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Sammanfattning
Det estetiska programmet med inriktning dans finns på gymnasieskolor runt om i Sverige. Det är ett

program som vilar på praktisk kunskap och denna uppsats avser att undersöka om utformningen av

riktlinjerna i Gy11:s kursplaner för dans ger tillfredsställande verktyg för god validitet och reliabilitet

vid bedömning. Det mer precisa syftet med uppsatsen är att med filosofen Jürgen Habermas teori kring

det  kommunikativa  handlandet  utforska  kursplanernas  språkliga  redskap,  samt  användandet  av

värderande och graderande ord i kursplanerna för fyra obligatoriska danskurser för eleverna som går

det estetiska programmet med inriktning dans. Jag har själv dansat i över 20 år, varit en tidigare elev

på det nämnda programmet och finner mig i en position där jag snart är på väg att bedöma elever i det

som jag själv blivit bedömd i; dans som ett konstnärligt ämne. Tidigare forskning pekar på att dans bär

en lång tradition av mästarlära, där eleven ärver en tyst kunskap och lär sig att bemästra dans som

hantverk  från  sin  lärare.  Dansundervisningen  tar  idag  plats  som ett  ämne  som vilket  annat  i  en

skolvärld dominerad av "mätbar" teoretisk kunskap. Men problematiken ligger i hur man som lärare

ska ge en rättvis bedömning i kunskap som faller utanför det teoretiska. Till grund för studien ligger en

kombinerad kvantitativ och kvalitativ  textanalys  av nämnda  kursplaner.  Materialet  har  analyserats

utifrån  ett  hermeneutisk  perspektiv  och  Habermas  teori  kring  kommunikativt  handlande.  De

sammantagna  resultaten  visar  att  de  fyra  kursplanerna  kompletterar  varandra  för  att  ge  eleverna

verktyg till att bemästra dans som hantverk. Kursplanerna som avser de mer praktiska kurserna visar

sig vara mer värderande och mindre preciserade, vilket skapar utrymme för varje lärare att göra sin

egen tolkning kring vad som är giltig kunskap inom dans. Den kursplan som däremot gäller för den

mer  teoretiska  kursen  har  tydliga  graderande  ord  och  är  mer  preciserad.  Resultatet  tyder  på  att

kursplaner som gäller för en teoretisk kurs förefaller vara mer lättillgänglig ur ett språkligt perspektiv

då utrymmet för tolkning är snävare. Detta skapar i sin tur större möjligheter för en god validitet och

reliabilitet vid bedömning.  
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Disposition
Denna  studie  är  uppdelad  i  fem  kapitel.  I  det  inledande  kapitel  1 presenteras  bakgrunden  med

inledande stycke, syfte och frågeställningar, samt en kontext där en kort historik av dans i skolan ges

och  uppsatsen  placeras  i  den  svenska  skolans  kunskapssyn  och  rådande  styrdokument  för

gymnasieskolans  estetiska  program.  Därefter  följer  en  redogörelse  för  tidigare  forskning där det

konstnärliga forskningsfältet kort  förklaras.  Dansens  tradition  av  mästarlära  ringar  in  dansens

traditionella undervisning och läroprocess som praktisk kunskap.  Vidare lyfts  forskning fram som

diskuterar vad som värderas och bedöms som kunskap inom danskulturen, problematiken när praktisk

och teoretisk kunskap ska kombineras, samt vilka redskap man som lärare kan använda vid bedömning

av dans med fokus på formativ bedömning. 

I kapitel 2 beskrivs uppsatsen teoretiska  hållpunkter i hermeneutiken och Jürgen Habermas teori

kring kommunikativt handlande följt av förtydligande av de belysta begreppen. 

Kapitel 3 som följer presenterar val av metod, urval och avgränsningar, samt bearbetning av och

analysverktyg för undersökningen. Vidare diskuteras tillförlitlighetsfrågor som bör uppmärksammas. 

I  kapitel  4  analyseras  resultaten där  tidigare  forskning  och  Habermas  teorier  används

genomgående. Vidare delas analysen upp i tre teman som i sin tur följs av tre underrubriker.

I avslutande kapitel 5 följer en sammanfattande diskussion kring studiens resultat i förhållande till

uppsatsens frågeställningar. Detta följs av tankar kring valet av metod, samt vidare uppslag för fortsatt

forskning.
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Kapitel 1 Bakgrund
Inledning
Vad räknas som giltig kunskap? Det är en fråga som varje lärare ställs inför när betygen ska sättas.

Varje lärare hänvisas till rådande styrdokument och möter då exempelvis: "Dessutom utför eleven i

huvudsak gestaltningen på ett tillfredsställande sätt."1 Denna textrad som även utgör uppsatsens titel

står skriven i kunskapskraven för betyg E i kursen Gestaltning 1 enligt  Läroplan, examensmål och

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11).  Men vad betyder  den? Kursen står

som en av fyra obligatoriska kurser för de elever som går det estetiska programmet med inriktning

dans.  Efter  min  erfarenhet  av  20  år  på  dansgolvet och  som  en  tidigare  elev  med  den  nämnda

inriktningen, förstår jag dans som ett konstnärligt arbete där det personliga och skapandet i stunden är

grunden för  läroprocessen.  Jag har  själv  som danselev  blivit  vägledd  genom fysiskt  görande  och

verbala korrektioner till att fostras in i en danskultur. Jag har som många andra blivit tilldelad texter

som ovan utan någon förklaring, som att min förståelse om dess innebörd vore självklar. Men hur kan

man  som elev förstå  vad  det  är  som bedöms  och hur  kan man  som lärare  förstå  riktlinjerna för

bedömningen? När jag nu närmar mig slutet på min lärarutbildning står jag inför den stora utmaningen

att sätta de teoretiska kunskaperna i handling. Men bedömningen av dans som jag upplever bygger på

lärarens intuition och magkänsla har under lång tid byggt upp en frustration kring hur man går tillväga

för att göra rättvisa bedömningar. Forskning inom dans pekar på ett glapp mellan dansen som praktisk

kunskap  och  den  teoretiska  värld  som genomsyrar  skolväsendet,  en  problematik  som länge  varit

välkänd. Sprungen ur detta har ett mer etablerat forskningsfält kallad konstnärlig forskning, vuxit fram

i  syfte  att  knyta  an  den  konstnärliga  praktiken  med  teoretiska  termer.  Med utgångspunkt  i  detta

forskningsfält är min strävan med denna uppsats att se hur danslärare kan koppla samman praktisk och

teoretisk kunskap i syfte att bedöma eleverna. 

1  Skolverket, Ämne- Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Kunskapskrav"; "Betyget E", 
http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22). Många av de fullständiga länkarna till Gy11 eller Skolverkets
hemsida har jag valt att inte skriva ut i fotnoterna då de är skrymmande, dessa står därför i förkortad version i 
fotnoten med hänvisade rubriker. Fullständiga länkar finns utskrivna i uppsatsens referenslista under övriga 
källor.
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Syfte och frågeställningar
Uppsatsens  övergripande  intention  är  undersöka  om  utformningen  av  kursplaners  riktlinjer  ger

tillfredsställande verktyg för god validitet och reliabilitet vid bedömning av konstnärliga ämnen i den

svenska  skolan.  Vidare  är  det  mer  precisa  syftet  med  denna  uppsats  att  utifrån  filosofen  Jürgen

Habermas teori om det kommunikativa handlandet utforska kursplanerna i Gy11 och dess skrivningar

kring bedömning av eleverna i dans.      

I strävan efter att uppnå detta syfte ska jag besvara följande frågor:

• Vad beskrivs och bedöms som giltiga kunskaper enligt Gy11:s kursplaner för ämnet dans?

• Vilka förutsättningar skapar de språkliga redskapen för danslärarna att undervisa och bedöma

utifrån? 

•  Med vilka ord uttrycks bedömningsunderlaget i kursplanerna?

Definitioner

Begreppen validitet och reliabilitet står som en del i uppsatsens frågeställning och behöver förtydligas

då  de  verkar  på  flera  plan  i  undersökningsprocessen.  I  förhållande  till  frågeställningen  bygger

begreppen på huruvida trovärdig, giltig och rättvis bedömningen av eleverna är. Hur god validiteten

är,  det  vill  säga  hur  giltig  bedömningen  är,  präglas  av  lärarens  bedömningsunderlag  och  de

förutsättningar läraren skapar åt eleverna för att uppnå de förväntade studieresultaten. Reliabiliteten

handlar om lärarens subjektiva tolkning av elevernas lärande. Vid en reliabel bedömning ska det inte

spela  någon  roll  vem  som  bedömer.  Även  noggrannheten  är  en  viktig  aspekt  och  ju  bredare

bedömningsunderlag desto högre blir reliabiliteten. De två begreppen står i relation till varandra men

är inte i beroendeställning. En hög validitet innebär inte automatiskt att reliabiliteten är god och vice

versa.2 

Vidare kommer de två begreppen att tas i beaktande under stycket  tillförlitlighetsfrågor då de

även är en del av uppsatsens undersökningsprocess. 

