleven kan jobba mer på. 

 

Lärare C utgår ifrån starka och svaga sidor när hon förmedlar omdöme, men är mycket 

noggrann med att hon inte säger att de gör fel eller ger dem kritik, hon säger istället hur de ska 

arbeta vidare - formativt. På samtalet för när betyget sätts pratar hon mer utifrån 

kunskapskraven medan hon i det första samtalet mer lägger vikt vid personlig utveckling och 

försöker då inte nämna det betygssteg som eleven befinner sig på. Detta är mest för att de på 

lektionerna inte hunnit göra allt som ska ingå i kursen, vid tidpunkten för detta första 

feedbacksamtal. Därför har hon inte ännu sett och kunnat bedöma elevernas alla kunskaper. I 

likhet med lärare B, säger lärare C att eleverna inte ska få en överraskning på 

feedbacksamtalet, de ska ha hört vad de behöver jobba med på tidigare lektioner. På 

feedbacksamtalet sammanfattar lärare C mer de saker som eleven behöver jobba mer på.  

Lärare B och C har på samtalet ibland använt sig av filminspelningar för att peka ut vissa 

saker som de vill att eleven ska förstå tydligt och det tycker lärare B har fungerat bra, till 

skillnad från lärare C som tyckte att hon inte riktigt fick fram det hon ville och menar att det 

var bra för henne själv, men att eleverna måste öva sig på att titta på sig själva först. De 

förstod inte riktigt så mycket som hon trodde. 
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Lärare X och Z pratar med eleven där de lyssnar till hur eleven upplever lektionerna, sin 

utveckling och vad eleven ser som sina styrkor och svagheter. Lärare Z skriver att eleverna får 

berätta hur de ser på sig själva utifrån kunskapskraven, centralt innehåll, mål eller liknande. 

Sedan berättar både lärare X och Z vad de ser och uppfattar på lektioner, vad eleven har för 

styrkor och vad som kan förbättras.  

 

Lärare Y och hennes kollega som delar på alla kurser, förklarar för eleven hur högre betyg kan 

uppnås och kopplar samman moment i kursen med ”kriterierna” (Lärare Ys’ ord). Vid nästa 

samtal tar hon och hennes kollega fram anteckningarna igen och pratar om hur utvecklingen 

gått och hur det kan förbättras ännu mer. 

 

4.4.1 Andra frågor än omdöme och betyg på feedbacksamtal  
Alla de intervjuade danslärarna uppger att de förutom att ge omdöme och betyg på 

feedbacksamtalet, vill stärka elevernas självförtroende och lyfta fram deras utveckling inom 

dansen utan att det måste vara kopplat till styrdokumenten. Både lärare A och C menar att en 

elev kanske utvecklas fantastiskt, men att eleven ändå befinner sig på lägsta kunskapskravet 

för godkänt och det kan vara tufft för elever att höra. Då är det viktigt att lyfta fram vad som 

har hänt med eleven sedan han/hon börjat dansa, rent dansmässigt och personligt.  

 

Lärare A anser också att det är viktigt att fråga eleverna om deras upplevelse kring dansen, för 

att hon tänker att det har med lärandet att göra. Hon anser att de flesta elever har motivation 

att vilja utvecklas med sig själva och sin dans, inte bara i förhållande till kunskapskraven. Och 

det i sig är bra anser lärare A. 

 

Lärare X och Y skriver att det under feedbacksamtalen inte är ovanligt att man kommer in på 

mer privata saker, som familjesituation eller krav som eleven har på sig själv. Även om hälsa 

och elevens skolgång (överlag), eftersom det påverkar dansstudierna, t.ex. hur aktiva de är. 

Lärare Z frågar om eleven har något eget mål samt vad den önskar av henne som lärare. 

  

4.5 Sammanfattning/Slutsatser 
Samtliga danslärare anser att ämnes-och kursplanerna har nästintill fullständig inverkan på 

deras arbete. I bedömningsarbetet, men också inför planering av kurs och lektioner. Alla 

uppfattar att de nya ämnes-och kursplanerna från 2011 är bra och tydligare än tidigare. Dock, 

som jag tidigare nämnt, är det fler moment att ha med i beräkningen och därför kan 

undervisningstiden för respektive mål/punkt skiljas åt på olika skolor. Jag kan i resultatet se 

att de nya ämnes-och kursplanerna har påverkat och till viss del ändrat lärarnas arbete. En 

lärare menar att hon jobbar mycket mer med styrdokumenten nu än tidigare. En annan lärare 

fick inspiration och upplevde att hennes kreativitet satte igång när hon läste de nya planerna.  