En kontext av tid och rum
Inledningsvis  presenteras  en  kort  historik  över  dans  i  skolan  i  Sverige,  därefter  följer  svensk

bedömningskultur,  samt  en  sammanfattning  av  examensmålen  för  det  estetiska  programmet  som

uttrycks i Gy11. Detta är relevant för att kunna förstå inom vilka ramar dansen befinner sig i skolan.

Efter det presenteras den tidigare forskning som jag funnit genom den svenska databasen Libris, samt

databaserna Academic Search Premier, Jstor, samt ERIC. Sökord som använts i olika kombinationer;

dans, bedömning, estetik, praktisk kunskap och skolan.   

2  Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 40-43.
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Dans i skolan: en historisk överblick

Dans- och Cirkushögskolan skrev under sitt tidigare namn Danshögskolan en metodskrift för Dans i

skolan,  en  metodskrift  om försöksverksamheten  under  samma  namn  som de  fick  i  uppdrag  från

regeringen inför läsåret 1988/89. Där står det att dans som företeelse har funnits i skolan i alla tider,

men då i form av sällskapsdans som en del av ämnena idrott och musik. Danspedagoger likt eldsjälar

har efter 1960-talet drivit in dansen i förskola och skola med övertygelsen om att obligatorisk dans kan

vara betydelsefull  för  de elever som inte behärskar det  skrift-  och talspråk som är dominerande i

skolan. Initiativtagarna Birgit Boman och Eva Dahlgren var med och startade de första kommunala

dansskolorna  i  Solna  och  Skellefteå.  Ett  pionjärarbete  som  kom  att  sprida  dansen  och  driva

utvecklingen fram till att regeringen under 1980-talet genomförde en satsning på kultur i skolan. Syftet

med projektet  var att  uppmuntra skolor att  experimentera  med nya  former  av kulturverksamheter.

Satsningen hade en god effekt  för dansen och intresset  har sedan dess vuxit  påtagligt.  Dans- och

Cirkushögskolans  nämnda uppdrag av regeringen drev fram införandet av programmet Dans i skolan

som etablerades på gymnasieskolan med lpf94.3 

Idag  har  gymnasieskolan  genomgått  ännu  en  reform med  införandet  av  Gy11  och  där  ses

inriktningen  dans  på  det  estetiska  programmet  som  ett  riksrekryterande  program  och  en

spetsutbildning som utmärks av tydligare profilering och inriktning inom ett visst område.4 

Svensk bedömningstradition och examensmål för det estetiska programmet: en kontext 

För att  förstå  vad det  är  som ligger  till  grund för  bedömning i  den svenska skolan behöver man

synliggöra  skolans  kunskapssyn.  Idag  är  den  mål-  och  kunskapsrelaterade  bedömningstraditionen

normen i skolan med det sociokulturella perspektivet på lärande.  Lärande och kunskap ses som en

meningsskapande process mellan människor. Skolan sätter upp mål för eleverna att utifrån sina egna

förutsättningar  uppnå.  Denna  tradition  ersatte  den  tidigare  normrelaterade  och

utvecklingspsykologiska traditionen som  hade sina rötter i psykometriska intelligenstester. Kunskap

jämfördes  tidigare  mellan  elever  och  generaliserades  utan  hänsyn  till  individens  förutsättningar.

Lärandet ansågs vara mätbart och objektivt överförbart mellan lärare och elev.5 

Styrdokument utgör det regelverk som bestämmer form och innehåll för eleverna och under

läsåret 2011/2012 trädde en ny skolreform i kraft för gymnasieskolan med Läroplan, examensmål och

gymnasiegemensamma  ämnen  för  gymnasieskola  2011 (Gy11).  Utöver  läroplanen  finns  boken

Gymnasieskola  2011 i  vilken  den  nya  reformen  presenteras,  förklaras  och  kommenteras  med

ytterligare  information.  I  boken  ges  fördjupande  information  om  det  nya  betygssystemet  med

3  Dans i skolan: en metodskrift från Danshögskolan, Stockholm: Danshögskolan i samarbete med Statens 
kulturråd, 1990, s. 4,7-10, 14-15; Eva Dahlgren, Cecilia Björklund Dahlgren & Elisabet Bohman, Barn, dans, 
skola: från Bolidens barnbalett till Dans i skolan för alla, Lokalhistoriskt institut, Skellefteå museum, 
Skellefteå, 2006.

4  Gymnasieenheten, Skolverket, Om gymnasieskolan, http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan, (Hämtad 2013-05-09).

5  Anders Jönsson , Lärande bedömning, 2. uppl., Malmö: Gleerup, 2011, s. 13-18.
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bokstäverna A till F, där A står som högsta betyg, som infördes i samband med reformen. Begreppen

fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet framställs som vägledande för lärare att bedöma utifrån i

de tre nivåerna A, C och E. Vidare står en progressionstabell som ska förtydliga skillnaderna mellan

stegen, dock påpekas det att estetiska ämnen ibland faller utanför på grund av dess unika karaktärer.

Betygsstegen B och D har inga preciserade kunskapskrav utan används då eleven uppnått exempelvis

samtliga kunskapskrav för E och till övervägande del kraven för C.6

 Det estetiska programmet presenteras som ett högskoleförberedande program. De kunskaper

som  lyfts  fram  som  huvudsakliga  mål  är  främst  inom  de  konstnärliga,  humanistiska  och

samhällsvetenskapliga områdena. Eleven ska utveckla kunskaper om människan i sin samtid, historia

och världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Centralt för utbildningen

lyfts  skapande,  upplevelse  och  tolkning  av  konst  och  kultur  fram.  Utbildningen  ska  ge  eleverna

möjligheter för allsidig träning, utvecklande och analyserande av det estetiska hantverket.  Den ska

även syfta till att göra eleverna medvetna om juridiska och etiska aspekter i utövande och framförande

inför publik.7 De mål som är specifika för det estetiska programmet med inriktning dans kommer att

framföras senare i resultatdelen.      

Tidigare forskning

Den  tidigare  forskningen  presenteras  i  fyra  teman  som  jag  funnit  angelägna  för  denna  studie:

Mästarlära: den tysta kunskapen som ringar in dansens traditionella undervisning och läroprocess som

praktisk kunskap. Bedömning i dans: process respektive resultat som tar upp diskussionen kring vad

som värderas  och  bedöms  som kunskap  inom danskulturen.  Vidare  följer  Bedömning  i  teoretisk

respektive  praktisk  kunskap som  pekar  på  problematiken  när  de  två  kunskapsbegreppen  ska

kombineras. Slutligen följer Formativ bedömning som berör forskning gällande kunskapssyn och vad

som bedöms i  praktiska kunskapstraditioner,  samt  vilka redskap man som lärare kan använda vid

bedömning av dans. 

Mästarlära: den tysta kunskapen

Det tämligen nyetablerade konstnärliga forskningsfältet som lyftes i inledningen är enligt Dans- och

Cirkushögskolan en viktig del till att stärka konstens utveckling och att vinna ny kunskap inom och för

olika konstområden. De beskriver konstnärlig forskning som ett utforskande som utgår från den egna

konstnärliga  praktiken  i  syfte  att  genom dokumentation  uttrycka  praktiskt  arbete  i  teorier.8 Lena

6  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11, [Elektronisk] 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, (Hämtad 2013-04-10) , s. 43; Gymnasieskola 2011, 
Stockholm: Skolverket, 2011, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597(Hämtad 
2013-05-11), s. 52-55, 227-231.

7  Gy11, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, (Hämtad 2013-04-10) , s. 43.
8  Dans- och Cirkushögskolan, Konstnärlig forskning vid DOCH, http://www.doch.se/forskning, (Hämtad 2013-

04-19).
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Hammergren, professor i dansvetenskap, placerar sig i detta forskningsfält med sin kartläggning av

danskulturen och vad hon kallar "estetiska" förhållningssätt till historiebeskrivningar om dans. Två av

hennes  böcker  kommer  vidröras  i  denna  uppsats.  Ballerinor  och  barfotadansöser:  svensk  och

internationell danskultur runt 1900, som bidrar med en beskrivning av danskulturens dansutbildningar

och yrkesförhållanden, samt Dans och historiografiska reflektioner där Hammergren påpekar behovet

av att kritiskt granska danskulturen och dess teori och metodik för att se om det finns alternativ. I

hennes resonemang lyfts tidigare empirisk kunskap fram för att undersökas på nytt ur nya perspektiv.9

Hammergren beskriver en historik av en hård disciplinerad dansskola vars utveckling alltid står

i relation till specifika personer vars tekniker blivit rådande normer för vad som uppfattas som dans

just  för  den  tiden.  Undervisningen  av  dans  följer  samma  utveckling  och  med  stort  fokus  på

framträdande,  men även om teknikerna skiftat så har dansundervisningen en tradition som går långt

tillbaka i tiden: mästarlära. Fenomenet av att en lärare "överför" sina kunskaper till sin elev lyfts fram i

professorernas Klaus Nielsens och Steinar Kvales antologi. Forskaren Roger Säljö inleder antologin

med att lyfta hur olika metoder används för att kunskaper och färdigheter ska leva vidare inom ett

samhälle och pekar då ut det nämnda fenomenet  mästarlära. Han menar att samhället har en bild av

skolan som institution där läraren överför kunskap till eleven. Metodiken framhålls i detta avseende

väsentlig för i vilken utsträckning eleven lär. Synen på kunskap är starkt präglat av att se lärandet som

en produkt av skola och undervisning där kunskap summeras inte minst i former av skriftliga prov.

Skolan genomsyras av en språklig tradition och lärandet tas ofta ur sitt sammanhang. Detta menar

Säljö har inneburit att lärandet blivit att behärska skolans språk snarare än att använda kunskapen.

Relationen mästare och lärling är en lång tradition av lärande, vilket kan ses som en nyckel till att

bevara kunskaper och färdigheter. Utmärkande för mästarläran är att lärandet sker i görandet i dess

vanliga sammanhang och miljö. Säljö lyfter fram att dagens institutionaliserande lärmiljöer präglas av

en tanke om förberedelse för det som komma skall, något som ofta är svårt att förutsäga.10 

Mästarlära kan uppfattas som de institutionella strukturerna vid undervisning av framför allt

hantverkaryrken. Men det kan även tolkas som en metafor för relationen mellan en kunnig person och

en person som inte  är  det.  En relation som leder  till  att  lärlingen tillägnar  sig  ett  områdes  tysta

kunskap.  I  nämnda  antologi  använder  forskaren  Ejgil  Jespersen  mästarläran  som  lärandeform  i

förhållande till  idrott.  Hans forskning placeras  inom idrottspedagogik och sportpsykologi  och han

menar att den fysiska kroppen fungerar både som verktyg och överföringsmedel mellan lärare och

elev.  I  hans  resonemang  lyfts  förebilder  fram som viktiga  motivationskrafter  i  lärandet,  men  att

eleverna tenderar att distansera sig till lärarens kunskaper. Detta för att eleven många gånger upplever

att kompetensen finns i områdets tradition som läraren befinner sig i och inte i läraren som individ.

9  Lena Hammergren, Dans och historiografiska reflektioner, Stockholm: Stiftelsen för utgivning av 
teatervetenskapliga studier (STUTS), 2009; Lena Hammergren, Ballerinor och barfotadansöser: svensk och 
internationell danskultur runt 1900, Stockholm: Carlsson, 2002.

10  Hammergren, 2002, s. 138-141; Roger Säljö, "Förord till den svenska utgåvan", i Klaus Nielsen & Steinar 
Kvale (red.), Mästarlära: lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur, 2000, s.14-19. 
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Men  trots  denna  distansering  fungerar  läraren  som förebild  där  eleven  tar  till  sig  både  tekniska

färdigheter och personliga egenskaper som attityder. Jespersen påpekar att  elever ofta har svårt att

särskilja dessa delar hos förebilden. Därför betonar han aspekten av mångfalden av förebilder som

fram till förnyelse. Om eleverna får flera förebilder inom samma tradition så kommer reproducerandet

ske på urval av samtliga personer. Eleverna kommer att ta till sig olika verktyg hos olika förebilder

och sätta samman såväl nya beteendemönster som nya skapelser.11

Den  tysta  kunskapen  och  mästarläran  återkommer  i  Gun  Románs,  lektor  på  Dans-  och

Cirkushögskolan, forskning om dans. Hon hävdar att dansen överförs likt tyst kunskap, det vill säga

kunskap som vi har utan att ha satt ord på det. Román lyfter fram kunnighet, färdighet och sunt förnuft

som exempel på sådan kunskap och menar att det överförs genom personlig kontakt mellan lärare och

elev. Vad som dock framhålls är att tyst kunskap inte är något hemligt eller dolt utan fullt tillgängligt

för  eleven,  dock  ligger  ansvaret  för  lärprocessen  ligger  hos  eleven.  Lärprocessen  kräver  dock

upprepning och under vägledning av läraren tills eleven slutligen kan korrigera sig själv. Läraren kan

inte lämna eleven vid enbart imitation och härmning, utan måste stötta eleven helt och fullt genom

muntlig  och  fysisk  uppmuntran  och  korrigering.  Román  pekar  även  på  vilka  egenskaper  hos

dansläraren som anses vara positiva respektive negativa som varit framträdande i hennes studie. Dessa

egenskaper visar  sig vara samma som hos verksamma lärare inom den obligatoriska grundskolan.

Positiva egenskaper som nämns är bland annat engagemang, tillit,  att  vara en positiv förebild och

passionerad. Negativa sidor som framträder har gemensamt att lärarna varit för auktoritära, eller har

haft en dold agenda då outtalade kriterier ligger till grund för bedömning. Detta har skapat en rädsla

hos eleverna, samt verkat hindrande i den skapande processen. Här påpekar Román att danslärare ofta

saknar förståelse för elevernas behov av att sätta ord på sitt praktiska görande. En oförståelse som

Román likställer  med den oförståelse  som många teorilärare  inom skolan visar  praktiskt  estetiska

ämnen.12

Román påvisar att det som särskiljer konstnärligt arbete från det traditionella teoretiska arbetet

framför allt är arbetet som helhetsupplevelse. Eleven är helt och hållet delaktig i lärprocessen. Detta är

något som även den verksamma dansläraren och lektorn Jannie Berggren diskuterar då hon anser att

dansarens lärprocess består av intuitiv kunskap, analys och reflekterande. Hon lyfter fram härmning

och utforskande som viktiga komponenter för inlärning av dans. Hon påpekar även att danskulturen

präglas av starka traditioner som dansaren fostras in i,  vilket  även Hammergren pekar på då hon

ifrågasätter den individuella dansarens möjligheter att aktivt vara med och forma sin sociokulturella

verklighet. Berggren menar att dansen även är en kultur som saknar nedskriven dokumentation, och

hur undervisningen ser ut beror till största delen på hur danspedagogen själv har blivit undervisad. Det

11  Klaus Nielsen & Steinar Kvale, "Mästarlära som lärandeform av i dag", i Nielsen & Kvale (red.). Mästarlära:
lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 31; Ejgil Jespersen, "Idrottens kroppsliga 
mästarlära", i Nielsen & Kvale (red.), Mästarlära: lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur, 2000, s. 
168,170-172, 177.

12  Gun Román, "Dansens lärande - minne, mästarlära och kropp", i Erna Grönlund & Anne Wigert (red.), Röster
om danspedagogik, Stockholm: Carlsson, 2004, s. 56-57, 61-62.
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här medför att dansläraren står som egen källa för lärandet och eleven måste förlita sig på lärarens

förmåga att förmedla och korrigera. Berggren framhåller dock att det är upp till dansaren att känna

rörelsen i sin kropp och bemästra den genom analyserande och reflekterande. Som slutsats betonar

Berggren att en dansare inte kan stanna vid att reproducera rörelser utan måste hela tiden processa

material och bli ett med sitt subjektiva jag. Kroppen är inte bara ett instrument, det är i upplevelsen

som dansen tar sig i uttryck.13 Dansen i dess renaste form som Berggren talar om här benämner Román

för "flow".  Kännetecken för detta är  likt ett  tillstånd då man som dansare upplever att  kropp och

sinnen blir ett. En upplevelse som framstår som det yttersta målet att nå på dansgolvet.14

Bedömning i dans: process respektive resultat 

Vid bedömning av lärande inom konstformer betonar forskarna Richard Gale och Lloyd Bond i sin

artikel att man bör klargöra att det inte är en bedömning av "konst" i dess breda bemärkelse. Man bör

hålla isär hur väl eleverna genomfört uppgiften och artisteri i form av personliga uttryck. Fokus bör

alltid ligga på elevens tillhandahållande och förståelse av dans som konstform. Gale och Bond anser

att  lärare bör klargöra hur och vad de bedömer som kvalitet  inom dans innan bedömningen sker.

Därefter kan de utforma undervisningen efter dessa uppfattningar. Dessa kriterier och uppsatta mål bör

även vara tillgängliga och begripliga för eleverna. De elever som är upplysta och medvetna om vad

som förväntas av dem har större chans att förstå och lyckas. De betonar vikten av att ha en dialog med

eleverna och be dem att själva formulera i ord vad som är essensen i konstformen. Men det kräver

systematik och ett konsekvent arbete för att ge eleverna verktygen att bemästra konsten.15 

Gale  och Bond pekar  ut  ett  behov av att  verbalisera  och  systematisera  bedömningen inom

konstvärlden för att den ska bli förståelig för alla och mer likvärdig andra ämnen i skolan. Dock är de

otydliga  gällande  hur  man  praktiskt  ska  gå  tillväga.  Dansforskaren  Jacqueline  M.  Smith-  Autard

däremot strävar i sin forskning efter att ge en teoretisk bas för dansen i skolan och visa på hur man kan

använda teori i  det praktiska görandet.  Hon vill  med sin forskning peka på  vad och  hur man kan

undervisa dans i skolan. Vad som betonas är framför allt vikten av att ständigt förnya undervisningen

och se det som en ständig process. Smith- Autard delar upp dansundervisning i tre områden: artistisk,

estetisk och  kulturell undervisning.  Dessa  tre  områden  identifierar  skapandet,  uppvisande  och

uppskattning av dans som den bas som elever erfar av dans. Utifrån detta har hon arbetat fram en

modell; "The midway model" som kombinerar de två undervisningstraditioner som präglat bedömning

av dans: utbildningsmodellen och den professionella modellen. Den förstnämnda lägger störst vikt vid

elevens egna subjektiva upplevelse och utforskande av dansen, med följden att många danslärare haft

metodiska  svårigheter  att  bedöma  dans.  Den  professionella  modellen  fokuserar  istället  på

13  Román, 2004, s.71; Hammergren, 2002, s. 151; Jannie Berggren, "Dansarens lärprocess", i Erna Grönlund & 
Anne Wigert (red.), Röster om danspedagogik, Stockholm: Carlsson, 2004, s. 39-41, 50-51.