 

Alla danslärare som ingått i undersökningen arbetar formativt med bedömning under läsåret 

och summativt inför betygsättning då de går igenom och tittar på allt insamlat material. Vissa 

lärare arbetar också med bedömning i summativ mening när de haft examinationstillfällen 

såsom prov eller redovisning av olika slag. Kamrat-och självbedömning används av de flesta 

intervjuade på olika sätt, både i det fysiska arbetet med dansen och i vissa skriftliga arbeten. 

Hur danslärarna kommer ihåg och dokumenterar sina bedömningar är till stor del genom 



 

21 

 

filminspelning av olika moment i kursen, men även genom anteckningar. De intervjuade 

danslärarna använder sig alla av medbedömning med kollegor men i olika hög grad under 

kursen. Min undersökning visar att danslärarna arbetar med bedömning på liknande sätt, i alla 

fall mer än vad jag förväntat mig innan jag genomförde undersökningen. Jag kan se att även 

om bedömningsarbetet i sig inte skiljde sig åt så mycket hos intervjupersonerna, var 

medvetenheten om bedömning och bedömningsmetoder relativt olika. Jag kan spekulera i att 

det kan bero på hur mycket tid man avsatt, eller fått avsatt i sin arbetstid, för att sätta sig in i 

bedömningsarbete och säkra kvalitén på sina metoder för bedömning. En annan orsak kan 

vara vilken utbildning danslärarna har och hur längesedan de gick sin utbildning. Om lärarna 

har fått någon fortbildning om aktuella bedömningsmetoder, kan detta också bidra till hur de 

arbetar med bedömning.  

 

Angående svårigheter i bedömningsarbetet svarar de flesta av de intervjuade danslärarna att 

tidsbrist är en svårighet. Både att gå igenom anteckningar och titta på filminspelningar i 

bedömning, men också att hinna med allt i sin undervisning, som står i ämnes-och kursplaner. 

Sedan 2011 är det fler förmågor skrivet i ämnets syfte som eleverna ska få möjlighet att 

utveckla och det är även fler punkter i centralt innehåll att utgå ifrån än tidigare. Vissa av dem 

punkterna hinns bara med i undervisningen på ett ytligt plan, menar en del av de intervjuade. 

Jag drar slutsatsen att lärarna försöker hinna med så gott de kan, trots att de upplever en del 

stress och press. 

 

Det fanns även en del andra uppfattningar om svårigheter med bedömningen. Ett problem 

som en av de intervjuade ser är att hon inte vet vilka kunskaper som krävs för en vidare 

utbildning inom dans, (yrkesutbildning, högskola etc.) rent dansmässigt. Det framkommer 

inte i styrdokumenten. En annan av de intervjuade ser sitt personliga förhållande till 

betygsättning som en svårighet. Hon menar att ett betyg bara säger något om resultatet och 

inte om elevens utveckling.  

 

På feedbacksamtal, som de flesta lärare har en gång per termin, är det en del av de intervjuade 

som just förmedlar hur eleverna ligger till och vilka starka sidor de har och vad de behöver 

förbättra. Några av de intervjuade diskuterar också tillsammans med elever och/eller har 

tidigare under kursen gjort gemensamma bedömningar var eleven befinner sig. Jag drar 

slutsatsen att samtliga danslärare arbetar formativt på feedbacksamtal, speciellt i mitten på en 

kurs. Att vissa lärare också samtalar och bedömer tillsammans med elever, tyder på att de 

lärarna stärker elevernas inflytande och förståelse för vilka grunder de blir bedömda.  

 

Alla danslärare vill förutom omdöme och betyg på feedbacksamtal, lyfta och stärka elevernas 

självförtroende och förmedla deras positiva utveckling. Det anser jag tyder på att danslärarna 

är måna om sina elever, att de inte endast bryr sig om prestation och resultat utan också om 

elevernas välbefinnande och personliga utveckling. En del av danslärarna vill också fråga 

eleverna om deras motivation och upplevelser om dansen, vilket jag tycker tyder på att 

danslärarna vill hitta elevernas engagemang och glädje för dansen, för att kunna hjälpa 

eleverna på bästa sätt. 
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5. Diskussion 
Här presenterar jag resultatdiskussionen som är kopplad till resultatet för min undersökning, 

och senare även metoddiskussionen som är kopplad till min metod för undersökningen. 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Bedömning i förhållande till ämnes-och kursplaner från 2011 
Samtliga lärare i min undersökning uppger att ämnes-och kursplanerna har nästan fullständig 

inverkan på deras arbete, i planering, undervisning och bedömning. Detta skiljer sig åt från 

den studie som Neijbert och Thörnberg (2011) genomförde. Där framkom det att vissa av 

danslärarna de intervjuat använde sig av kursplanen bara ett fåtal gånger under ett läsår. Det 

ska tilläggas att Neijbert och Thörnberg undersökt hur danslärare förhåller sig till kursplanen 