14  Román, 2004, s. 56.
15  Richard. A. Gale & Lloyd Bond, "Assessing the art of craft", The Journal of General Education, April vol. 

56, no. 2, (2007), s. 126, 129-131, 146-147, [Elektronisk] http://www.jstor.org/stable/27798072, tillgänglig: 
Jstor (Hämtad 2013- 04-14).
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framträdandet och uppvisandet av tekniska färdigheter. Den sistnämnda modellen tenderade att enbart

fokusera på elevernas uppvisande av resultat och deras personliga uttryck föll bort vid bedömning.

Smith-  Autard menar  att  det  finns  en förförståelse  av dans som ett  publikt  fenomen som präglar

förväntningarna på vad som uppfattas som rätt och fel. Med detta menar hon att alltför ofta fokuserar

lärare på uppvisande snarare än processen vid bedömning. Men dansen sedd enbart som en subjektiv

process inom eleven sänker dess trovärdighet och status jämfört med andra skolämnen i skolan. Därför

behövs det en kombination av dans som process och dans som konstnärligt ämne 16 Gales och Bonds,

samt  Smith-  Autards  diskussioner  kring  värdet  av  att  tydliggöra  vad  som  ligger  till  grund  för

bedömning  inom dans,  samt  deras  tankar  kring  behovet  av  att  bredda  detta  bedömningsunderlag

kommer vara värdefulla i denna uppsats analys.  

Bedömning i teoretisk respektive praktisk kunskap

Kunskap  som begrepp  lyfter  forskaren  Sie  von  Gegerfelt  Kronberg  fram i  sin  avhandling  Vilja,

självtillit  och  ansvar:  kunskapens  konstruktion  i  skapande  processer.  Som  huvudtes  resonerar

Kronberg kring den konstruerade åtskillnaden mellan  praktisk och teoretisk kunskap.  Hon gör  en

empirisk studie  baserad på intervjuer  med praktiskt  verksamma  konsthantverkare  där  frågor  ställs

kring  deras  uppfattningar  om  sitt  eget  skapande.  Resultatet  i  avhandlingen  visar  att  lärandet

generaliseras och ofta relateras till den teoretiska undervisningen i skolan där den praktiska kunskapen

utesluts. Kronberg finner tre nyckelord som kännetecken för praktisk kunskap: viljan och drivkraften i

görandet,  självtillit att  främja kreativitet,  samt  ansvar  för budskap och dess roll  i  samhället.17 Till

föreliggande uppsats bidrar Kronbergs undersökning till främst  en distinktion mellan teoretisk och

praktisk kunskap, samt hennes tre nyckelbegrepp som fördjupar förståelsen kring vad som anses vara

kunskap i praktiskt lärande.  

En  forskare  vars  tankar  är  centrala  att  ta  upp  i  sammanhanget  av  bedömning  av  teoretisk

respektive praktisk kunskap är Paula Saukko. Hon söker i sin undersökning framför allt efter metoder

att dels förstå relationen mellan och dels medla mellan teoretisk och praktisk kunskap. Kontentan av

hennes  resultat  är  att  hon  finner  tre  dimensioner  som måste  studeras  utifrån  olika  metoder  och

sammanföras för att nå denna förståelse: den levda erfarenheten, diskursen kring området/temat, samt

den historiska ekonomiska, politiska, sociala och kulturella kontexten. De tre dimensionerna är inte

avsedda att ses som en enhetlig bild eller tolkning men de behöver inte nödvändigtvis hållas avskilda

16  Gale & Bond, 2007, s. 146-147; Jacqueline M. Smith-Autard, The art of dance in education, London: A & C 
Black, 1994, s. vii, 3, 9-10.

17  Sie von Gegerfelt Kronberg, Vilja, självtillit och ansvar: kunskapens konstruktion i skapande processer, Åbo, 
2012, [Elektronisk] http://www.doria.fi/handle/10024/74651 (Hämtad  2013-04-29).
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från varandra.18 Saukkos teori kommer att vara värdefull i analysen på grund av dess karaktär av att

vidga förståelsen för dansens plats i skolan. 

Saukkos forskning pekar på konflikten mellan teoretisk och praktisk kunskap vilket resulterar i

diffusa bedömningsstrategier. I detta sammanhang bör professorn  Janice Ross artikel nämnas kring

kriterierna för bedömning av dans. Hon menar att  motorn i lärprocessen inom dans, i likhet med allt

konstnärligt och praktiskt arbete, bygger på elevernas egna kritiska bedömning av allt de upplever och

känner i förhållande till vad de ser inom dans. Eleverna är egna producenter av sin kunskap då de

skapar, framträder och analyserar genom görandet. Utmaningen ligger i att verbalisera kriterierna vid

bedömning  och  att  fånga  kunskapen  i  stunden.  Ross  lyfter  fram tre  aspekter  som  är  viktiga  att

inbegripa vid bedömning av dans: elevernas skapande, reflektion och framförande. Dessa tillsammans

visar  en helhetsbild  av elevernas  kunnande.  Ross  problematiserar att  dansundervisning kan te  sig

olika, då det inte finns en form eller mall att följa, utan det är upp till varje enskild danslärare hur

undervisningen byggs upp. Detta kan medföra problem vid bedömning då den tenderar att bli partisk.

Därför menar Ross att det är viktigt att eleverna får tillfälle att visa upp sina kunskaper och förmågor

på  ett  så  brett  underlag  som  möjligt.  Bedömningen  bör  således  inkludera  alla  aspekter  av

dansinlärning: man lär sig om, i och genom dans. Alla dessa aspekter bör vara synliga, det räcker inte

med att de praktiskt visar sin kunskap, utan även teoretiskt.  Har de exempelvis förstått sambandet

mellan anatomin och dansrörelsen i kroppen, kroppens "görande"?19 Ross artikel gynnar denna uppsats

analys då den problematiserar och diskuterar hur bedömningen av dans kan användas som redskap för

lärande såväl teoretiskt som praktiskt. 

Formativ bedömning

Professorn Per Andersson koncentrerar sin studie kring vilken betydelse olika bedömningsformer har

för elevernas lärande och hur bedömning formar skolverksamheten. Han avgränsar undersökningen till

gymnasie- och vuxenstuderande vilket gör den högst relevant i föreliggande uppsats. I ett samhälle likt

vårt där fördelningen av positioner bygger på prestationer och personliga egenskaper är bedömningar

centrala. Bedömningarna verkar sorterande med rätt person på rätt plats utifrån kunskap snarare än det

tidigare klassamhället där sociala arv styrde. Andersson diskuterar interna bedömningar såsom mindre

prov och löpande muntlig feedback, samt  extern bedömning som tas i uttryck som "slutprov" och

högskoleprov.  Extern  bedömning  kan  i  ett  danssammanhang  tolkas  som  de  framträdande  och

uppvisande som tidigare kritiserats av bland andra Smith- Autard och Ross. De interna bedömningarna

kan i sin tur stå för löpande muntlig feedback, samt mindre uppgifter för eleverna att lösa. Andersson

18  Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological 
Approaches, London,  2003, s. 6-8, kap. 1, [Elektronisk] 
http://lcst3789.files.wordpress.com/2012/01/saukko__doing_research_in_cultural_studies.pdf  (Hämtad 2013-
04-19). 