Dans och gestaltning C, som är från 1994, alltså innan reformen med nya ämnes-och 

kursplaner från 2011. Att de studerat en kursplan inom föregående system som var hårt 

kritiserat (se s. 4), anser jag, eventuellt kan vara en bidragande faktor till varför en del lärare 

inte använde kursplanen kontinuerligt. De nya ämnes-och kursplanerna från 2011, upplever 

jag i likhet med de intervjuade danslärarna, som mycket mer tydliga än de tidigare från 1994. 

Det som skiljer sig åt är bl.a. hur ämnes-och kursplanerna är utformade. T.ex. är det skillnad i 

hur kunskapskraven från 2011 är formulerade. Det finns nu värdeord i olika grader som 

förstärker skillnader i de olika kunskapskraven och ger progression. För t.ex. Dansgestaltning 

1 finns värdeord som med viss säkerhet, tillfredställande för betyget E och med säkerhet, 

utförligt och nyanserat för betyget A (Skolverket, 2011d). Värdeorden i sig kan emellertid 

tolkas olika av olika lärare, vilket kan orsaka att bedömningen ändå inte uppnår likvärdighet. 

För att motverka detta kan man t.ex. göra som lärare B. Hon diskuterar tillsammans med 

andra estetlärare på sin skola och de har tillsammans förenklat vissa ord och begrepp i ämnes- 

och kursplanerna så att det blir mer lättförståeligt för eleverna. Att diskutera begreppen i 

styrdokumenten med kollegor är ett bra sätt att försöka nå likvärdighet i bedömningen. 

 

Lärare C har också tydliggjort ämnets syfte på ett enklare sätt för elever, dock inte med 

kollegor. För att göra styrdokumenten mer lättbegripliga för eleverna har författaren 

Johansson (2002, s. 146) förslag på hur man kan göra. Han menar att för att få eleverna mer 

engagerade i att verkligen förstå kursplaner och mål, ska läraren förmedla målen direkt tagna 

ur kursplanen och sedan låta eleverna med egna ord få formulera sin version av målen. 

Lundahl (2011, s. 90) i sin tur, anser att lärarna allra först behöver göra en genomgripande 

tolkning av styrdokumenten och det kräver att de ställer frågor till styrdokumenten. Detta görs 

helst tillsammans med andra lärare så att en konkretisering kan utföras inför 

undervisningsplanering. Detta anser jag är optimalt, men av erfarenhet vet jag att det tar 

mycket tid att sitta ner och konkretisera etc. Bara att hinna diskutera med kollegor är svårt att 

få tid till. Eftersom bedömningsmetoderna och även undervisningen i skolan utvecklas, bör vi 

lärare försöka få, eller ta sig, tid att kontinuerligt uppdatera sig om bedömning. 

 

Lärare A och C anser att de endast hinner undervisa ytligt om vissa punkter i ämnets syfte och 

centralt innehåll i kursplaner. Detta menar de är för att det är fler moment att ha med i 

undervisningen sedan reformen 2011 och lärare C menar också att vissa undervisningsgrupper 
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behöver mer undervisning av ett visst moment än ett annat. Jag kan bara anta att olika lärare 

prioriterar momenten i ämnets syfte och centralt innehåll i kursplanen i undervisningstid 

olika, och därmed finns det risk för att likvärdighet i bedömningen mellan skolor inte uppnås. 

Enligt Skolverket (2011b, s. 29) skickar läraren signaler till eleverna om vad som anses viktigt 

(urval) att kunna i och med hur läraren utformar olika situationer för bedömning. 

Undervisningsmomenten ska i alla fall vara kopplade till styrdokumenten och helst ska eleven 

få fler tillfällen att bli bedömda på samma moment.  