19 Janice Ross, "The right moves: challanges of dance assessment",  Arts Education Policy Rewiew, 
September/October vol. 96, no. 1, (1994), s. 1-11, [Elektronisk] DOI: 10.1080/10632913.1994.10544014. 
Tillgänglig: Academic Search Premier (Hämtad 2013-04-22). 
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betonar vikten av intern bedömning då han menar att elever ofta upplever de interna bedömningarna

som mer rättvisa. Anledningen till detta finner han ligga hos elevernas upplevelse av att själva kunna

påverka sina resultat  under  en längre tid då de görs  mer  delaktiga.  Däremot  tenderar  den interna

bedömningen att bli subjektiv, grundad på outtalade kriterier hos såväl lärare som elever. Därför krävs

en dialog med eleverna för att förhindra oklarheter och felaktiga antaganden. Men öppenheten skapar

begränsningar som till  exempel  att  man enbart  får  väga in sådant  som är förutbestämt  i  särskilda

kriterier.20 

I likhet med Andersson lyfter  de brittiska professorerna Paul Black och Dylan Wiliam fram

vikten av öppenhet  om vilka krav som ställs  på  eleverna vid bedömning.  De diskuterar  formativ

bedömning och hur bedömning kan användas för lärande. De finner tre huvudfrågor som grund för

formativt arbete: Var befinner sig eleverna i förhållande till målet? Vilket är målet för eleverna? Vad

behöver göras för att de ska kunna ta sig dit? De tre frågorna bygger även på att de etableras hos och i

samtal med eleverna. Därför är intersubjektiviteten mellan eleven och lärarens agenda oerhört viktig

inom formativ  bedömning.  Vidare  lyfts  muntlig  feedback,  samt  själv-  och kamratbedömning  som

användbara pedagogiska redskap fram som centrala redskap i ett formativt arbete.21 

Till skillnad från den icke dolda agendan som Black och Dylan talar om menar dansforskaren

Larry Lavender att det finns en risk med att i förväg tala om för eleverna vilka kriterier som ligger till

grund för bedömning och utvärdering. Han ställer sig kritisk till att det finns en objektiv bedömning

och menar att det uttryck som kommer till tals blir lärarens i form av elevernas härmning. Eleverna går

in med en föreställning om att  de är objektiva när de egentligen talar  om dans färgat  av lärarens

subjektiva vinkling. Lavender påpekar även att förutbestämda kriterier kan hämma elevernas kreativa

sätt att se och tolka dans och utesluter saker som inte omnämns i kriterierna. Dock menar han att det

finns ett stort behov av att verbalisera dansen och att föra in kritisk granskning av konstformen i den

dagliga dansundervisningen. Det finns ingen generell uppfattning om vad som är giltiga kunskaper

gällande vad som är god konst. Men Lavender hävdar i likhet med Gale och Bond att det behöver

uttryckas i ord under lektionerna för att nå en gemensam förståelse kring vad som värdesätts just i det

rummet i förhållande till dans som konstnärligt ämne.22 

Forskaren  Judith  Alter  menar  i  sin  artikel  Self-appraisal  and  pedagogical  practice:

performance-based  assessment  approaches att  danslärare  använder  sig  av  alternativa  kriterier  för

bedömning istället  för  de "mätbara"  som dominerar  i  skolan.  Hon kritiserar  i  likhet  med tidigare

nämnda Smith- Autard att  framträdandet  ofta blir  dominerande då eleverna ska visa vad de lärt sig,

20  Per Andersson,  Att studera och bli bedömd: empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och 
vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar, Univ., Diss. Linköping: Univ., Linköping, 2000, s. 
255, 262, 265-266.

21  Paul Black & Dylan Wiliam, "Developing the theory of formative assessment", Educational Assessment, 
Evaluation and Accountability. Vol. 27 (1), (2009), s. 7-26, [Elektronisk] DOI: 10.1007/s11092-008-9068-5, 
tillgänglig: ERIC (Hämtad 2013-04-28).

22  Larry Lavender, Dancers talking dance: critical evaluation in the choreography class, Champaign IL: Human
Kinetics, 1996, s. 1-7, 32-33; Gale & Bond, 2007, s. 146-147.
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vilket  hon  menar  kan  uppfattas  som  bekvämlighet.  Som  alternativ  använder  Alter  autentisk

bedömning, där eleverna får visa vad de lärt sig såväl fysiskt som teoretiskt. Här ses självbedömning

som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg till att verbalisera görandet och på så sätt fördjupa lärandet och

delaktigheten.  Alter  talar  i  likhet  med  tidigare  nämnda  Ross  om  vikten  av  att  bredda  sitt

bedömningsunderlag för att komma bort från det traditionella uppvisandet av resultat. Som verktyg för

danslärarna att använda för att belysa processen för såväl lärare som elev nämner Alter eget arbete,

portfolier och en ömsesidig överenskommelse mellan lärare och elev om vilka kriterier av kvalitéer

som bedöms.23 Alters  artikel  kommer  med  konkreta  råd  till  hur  man  som lärare  kan  arbeta  med

formativ  bedömning  i  sin  dansundervisning,  vilket  sätter  de  undersökta  kursplanerna  i  ett

klassrumsperspektiv.  

Sammanfattning av tidigare forskning

Den  tidigare forskningen belyser dans som en kultur starkt präglad av sin tradition av mästarlära.

Eleven  lär  sig  att  bemästra  den  tysta  kunskapen  kring  dans  som  konstnärligt  hantverk  av  sin

danslärare,  där  läraren  fungerar  som  förebild  och  vägledare  i  elevens  subjektiva  utforskande.

Bedömning av dans tenderar att fokuseras kring uppvisande och framträdande då det finns en generell

förväntan av dess karaktär som publikt fenomen. Denna problematik ifrågasätts av de presenterade

forskarna som poängterar vikten av ett brett bedömningsunderlag i dialog med eleverna där kriterierna

för bedömningen är tydlig. 

Forskningen placerar även dans i skolan i ett sammanhang där praktisk kunskap krockar med

teoretisk kunskap.  Hur de två världarna ska uppfattas och mötas  så att  bedömningen sker på lika

villkor har resulterat i ett nytt forskningsfält kallat konstnärlig forskning. Centralt är behovet av att

verbalisera vad den praktiska kunskapen består av och hur den teoretiska kunskapen kan ta plats i det

praktiska  kunnandet.  Då  eleverna  är  producenten  av  sin  egen  kunskap  är  det  viktigt  att  de  blir

delaktiga i  de  förväntningar  som ställs  på dem och får  möjligheter  att  uttrycka  sig teoretiskt  och

praktiskt. Här pekar forskning på att formativ bedömning med verktyg som feedback, samt själv- och

kamratbedömning är användbart. 

Kapitel 2 Teoretisk referensram
I  sökandet  efter  en  djupare  förståelse  av  styrdokumenten  för  bedömning  av  är  Jürgen Habermas

kritiska teori med det kommunikativa handlandet som utgångsläge relevant då han betonar betydelsen

av språkets intersubjektivitet för att kommunikation såväl i tal som i skrift ska vara ömsesidig och

23  Judith. B. Alter, "Self-appraisal and pedagogical practice: performance-based assessment approaches", Dance
Research Journal, Winter vol. 34, no. 2, (2002),  s. 79-80, [Elektronisk] http://www.jstor.org/stable/1478461, 
tillgänglig: Jstor, (Hämtad 2013-04-13). 
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begriplig. Följande stycke avser att ge en vidare förståelse för Habermas teori kring ovanstående och

hur den kommer att användas i denna uppsats. 

Hermeneutiskt perspektiv och Habermas kommunikativa handlande

Habermas menar att det inte finns några allmänna tolkningsproblem som inte kan lösas med etablerade

forskningstekniker.  Genom att  testa  validitet  och reliabilitet  kan man  förhindra  att  inflytanden  av

vardagsspråk  etcetera  okontrollerat  påverkar  våra  tolkningar.  Här  lyfter  Habermas  fram

hermeneutikens betydelse,  läran om läsning och tolkning. Han betonar att varje mening, uttalad och

outtalad, samt objekt likt ett dokument kan uppfattas både som en observerbar händelse och som ett

objekt som tillskrivs betydelser.24 

Kommunikativt handlande som begrepp bygger på förståelse i en ömsesidig relation mellan två

parter.  Dessa parter  ska enas  om en gemensam definition kring såväl  situation som relation.  Det

kommunikativa är sammanbundet  med de fyra giltighetsanspråken: sanning, förståelighet,  riktighet

och sannfärdighet.  De fyra  giltighetsanspråken måste överensstämma hos båda parterna för att  det

kommunikativa  handlandet  ska  bli  meningsfullt.  Grundprincipen  vilar  på  en  intersubjektivt  delad

förståelse  mellan  parterna  för  att  detta  ska  uppnås.  Habermas  lyfter  här  fram de  två  begreppen

samförstånd och  påverkan som karakteriserar  två  handlingsmekanismer  som ligger  till  grund  för

förståelsen.25 De  två  begreppen  kommer  att  användas  vid  beröring  av  frågeställning  kring  hur

tillgängligt styrdokumentens språk är för elever och lärare. Till exempel, vad skapar dokumenten för

förutsättningar för god validitet och reliabilitet? Samförstånd och påverkan som begrepp kommer att

förtydligas senare i kapitlet. 

Förståelsen

Vi kan beskriva saker och ting utan att ha någon föreställning kring dess betydelse, men för att förstå

dess  betydelse  krävs  det  att  vi  deltar  i  verkliga eller  föreställda kommunikativa handlingar i  dess

sammanhang av samma språkgemenskap. Två språkanvändningar lyfts fram enligt Habermas teori.

Det  finns en skillnad mellan att  förutsäga framtida språkanvändningar och att  vara delaktig i  den

framtida  konversationen.  Här  särskiljer  Habermas  teori  mellan  yttrande  och  språkligt  uttryck.

Yttrandet delas upp i en trefaldighet där det språkliga uttrycket  står som fjärde punkt. Sistnämnda

delas i sin tur upp i tre punkter.26 För att tydliggöra har jag försökt visualisera detta i en uppställning,

se följande:

Yttrande

1.Uttryck för intention  

2. Uttryck om något 

24  Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande: texter om språk, rationalitet och samhälle, redigerade av 
Anders Molander [sv. översättning: Mikael Carleheden] 2. uppl., Göteborg: Daidalos, 1996, s. 31.