5.1.2 Danslärarnas arbete med bedömning under läsåret 
Jag har i resultatet sett att de danslärare jag intervjuat arbetar på många olika sätt med 

bedömning, men alla arbetar främst med formativ bedömning under kursens gång. Alla 

lärarna arbetar inte medvetet efter Lundahls (2011) fem strategier, men t.ex. lärare B och C 

arbetar med att tydliggöra mål och bedömningar enligt strategi ett. Lärare C har t.ex. genom 

sitt dokument med ”studieinnehåll”, arbetat med strategi två (eleverna bör få olika uppgifter 

på det som ska bedömas), på ett medvetet plan. Alla lärare arbetar med strategi tre, 

återkoppling, i formativ mening. De sista strategierna, självbedömning och kamratbedömning 

använder sig flertalet av de intervjuade av. Jag kan dra slutsatsen att danslärare arbetar med 

bedömning för lärande men att större medvetenhet bl.a. genom fler kollegiala samtal och/eller 

att skolledningar satsar på fortbildning, skulle behövas för alla, så att danslärare kan arbeta 

med detta på ett mer medvetet plan. 

 

Lärarna i undersökningen använder kamrat-och självbedömning (analys genom att se sig själv 

på film t.ex.) och vissa använder även skriftliga analysuppgifter. En lärare använder bl.a. 

kamratbedömning med metoden ”two stars and a wish” (se s. 6). När elever får vänja sig vid 

att ge en sådan feedback, när det inte är rätt eller fel som kommer i fokus, vänjer de sig vid 

formativ återkoppling vilket jag anser medvetandegör deras egen kunskap. 

 

Angående självbedömning framkommer det i min undersökning att vissa av lärarna ger elever 

tillfällen att utveckla det som Sjöstedt Edelholm (2004) skriver, att elever behöver skapa dans, 

framföra dans, se, tolka, beskriva och värdera dans. Även om Sjöstedt Edelholm har fokuserat 

på hur dansen verkar i skolan och inte på bedömning, kan detta tillvägagångssätt som hon 

beskriver, refererat till Smith-Autard (1994) påverka hur danslärare skulle kunna arbeta med 

bedömning inom dansämnet. Detta sätt att arbeta på, anser jag ligger i linje med de nya, mer 

preciserade ämnes-och kursplanerna från 2011, där det fokuseras mer på analys och värdering 

av kunskap. Jag har erfarenhet av att arbeta med denna modell och tycker det är bra för 

eleverna. När elever bedömer sina egna arbetsprestationer tjänar detta till att förstärka det 

egna lärandet enligt Skolverket (2011b, s. 22).  

 

De intervjuade danslärarna dokumenterar främst med filminspelning men också med 

anteckningar. Filminspelning av elevers arbete som sparas kan liknas vid en portfölj. I 

portföljen samlas elevens arbeten, uppnådda resultat och framsteg. Detta ska sedan utvärderas 

och bedömas så att eleverna kan lära sig att reflektera och kritiskt värdera sitt arbete 

(Lindström, 2011, s. 155). I dans anser jag att portföljmetoden skulle kunna fungera, bl.a. 

genom att lärare t.ex. kan filma lektioner då materialet lärs ut och i träning/examination. 

Sedan kan lärare och elever titta tillsammans på filmerna för att eleverna ska värdera sig 

själva och ge feedback till varandra för att därefter kunna gå vidare och förbättra sitt arbete. 

Dysthe (2002, s. 94) menar att det är centralt att använda portföljmetoden med interaktion och 
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samarbete mellan lärare och elever och elever emellan för kamratvärdering, för att det är 

grundläggande för lärande. I summativ bedömning inför betygsättning i slutet på en kurs i 

dans är filmdokumentation även en stor hjälp. Där kan även eleven se och uppmärksamma sin 

utveckling. 

 

Alla lärarna som medverkat i denna undersökning använder sig av medbedömning med 

kollegor. Vissa av dem kontinuerligt under kurs, bl.a. för att de delar på kurs, medan vissa 

använder medbedömning inför betygsättning. Enligt Skolverket (2011b, s. 35) leder 

interbedömarreliabilitet/medbedömning till större reliabilitet. Genom att lärare håller 

diskussionen levande om elevers kvalitet i sina arbetsprestationer bidrar de till större 

likvärdighet i sina bedömningar. Att använda medbedömning anser jag borde ske i större 

utsträckning och vara en del i det dagliga arbetet mer än vad jag uppfattar att det är idag. Det 

är främst tidsbrist och/eller olika lärares schema som gör det svårt att få medbedömning att 

fungera mer kontinuerligt. Jag upplever själv att medbedömning mest sker inför 

betygsättning.  

 

5.1.3 Bedömningens svårigheter  
De svårigheter som nästan alla danslärarna uppgav i undersökningen var att det fanns för lite 

tid till bedömningsarbetet och dokumentation samt även tid till feedbacksamtal. I Hedenruds 

(2013-03-12) artikel i Lärarnas Tidning tas en undersökning av lärares inflytande över sina 

arbetsuppgifter upp, som forskaren Eva Bejerot genomför (hittills opublicerad). Den visar 

bl.a. att 35 procent av lärarna är ganska ofta eller nästan jämt har dagar då de känner sig 

mycket pressade, på gränsen av vad de klarar av och hälften säger att de har funderat på att 

byta yrke (ibid., 2013-03-12). Detta anser jag som ohållbart i längden. I intervjuerna jag 

genomförde kom just tidsbristen ofta upp inom de olika frågorna. Det är bra att det forskas om 

detta, men frågan är om de styrande politikerna kommer att ta till sig det som framkommer i 

Bejerots undersökning.  

 

Svårigheten att betyg i sig kan vara ett hinder, som lärare A uppgett, diskuteras närmare i 

nästa rubrik, Feedbacksamtal. 

 

5.1.4 Feedbacksamtal 
I feedbacksamtal när betyget ska sättas fokuserar lärare C mer på kunskapskraven. I det första 

feedbacksamtalet fokuserar lärare C främst på elevens personliga utveckling. Hon försöker då 

inte nämna det betygssteg eleven befinner sig på för att hon inte alltid hunnit med allt som ska 

göras i kursen vid första samtalet och därför har inte heller eleven nått upp till ett visst 

betygssteg. Genom att lärare inte endast förmedlar betygssteg kan eleverna tänka mer på sina 

starka sidor och det de behöver förbättra istället för att elever endast ska få veta ett resultat. 

Just detta tar Lundahl (2011) upp. Han skriver om Ruth Butler som 1988 gjorde en 

effektstudie på 11-åringar om hur de påverkades av feedback i form av kommentarer eller 

betyg. Lite förvånande kom studien fram till att många av eleverna (främst de högpresterande) 

fick sämst resultat av att få både betyg och kommentar. Detta förklarades med att de eleverna 

lätt tenderar att endast fokusera på vilket betyg de fått. Bäst klarade sig de elever som bara fått 

kommentar och inget betyg (Lundahl, 2011, s. 59, 60). Jag tror också att det är bra att försöka 

ge feedback utan betygssteg på feedbacksamtal som hålls i mitten av en kurs. Som lärare är 

det viktigt att få fram att eleverna ska lära sig för lärandets skull och inte för betygets skull. 



 

25 

 

Detta problem tas i min undersökning upp av lärare A som menar att det ibland känns som om 

eleverna utför uppgifter för bedömningens och betygens skull, att de då inte utför det som de 

skulle vilja, utan de utför det som förväntas av dem. På det sättet kan betygen vara ett hinder 

menar hon. Att betyg i dans kan vara ett hinder har även framkommit i en annan studie, 

Iljegård (2010). En lärare hon intervjuat hävdade också att vissa elever endast arbetar mot 

betyget i sig istället för att koncentrera sig på sin utveckling och missar därmed sin egen 

läroprocess med nyfikenhet och intresse (ibid., s. 38). Även Jönsson (2012, s. 145) skriver 

bl.a. att en av betygens negativa effekter är just att elevernas uppmärksamhet riktas mer åt att 

få höga betyg, snarare än själva målet med lärandet. Vidare skriver författaren (ibid., s. 148) 

att det är angeläget att elever inte kan ta någon genväg förbi det som står i styrdokumenten för 

att få höga betyg och menar att det därför är viktigt att bedömning bör vara av hög kvalitet 

och utgå från uppgifter som kräver att eleverna klarar av de kunskaper som finns i ämnes-och 

kursplaner. 

 

På feedbacksamtalen framkommer det i undersökningen att de flesta av de intervjuade vill, 

förutom omdöme och betyg, förmedla och lyfta elevernas utveckling och stärka deras 

självförtroende. Det får inte bara bli prat om prestation. Duesund (1996) skriver att varje 

upplevelse är att prestera något i fysisk aktivitet, oavsett resultatet av prestationen, inte bara 

för eleven själv utan för alla andra också. Man kan inte dölja rörelsen som både är personlig 

och social, det finns en risk för att man under lektioner med fysisk aktivitet, kan uppleva att 

självuppfattningen hotas. Därför, menar författaren, bör undervisningen struktureras så att 

olika typer av upplevelser som styrker och utmanar prestationsupplevelser, både individuellt 

och socialt, får ta plats (ibid., s. 85, 86). Det jag kan se i intervjupersonernas svar om 

feedbacksamtal är att de känner att de vill stärka upp elevernas självuppfattning för att de 

upplever att det behövs. Kanske för att eleverna inte kan dölja rörelsen på lektionerna och 

därmed hotas deras självuppfattning, som Duesund skriver. Min erfarenhet är i likhet med de 

intervjuade, att jag som lärare behöver lyfta elevers utveckling då jag ibland kan märka av 

dåligt självförtroende hos dem. Det brukar märkas på feedbacksamtalen. Därför är det bra om 

jag som lärare låter undervisningen leda till erövrandet av personlig kapacitet hos eleverna, 

som kan innebära en förmåga eller färdighet som är processinriktad, inte endast målinriktad 

(ibid., s. 163). 