25  Ibid.,  s. 175-176.
26  Habermas,1996, s. 33-35.
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3. Uttryck för en interpersonell relation

4. Språkligt uttryck 1. kulturell reproduktion eller aktualisering av traditioner 

2. socialisation eller kulturell tolkning av behov 

3. social integration 

Jag har dock kombinerat de sex delarna till tre därför att jag utgår från en skriven text utan denna

särskiljning mellan yttrande och språk. Jag kommer efter varje punkt även förtydliga hur de används

som analysverktyg i denna undersökning:  

• Uttryck  för  intention/kulturell  reproduktion eller  aktualisering  av  traditioner:  utifrån  den  här

aspekten kommer jag analysera vad styrdokumenten ger för tecken på dansens kulturella arv och

bevarande av dess traditioner. 

• Uttryck om något i denna värld/socialisation eller kulturell tolkning av behov: Utifrån denna punkt

kommer  jag  se  vad  styrdokumenten  språkligt  uttrycker  om  vad  som  kan  tolkas  som  giltiga

kunskaper  inom  dans.  Detta  kommer  synliggöras  genom  att  belysa  vilka  graderande  och

värderande ord som används.

• Uttryck för att etablera en interpersonell relation mellan lyssnare och talare/ social integration: då

jag i undersökningen ser styrdokumenten som en aktör i en social interaktion med läsaren kommer

jag belysa begreppen: samförstånd och påverkan som är grunden för förståelsen vilket förtydligas

i senare stycke.27

För att förtydliga mina tankegångar se följande uppställning:

Yttrande Språkligt uttryck

1.Uttryck för intention   / 1. kulturell reproduktion eller aktualisering av traditioner

2. Uttryck om något     / 2. socialisation eller kulturell tolkning av behov

3. Uttryck för en interpersonell relation  / 3. social integration 

Samförstånd Påverkan

      

De tre punkterna i ett yttrande kan enligt Habermas teori analyseras utifrån ett livsvärldsperspektiv

eller mot bakgrund av de gemensamma praktikers sociala sammanhang.28 Min avsikt är således att

utifrån hermeneutiken lyfta fram begreppet  förståelse för att analysera textens budskap i förhållande

till dess sammanhang av dans som konstnärligt ämne. Vidare kommer jag att se styrdokumentet som

en aktör i ett kommunikativt handlande mellan lärare och text, elev och text, samt lärare och elev. 

27  Ibid., s. 33-35, 176-178.
28  Habermas,1996, s. 33-35.
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I föreliggande uppsats ser jag mig själv som interpretatör och kärnan i hermeneutiken består av

interpretatörernas  inställning  kring  sin  egen  roll  i  tolkningen  av  kommunikativa  handlingar.

Interpretatören vill  förstå  och blir  då  en del  av samtalet,  en process  av ömsesidighet  utan någon

överlägsenhetsposition. Enligt Habermas ligger dock problematiken i krocken mellan de subjektiva

tolkningarna  och  strävan  efter  objektivitet.  För  att  kunna  förstå krävs  det  deltagande  snarare  än

observation.29 

Samförstånd

 En handling kan dels uppfattas som en tolkning av en situation utifrån aktörens perspektiv och dels

situationen som i  sin  tur  bildar  aktörens tolkning av sin omvärld.  Tolkningarna skapas utifrån de

handlingsmöjligheter  som  aktören  uppfattar  som  relevanta  för  sin  handling.  Poängen  är  att

interaktionsdeltagarnas vetande måste överensstämma i frågan om deras tolkningar av situationen. Det

gemensamma vetandet kräver därmed mer än att aktörerna har samma åsikter. Gemensamt vetande ska

konstituera ett  samförstånd som innebär att deltagarna accepterar vetandet som giltigt, det vill säga

intersubjektivt bindande.30 I förhållande till denna uppsats syfte: textens budskap och dess läsare bör

ha ett gemensamt vetande, och ett samförstånd bör finnas mellan elev och lärare om textens budskap. 

Påverkan

Att framkalla en uppfattning hos en annan deltagare kan inte verka intersubjektivt bindande, det krävs

en inre övertygelse om en sanning. Man kan inte både nå ett samförstånd och öva inflytande över den

ena partnern, samförstånd  kan alltså inte påtvingas. Yttre påverkan som hot eller belöning räknas inte

som intersubjektivt samförstånd.31 Utifrån Habermas teori kan alltså inte en lärare hota eller belöna en

elev till att förstå samma sak av styrdokumenten. 

Sammanfattning av uppsatsens teoretiska referensram

Habermas  teori  kring  kommunikativt  handlande  som här  lyfts  fram fokuseras  vid  hermeneutiskt

perspektiv  med  tolkning  av  tryckt  text.  Tre  aspekter  av  textens  uttryck  kommer  fungera  som

analysverktyg;

• Uttryck för intention/kulturell reproduktion eller aktualisering av traditioner. 

• Uttryck om något i denna värld/socialisation eller kulturell tolkning av behov.

• Uttryck för att etablera en interpersonell relation mellan lyssnare och talare/ social integration. 

Begreppet förståelse är central inom hermeneutiken då man utifrån en tolkning syftar till att begripa, i

detta fall, vad som står bakom orden i tryckt text. Jag kommer även att använda de två begreppen

samförstånd och  påverkan för  att  undersöka hur  tydlig  texten är  med sitt  budskap.  Är  budskapet

29  Ibid., s. 36-37.
30  Ibid., s. 176-178
31  Ibid.
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tydligt  på så vis att  läraren och eleven har samma förståelse av innebörden så att  validiteten och

reliabiliteten ökar vid bedömning.  

Kapitel 3 Metod

Val av metod 
Metoden för undersökningen består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Kvantifieringen

av materialet utgörs av en brukstextanalys. Brukstexter lyfter fram den praktiska funktionen i textens

innehåll och jag ser kursplanerna som brukstexter på grund av dess praktiska funktion. Det vill säga

att texten uppmanar läsaren att utföra någonting, i detta fall att bedöma. 32 Texten struktureras upp i

mindre delar som bygger på nyckelord, även kallade  kodningsenheter,  det vill  säga vissa ord som

återfinns i texten och urvalet av dessa bygger på värderande och graderande ord. 33 Dessa ord kommer

jag att återkomma till under genomförande och analysmetod. 

Den  kvalitativa  delen  i  undersökningen  bygger  på  tolkning  av  materialet  i  förhållande  till

Habermas teori med utgångspunkt i texten som handlande subjekt. De uppmärksammade orden, det

vill  säga  kodningsenheterna,  analyseras  och  tolkas  genom att  sättas  i  förhållande  till  syfte  med

respektive kurs, tidigare forskning, samt Habermas teori. Tolkningen av texten som här sker är vad

Lennart Hellspong och Per Ledin kallar för en sakorienterad tolkning. En sådan tolkning syftar till att

använda texten för att bättre förstå vad den talar  om och talar  till.34 Göran Bergström och Kristina

Bóreus påvisar att  tolkningar ingår i  alla textanalyser  i  mer  eller mindre skala. Använder man en

textanalys  där  vissa  termer  räknas  och noteras  i  alla  dess  betydelser  är  tolkningsaspekten mindre

jämfört med de textanalyser där det som lyfts fram är uttryck för bestämda idéer. De lyfter fram fem

element  att  ta  hänsyn  till  vid  analyser  av  text:  det  sociala  sammanhang skriften  kom till  i  och

konsumeras i, avsändaren, mottagaren, samt uttolkaren. Här tas hermeneutiken, läran om läsning och

tolkning  i  beaktande.  Inom  hermeneutiken  lyfts  förförståelsens  betydelse  fram  samt  "den

hermeneutiska cirkeln". Grundprincipen av den sistnämnda är att delar i en text tolkas utifrån helheten

och tvärtom.  Denna process möjliggör en fördjupad förståelse av texten i  nya  perspektiv. 35 Därav

anledningen  att  kvalitativt  tolka  texten  efter  att  ha  kvantifierat  den  genom  att  uppmärksamma

värderande och graderande ord.

32  Lennart Hellspong & Per Ledin, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur, 
1997, s. 14-16, 42-44.

33  Bergström och Boréus, 2004, s. 54-55. 
34  Hellspong & Ledin, 1997, s. 223.
35  Bergström & Boréus, 2004, s. 30-33.
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Vidare diskussion och kritik mot val av metod, samt tillförlitlighetsfrågor såsom förförståelsen

betydelse för undersökningens resultat kommer i senare stycke. 

Urval och avgränsning
Uppsatsen är  avgränsad till  att  analysera  de fyra  styrdokument  av danskurser som föreskrivs som

obligatoriska  på  det  estetiska  programmet  med  inriktning  dans;  Dansgestaltning  1,  Dansteknik  1,

Dansteknik 2,  samt  Dansteori.  Samtliga kurser  avser 100 poäng vardera.  Utöver  dessa kurser har

eleverna  möjlighet  att  välja  fördjupande  danskurser  på  100  poäng  vardera  inom  ämnena

Dansgestaltning, Dansorientering, Dansteknik, samt Dansteori. Totalt finns 13 kurser inom dans på det

estetiska programmet.36 Valet av den här avgränsningen är baserat på mängden material och syftet med

studien. Jag vill göra en djupdykning i materialet och analysera dess byggstenar utifrån framför allt ett

kvalitativt perspektiv då förståelsen av dess betydelse är i fokus. Urvalet av de fyra kurserna är främst

av den faktorn att de är obligatoriska för samtliga elever som går inriktning dans, därmed är dessa

riktlinjer ämnade för samtliga dansare på det estetiska programmet.    