 

5.2 Metoddiskussion 
I min undersökning blev jag inspirerad av den fenomenografiska teorin där man undersöker 

hur olika människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld (Dimenäs, 2007, s. 157). 

Eftersom det var olika danslärares uppfattningar jag skulle undersöka var det bra att utgå ifrån 

fenomenografisk teori till detta arbete. Att göra en undersökning av detta slag kräver mycket 

arbete och jag föreslår att man borde läsa in sig på de olika teorierna innan man börjar med 

själva arbetet. Det kan vara bra att läsa in de olika teorierna, för att sedan se vad som passar 

bäst för sin undersökning, såsom man gör med metodlitteraturen.  

 

För att få reda på hur danslärare uppfattar sitt arbete med bedömning behövde jag kontakta 

olika danslärare och fråga dem om detta. Därför anser jag att jag valde rätt metod för 

insamling av information, kvalitativa intervjuer. Likväl förstod jag att den avsatta tiden inte 

skulle räcka till många kvalitativa intervjuer, varpå jag även valde att använda mig av 

intervjufrågor som besvarades via mail. På detta sätt skulle min undersökning få mer underlag 
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för resultatet. Johansson och Svedner (2006, s. 23) skriver att efter en utvärdering som 

genomförts av studenter som nyss gjort sitt examensarbete, var det flera som bedömde att 

yrkesrelevansen var betydligt högre om man i sin undersökning använt fler metoder än en.  

 

År 2011 fick skolan nya ämnes-och kursplaner och jag ville undersöka hur ett antal danslärare 

arbetar med dem, just för att det är de styrdokument vi kommer att använda i många år 

framöver. Med anledning av detta var jag i behov av att endast använda mig av danslärare 

som undervisar från Gy-11. Samtidigt ville jag också att danslärarna skulle undervisa elever 

på estetprogrammet med inriktning dans för att jag ville se hur de inom ett program och 

inriktning arbetar med bedömning. Det blev därför en viss geografisk spridning i södra 

Sverige, eftersom estetprogram med inriktning dans inte erbjuds på alla gymnasieskolor. Jag 

anser att detta bara var bra för att det blev mer intressant och positivt att få större spridning på 

undersökningen. 

 

Att försöka få tag på danslärare som kunde ställa upp för mitt arbete var lättare än jag trott. 

Det var endast en som tackade nej. De flesta jag kontaktade var positiva till att vara med. Jag 

spekulerar i att det eventuellt berodde på att jag tog den första kontakten på telefon för 

samtliga, vilket jag tror kunde upplevas som mer personligt och att läraren fick en uppfattning 

om mig som intervjuare. Det var däremot svårare att få svar på utsatt tid, från de som svarade 

via mail. När man gör sådana utskick via mail är det viktigt att man har ordentligt med tid till 

förfogande, därför var jag noggrann med att skicka ut i ett tidigt skede. Danslärarna fick då tid 

på sig och jag själv fick även tid till sammanställning, ifall danslärarna inte skulle svara på 

utsatt datum.  

 

Själva intervjuerna genomfördes planenligt. Till viss del kan jag som intervjuare ha påverkat 

mina intervjupersoner genom vara lite ledande inom vissa frågor. En del av de intervjuade var 

lite osäkra på vad jag menade med vissa frågor, varpå jag förklarade. Själva förklaringen jag 

gav, kan ha tolkats som mer ledande. Johansson och Svedner (2006, s. 47) skriver att ett 

problem vid intervjuer är att intervjuaren, utan att själv märka det, uttrycker sina 

förväntningar och påverkar på så sätt den intervjuades svar.   

 

Att vara ledande i frågorna kunde jag däremot inte vara till dem som svarade via mail. 

Eftersom jag inte hade kunnat ställa följdfrågor till dem som svarat skriftligt, var deras svar 

oftast kortare och till viss del inte lika informationsrika. Det var en svårighet i sig där jag själv 

i analyserandet av det de skrivit, har tolkat deras kortare svar. 

 

Jag anser att min undersökning är valid, då jag avsett undersöka ett antal danslärares 

uppfattning om sitt bedömningsarbete. Metoden jag använde för att bearbeta mina data anser 

jag är mycket trovärdig. Detta för att jag använde mig av många olika steg som gjorde att jag 

fick gå igenom materialet många gånger. Jag spelade först in hela intervjuerna, skrev ut dem i 

sin helhet, gjorde en kortare sammanställning och till sist en jämförelse.  

 

Att göra en undersökning av detta slag, kräver att man är intresserad av det ämne man avser 

undersöka. Jag kände ett stort behov av att få fördjupa mig i ämnet bedömning och 

betygsättning inom gymnasieskolan, som jag hört beskrivas av tidigare kollegor som ”ett 

nödvändigt ont”. Det jag tycker fungerade bra var mitt intresse för bedömning och då genom 
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att fördjupa och uppdatera min kunskap med hjälp av intervjuer med andra danslärare. 

Intervjuerna var jag mycket nöjd med och att det fungerade så bra som det gjorde. 

 

Intresset för ämnet jag undersökt kan också vara en svaghet. Då jag var mycket intresserad av 

att läsa om bedömning, läste jag ofta litteratur om sådant som kanske inte var så relevant för 

just min undersökning, även om det behandlade ämnet bedömning. Det i sin tur tog mycket 

tid i anspråk och jag hade egentligen inte så mycket tid att jag kunde läsa in mig på allt som 

hade med bedömning att göra.  

 

Att göra en undersökning av detta slag har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket. 

Både om själva ämnet bedömning från andra danslärare och från litteratur, även att kunna 

skriva ett examensarbete med den struktur och formalia det kräver. Jag upplever att jag har 

fått kunskap om att de danslärare jag intervjuat har ett mer lika sätt att bedriva 

bedömningsarbete än vad jag hade förväntat mig. Jag har även fått kunskap om vad de har för 

syn på bedömning överlag. Denna undersökning har också gett mig kunskap om att det är 

viktigt att man som lärare kontinuerligt får möjlighet att diskutera med andra lärare om 

bedömning och dess komplexitet. Fortbildning, uppföljning och diskussion med andra är 

nödvändigt för att lärare ska känna att de når säkerhet och en trygghet i sitt bedömningsarbete.  

 

Resultatet jag fått fram kommer jag således kunna använda mig av i mitt arbete som lärare. 

Dels för att jag har fått bättre kunskap om metoder för bedömning, dels för att jag också har 

fått kunskap om hur jag kan använda mig mer av bedömning för lärande (formativ 

bedömning).  

 

5.2.1 Vidare forskning 
I ett långsiktigt perspektiv kan fler studier av detta slag förhoppningsvis bidra till att fler 

danslärare synliggör sin bedömning och lär sig att bedöma på ett mer likvärdigt sätt i Sverige. 

Jag har undersökt hur sex danslärare beskriver sitt arbete med bedömning och det är endast ett 

mindre antal danslärare. En kvantitativ studie av detta slag skulle jag tycka vara intressant, för 

att se hur fler danslärare, med större geografisk spridning i Sverige, arbetar med bedömning. 

Det skulle också vara mycket intressant att undersöka bedömning inom dansämnet ur ett 

elevperspektiv och även hur de uppfattar feedback.  

 

Något som är viktigt att följa upp och fortsätta forska om är hur de nya ämnes-och 

kursplanerna från 2011 påverkar danslärares bedömningsarbete. Eftersom det nu är år 2013, 

behövs fler undersökningar om detta med uppföljning och utvärdering. Förslagsvis om några 

år när ämnes-och kursplanerna varit gällande för samtliga årskurser i gymnasieskolan och 

gärna när några avgångsklasser tagit studenten inom detta system. Det är också mycket 

intressant att forska vidare kring hur lärare tolkar de olika värdeorden i kunskapskraven i 

ämnes-och kursplanerna. Det skulle vara intressant att undersöka vad t.ex. värdeordet 

tillfredställande innebär för olika lärare. 

 

En annan intressant fråga som uppkommit i min undersökning är vad det finns för 

förväntningar från de högre utbildningarna inom dansens område. Vilken ämneskunskap krävs 

av eleverna när de söker sig vidare och motsvarar gymnasieskolans kunskapskrav det de 
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högre utbildningarna efterfrågar? Det är något som jag anser är intressant att undersöka och 

forska vidare kring. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor - möte 

Inledning 

 Berätta lite om din bakgrund, utbildning, hur många år du jobbat, vilka du undervisar 

nu etc. 