Genomförande och Analysmetod
De undersökta kursplanerna har studerats ingående upprepade gånger. Utifrån det lästa materialet har

sedan gemensamma nämnare i  form av kategorier utkristalliserats,  dessa presenteras senare i detta

stycke.  Genomförandet av undersökningen har i första hand varit  med penna i  hand för att  stryka

under och ringa in de ord som väckte frågetecken gällande betydelse, därefter har graderande och

värderande ord uppmärksammats. Proceduren har sedan upprepats med fokus på frågeställningarna för

studien. Efter att materialet lästs upprepade gånger strukturerade jag upp texten i matriser på grund av

dess  splittrade karaktär.  Fokus i  studien  har  lagts  vid  kursernas  innehåll  som jag här  tolkar  som

lärarnas redskap, elevernas förväntade förmågor som står som mål att uppnå, samt betygskriterierna E,

C och A. De tre delarna står fria från varandra och utan någon tydlig systematik, därav anledningen till

att använda en matris i syfte att skapa en överblick. 

Kodningsenheterna har byggts på graderande och värderande ord. Graderande ord har utmärkts

som de ord som rangordnar och beskriver olika skillnader mellan betygssteg, exempelvis  med viss

säkerhet och  med  säkerhet.  En  del  av  de  graderande  orden  står  utskrivna  i  den  angivna

progressionstabell  som  står  i  Skolverkets  bok  Gymnasieboken  2011,  vilken  har  verkat  som min

förankring gällande vad som karaktäriserar graderande ord.37 Urvalet av de värderande orden har jag

däremot  förankrat  i  en  värdeteoretisk ståndpunkt  då  det  inte  står  några  direktiv  från  Skolverket

36  Skolverket, Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet, http://www.skolverket.se, 
(Hämtad 2013-05-04). 

37  Gymnasieskola 2011, 2011,[Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597(Hämtad 2013-
05-11), s. 54-59.
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gällande  dessa.  Notera  att  värdeteorin  inte  verkar  som  ytterligare  en  teoretisk  referensram  för

uppsatsen, utan som en systematisk metod för mig som uppsatsskrivare att befästa mina tolkningar i.

De värderande orden är därmed inte valda efter mina personliga preferenser kring vad som är bra eller

dåligt utan systematiskt vägda mot en värdeteoretisk ram. 

Forskaren  Lars  Bergström  beskriver  värderingar  som  de  åsikter  som  vi  människor  har,

exempelvis bra och dåligt, samt bör och borde. Åsikterna likställs med värderingar med vars hjälp vi

kan förstå värdeomdömen. Värdeteori kan te sig i olika inriktningar men jag har här använt mig av en

så kallad empirisk värdeforskning då jag sökt vilka moraliska och estetiska värderingar människor har

inom ett specifikt område och hur människor  bör agera.38 Det är inte tal om någon absolut sanning

eller en fast och bestämd form, utan värderingar som jag tolkar ur ett specifikt sammanhang just nu.

Jag har utifrån de uttryckta förmågorna, i kursplanerna för respektive obligatorisk kurs inom dans,

identifierat det som eleverna bör uppfyllt efter avslutad kurs. Dessa ord kännetecknas som verb såsom

tillämpa, använda och förstå. Detta har varit måttstocken och vägledning för urvalet av de värderingar

som synliggjorts och undersökts i riktlinjerna för bedömning av dans. 

Kategorierna som framkommit i undersökningen är först och främst baserade på materialet men

även på  de  frågeställningar  som är  i  fokus i  denna uppsats;  Dans  i  skolan i  förhållande  till det

konstnärliga uttrycket, Redskap i förhållande till uppsatta mål, samt Värderande och graderande ord.

Materialet har studerats med fokus på tolkningen av texten och hur den kan påverka aspekterna av en

god validitet och reliabilitet vid bedömning av eleverna. Fokus har således legat på de frågeställningar

som  uppsatsen  ställer.  Under  respektive  kategori  följer  tre  underrubriker  indelade  efter

ifrågakommande kurs och en föraning om vad texten kommer att  handla om.  Vidare används den

teoretiska ansatsen att utifrån Habermas kritiska teori med ljuset på den kommunikativa handlingen

mellan text och läsare för att ge ett vidare djup till analysen av materialet.   

Tillförlitlighetsfrågor
Begreppen validitet och reliabilitet står skrivet i uppsatsens syfte och tar sig även ett steg djupare in i

uppsatsen då de är grundbultarna i en god och välgenomförd undersökning. Boréus och Bergström

menar att utifrån en empirisk vetenskapssyn på validitet avgörs dess grad av hur väl metoden, det vill

säga undersökningens verktyg faktiskt undersöker det den syftar till. Svarar uppsatsens undersökning

av det  utvalda materialet  och de teoretiska föreställningarna på de ställda frågeställningarna? Den

frågan  är  grundstenen  för  en  god  validitet  i  en  undersökning,  men  även  här  spelar  forskarens

förförståelse in och kan påverka utslaget.  Därför krävs det  av forskaren att  läsa in sig på tidigare

forskning och bredda sin förståelse  för  sin  förförståelse.  Ännu en gång tolkningens betydelse  för

undersökningen  och  här  kommer  aspekten  av  reliabilitet  in.  Graden  av  noggrannhet  i

undersökningsmetoden men även genomskinligheten i kommunikationen till läsaren. Samma person

38  Lars Bergström, Grundbok i värdeteori, 2. uppl., Stockholm: Thales, 2004 [1993], s. 8, 14-15.
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bör kunna utföra samma undersökning på samma sätt och komma fram till samma slutsatser vid olika

tillfällen. Detta beror på huruvida konsekvent forskaren är i sina bedömningar och pekar på huruvida

god intrasubjektivitet undersökningen har och utgör en del av reliabilitetsaspekten. Den andra delen är

intersubjektivitet:  om  någon  annan  utför  samma  undersökning  kommer  den  då  fram  till  samma

slutsatser?39 Tydlighet, noggrannhet och genomskinlighet är viktiga komponenter för en god reliabel

undersökning som tagits i beaktande under uppsatsprocessen.   

Metoden för studien är av en kvalitativ natur och ställer därmed krav på mig som forskare att

vara kritisk och öppen med mina tolkningar. Jag är en del av den starka traditionskultur som dans

befinner sig i därför är det oundvikligt att mina förförståelser präglar mina tolkningar. Däremot har jag

strävat efter att vara reflexiv med mina egna förutfattade meningar och där har den teoretiska ansatsen

varit  behjälplig.  Likväl  bör  man  som  läsare  vara  medveten  om  att  mina  förförståelser  påverkat

undersökningens utslag. Boréus och Bergström menar dock att tolkningen är oundviklig i samband

med textanalyser och det  gör den inte mindre betydelsefull. Här är det dock viktigt att poängtera att

Boréus och Bergström menar att författarens och forskarens makt vad gäller de avvägningar som görs

gällande metod och tolkningar även innefattar ordvalen i presentationen.40 Därutöver vill jag betona att

med mina frågeställningar och tolkningar har det funnits material som fallit bort, då det är oundvikligt

i en undersökning att få med allt. Jag har således valt ut citat och ord som jag funnit relevanta för att

uppnå syftet med studien.  Dessa val påverkar läsaren därför är det  som forskare  viktigt att fundera

kring vad man vill säga, till vem och vad man vill få för reaktion och varför? Det här är viktiga frågor

som jag här burit med mig genomgående genom uppsatsprocessen.  

Kapitel 4 Resultatanalys
Nedan  presenteras  och  analyseras  föreliggande  uppsats  resultat.  Resultatet  är  uppdelat  i  tre

huvudkategorier som framträtt  i  undersökningen:  Dans i  skolan i  förhållande till det konstnärliga

uttrycket, Redskap i förhållande till uppsatta mål, samt Värderande och graderande ord. Under varje

kategori är resultatet sorterat efter respektive kurs med undantaget Dansteknik där jag slagit samman

Dansteknik 1 och 2. Valet att slå ihop de två är grundat i att kurserna har samma område och snarlika

mål. Däremot kommer jag att vara tydlig om de skiljer sig åt och då vilken analysen avser. Vidare

följer  en   föraning  om  vad  respektive  stycke  kommer  att  handla  om  efter  kursnamnen  i

underrubrikerna. Då tolkning och förståelse av text är syftet med studien är jag en aktiv interpretatör.

Därav  har  jag  valt  att  genomgående  använda  Habermas  teoretiska  perspektiv,  samt  den  tidigare

forskningen för att skapa distans mellan mig som person och resultatet.  

39  Bergström & Boréus, 2004, s. 40-44.
40  Ibid., s. 21-23, 30.
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Dans i skolan i förhållande till det konstnärliga 

uttrycket 

Följande avsnitt syftar till att placera analysen av respektive kurs uppsatta mål, som står som

förmågor för eleverna att uppnå, i förhållande till dans som ett konstnärligt uttryck.   