 

Bedömning 

 Hur går du tillväga i ditt bedömningsarbete?  

Följdfrågor ev., beror på samtalet 

Prov, examinationer? Dokumentation? Kamrat – självbedömning? Ev. svårigheter, hur 

hanterar du det i så fall? Medbedömning och ev. med andra skolor? 

 

 Vilken inverkan har ämnes – och kursplanerna från 2011, på ditt bedömningsarbete? 

 

 Hur går du tillväga inför betygsättning? 

 

Feedback-samtal 

 Hur går du tillväga när du förmedlar omdöme/betyg på feedback-samtal? (Feedback-

samtal = utvecklingssamtal i ämnet) 

(Dåtid, nutid, framtid eller konstruktiv kritik, hur - formativt, summativt, 

kommunikation med elev – elev delaktig i samtal…) Hur ofta har du feedback-samtal? 

 

 Vad utöver att förmedla omdöme, tycker du är viktigt att lyfta i feedback-samtalet? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor – utskick innan möte 

Jag, Lina Andersson, kommer att genomföra intervjuer om bedömning och betyg i dans inom 

gymnasieskolan. Detta är en del av mitt Examensarbete (15 hp) som jag genomför våren 2013 

i utbildningen VAL- Vidareutbildning Av Lärare på Karlstads universitet. Jag har valt detta 

ämne för att undersöka hur olika danslärare arbetar med bedömning, betyg och feedback-

samtal inom nya GY-11.   

Här kommer de frågeområden som kommer att behandlas i intervjun. Tack för din tid! 

 

Bedömning 

 Hur går du tillväga i ditt bedömningsarbete?  

 

 Vilken inverkan har ämnes – och kursplanerna (endast GY-11) på ditt 

bedömningsarbete? 

 

 Hur går du tillväga inför betygsättning? 

 

Feedback-samtal 

 Hur går du tillväga när du förmedlar omdöme/betyg på feedback-samtal? (Feedback-

samtal = utvecklingssamtal i ämnet) 

 

 Vad utöver att förmedla omdöme, tycker du är viktigt att lyfta i feedback-samtalet? 

 

Intervjuerna är mycket viktiga i datainsamlingen till Examensarbetet, därför kommer 

intervjuerna att spelas in, så att jag som intervjuare inte missar något och kan använda mig av 

korrekt hänvisning. De som intervjuas kommer i examensarbetet vara anonyma, vilket betyder 

att varken namn, skola eller ort kommer att nämnas i arbetet. 

 

Med Vänlig Hälsning Lina Andersson 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor – Self report
4
 

Jag, Lina Andersson, kommer att genomföra intervjuer om bedömning och betyg i dans inom 

gymnasieskolan. Detta är en del av mitt Examensarbete (15 hp) som jag genomför våren 2013 

i utbildningen VAL- Vidareutbildning Av Lärare på Karlstads universitet. Jag har valt detta 

ämne för att undersöka hur olika danslärare arbetar med bedömning, betyg och feedback-

samtal inom nya GY-11.   

Tack för ditt engagemang och framför allt för din tid! 

Inledning 

 Berätta lite om din bakgrund, utbildning, hur många år du undervisat, vilka elever och 

kurser du undervisar nu etc. 

Bedömning 

 Hur går du tillväga i ditt bedömningsarbete under kursens/kursernas/läsårets gång? 

 

 Upplever du några svårigheter med bedömningsarbetet, om ja, hur hanterar du dem? 

 

 På vilket sätt dokumenterar du det du bedömer? 

 

 Hur når du säkerhet i din bedömning?  

 

 Vilken inverkan har ämnes – och kursplanerna (endast GY-11) på ditt 

bedömningsarbete? 

 

 Hur går du tillväga inför betygsättning? 

Feedback-samtal 

 Hur går du tillväga när du förmedlar omdöme/betyg på feedback-samtal? (Feedback-

samtal = utvecklingssamtal i ämnet) 

 

 Vad utöver att förmedla omdöme, tycker du är viktigt att lyfta i feedback-samtalet? 

De lärare som är med i undersökningen kommer i examensarbetet vara anonyma, vilket 

betyder att varken namn, skola eller ort kommer att nämnas i arbetet. Detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet, Vetenskapsrådets principer, 2002 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

                                                 
4
 Skrivna texter, från lärare med deras uppfattningar och erfarenheter (Dimenäs, 2007, s.70) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