Dansteknik: användandet av hantverket

I kursplanen för Dansteknik 1 står nio punkter med förmågor som eleverna förväntas uppnå. Endast

sju av dessa behandlar kursen och därmed faller två punkter bort, vilka jag här har valt att förbise då

de avser fördjupande kurser. De sju förmågorna som avser den undersökta Dansteknik 1 inleds med

kunskaper om olika dansgenrers danstekniker. Sedan följer kunskaper om träningsprocessens olika

delar,  anatomi  och  kompletterande  träningsmetoder,  samt  betydelsen  av  kontinuerlig  träning.

Därutöver  förväntas  eleverna  ha  kunskap  om musikens  relation  till  dansen.41 Den  första  uttalade

förmågan står som "Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens

olika genrer."42 Dansteknikers konventioner framstår som väsentliga i kursen då de omnämns under

fler  förmågor  för  eleverna  att  uppnå.  Detsamma  gäller  kunskaper  kring  kroppens  olika  delar  i

förhållande till dans. Se följande vad kursplanen säger: 

Förståelse  av  hur  kropp  och  dansrörelser  måste  förhålla  sig  till  dansteknikens  konventioner.
[...]Förmåga  att  genom dansen  uppfatta  och  använda  olika  förhållningssätt  till  tid,  dynamik  och
rytm.43

De nämnda förmågorna indikerar att förståelsen av dans är central och en viktig kunskap för eleverna

att utveckla. De bekräftar även Gymnasieboken 2011, där det påpekas att förståelsen är en av de fyra

begreppen: fakta, förståelse, färdigheter, samt förtrogenhet som står som vägledande för lärare vid

bedömning.  Enligt Habermas perspektiv på hermeneutik är förståelsen just nyckeln till att begripa hur

någonting förhåller sig. Man kan föreställa sig en företeelse men för att  förstå krävs deltagande. 44

Utifrån det perspektivet krävs det att eleverna får vara aktiva deltagare i utförandet av dans. Detta

bekräftas av tidigare forskning som framhåller den tysta kunskapen som central inom praktiska ämnen.

Dans kan begripas som ett praktiskt estetiskt kunnande som bygger på ett görande. En lärprocess av

upprepning under vägledning från dansläraren, att göra rörelserna till sina.45 I de uttalade förmågorna

ovan kan man förutom förståelsen för dans som hantverk även skönja förmågan att använda dans som

hantverk. Dans som ett konstnärligt ämne lyser här igenom då det pekar på färdigheten att använda

41  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:", http://www.skolverket.se, (Hämtad  2013-04-20).

42  Ibid., punkt 1, http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
43  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla följande:"; punkt 4 och 5, http://www.skolverket.se, (Hämtad  2013-04-20). 
44  Skolverket, s. 52; Habermas,1996, s. 31-35.
45  Nielsen & Kvale, 2000,  s. 31; Román, 2004, s. 56-57.
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sina kunskaper i ett  sammanhang. Berggren menar att  danskulturen bär på starka traditioner vilket

även Hammergren  påpekar  då hon ifrågasätter  dansarens  individuella  utrymme  för  påverkan.  Till

resonemanget  är  det  intressant  att  tillägga  Habermas  teori  kring  uttryck  för  intention  såväl  som

kulturell reproduktion och aktualisering av traditioner.46 Hans teori innebär i det här fallet att texten

upprätthåller en kultur med dess traditioner då det syftar till att sätta ramarna för vad som förväntas av

eleverna. Frågorna vad dans är och hur man gör dans besvaras i danstraditionen av att fysiskt utforska

dansrörelser. En kombination av initiativ kunskap och reflekterande som Berggren kallar det. 47 Det

Berggren  talar  om  syns  i  kursplanen  då  förmågan  att  tillämpa  ovanstående  kunskaper  i  sina

sammanhang och  förmågan att  reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik förs fram.

Eleverna  förväntas  skapa  en  förståelse  av  hur  kropp  och  dansrörelser  måste  förhålla  sig  till

dansteknikens konventioner, likaså förmågan att genom dansen förhålla sig till tid, dynamik,  rytm,

rum och andra medverkande. 

Hur  kan  då förmågorna  tolkas  i  relation  till  dans  som  konstnärligt  ämne?  Smith-  Autard

framhåller  även hon den starka traditionen av uppvisande av kunskaper.  Hon menar  att  det  finns

förväntningar på fenomenet dans som ett publikt framförande, vilket präglat dans i skolan och framför

allt bedömning av dans. Vad är det vi bedömer i dans och vad räknas som giltig kunskap inom dans?

De här frågorna kan ses som ledfrågor inom det konstnärliga forskningsfältet då de ständigt dyker upp

samband med en teoretisk bedömning av ett praktiskt ämne. Saukko lyfter fram vikten av att finna

metoder att förstå och medla mellan teoretisk och praktisk kunskap. Smith- Autard har i sitt arbete

med denna fråga funnit en modell som bygger på en medelväg. Hennes modell är en kombination

mellan lärprocessen inom dans och dans som konstnärligt ämne,  men den svarar inte på hur man

teoretiskt  ska  bedöma  i  dans.  Saukko menar  istället  att  man  måste  studera  och sätta  samman  tre

områden för förstå relationen mellan praktisk och teoretisk kunskap: den levda erfarenheten, diskursen

kring området/temat,  samt  den historiska ekonomiska,  politiska, sociala och kulturella kontexten.48

Utifrån det här synsättet bör dansläraren se till elevens lärprocess i förhållande till danstraditionen som

konstnärligt ämne, samt föra samman det här till dans i skolans kontext av rådande styrdokument. Det

innebär alltså att det ena inte utesluter det andra.     

Dansgestaltning: skapandet i det subjektiva jaget

Den kurs av de fyra undersökta kurserna som kan uppfattas som mest konstnärlig är Dansgestaltning

1. Kursen omfattar sju förmågor för eleverna att uppnå, där punkt sex och sju faller bort på liknande

sätt som för Dansteknik 1. Förmågorna bygger på kunskaper såsom analyserande, tolkning, gestaltning

av olika koreografiska material, användning av olika kompositionsmetoder, samt att uttrycka idéer och

46  Habermas,1996, s. 33-35.
47  Berggren, 2004, s. 39-41; Hammergren, 2002, s. 151.
48  Smith-Autard, 1994, s. 9-10, 25-28; Saukko, 2003, s. 6-8. 
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omsätta dem i konstnärliga processer.49 Som exempel står som första punkt: "Förmåga att analysera,

tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att

använda danstekniska kunskaper i gestaltning."50 Eleverna förväntas därmed kunna förstå och skapa

dans  som konstnärligt  ämne  utifrån  deras  egna  uttryck,  vilket  vittnar  om begreppet  förtrogenhet.

Román menar att dansläraren står som egen kunskapskälla då det överlag saknas dokumentation inom

ämnet dans. De förväntningar som nämns ovan vittnar om att det finns en annan kunskapskälla utöver

läraren, det vill säga inom eleverna själva. von Gegerfelt Kronberg betonar med sitt användande av

vilja som begrepp att det inom praktiska ämnen krävs en vilja hos eleverna att lära då vägen till att

kunna  hantera  verktygen  kräver  kreativitet. Dock  menar  Román  att  man  som danslärare  inte  kan

överge eleverna till att enbart härma.51 Utifrån forskarnas resonemang bör det tilläggas att precis som

vilket annat ämne i skolan behöver man som elev verktyg för att kunna skapa såväl kunskap som

praktiskt  utförande.  I  ämnet  svenska behöver man ord och regler  från grammatiken för att  kunna

skriva, och i historia behöver man veta vilka förutsättningar och följder som kom efter drivande krafter

för att  förstå varför vi är där vi är idag. Dansaren behöver de kunskaper som förväntas av dem i

dansteknik, det vill säga kroppslig uppfattning, koder och det fysiska utförandet. 

Eleverna förväntas vidare kunna improvisera,  interagera med andra dansare,  samt  associera,

välja  och  förhålla  sig  till  olika  typer  av  instruktioner.  Såväl  ansvar  och  samarbetsförmåga  som

reflektioner över konstnärliga processer är centrala moment i kursen. Eleverna förväntas även skapa

kunskaper kring yrkesrollerna inom danskulturen, exempelvis koreografen, samt skapa kunskaper om

etiska förhållningssätt.52 Som exempel kan följande citat lyftas fram från kursplanen: 

Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla 
sig till olika former av instruktioner.[...] Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt 
lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.53

Uppfattningen  av  dansen  som  fysiskt  hantverk  märks  även  här  då  det  ställs  krav  på  elevens

individualitet och ansvar. Ansvaret för lärprocessen ligger hos eleven, men det innebär även att eleven

måste få vara helt  och fullt delaktig i lärandet.54 Helhetsupplevelsen av dans framhålls då det inte

enbart är utförandet av dans som framhålls som väsentligt utan även dans som en yrkesroll. Därav

tolkningen av Dansgestaltning 1 som den av de fyra  kurserna som till  större  del  närmar  sig  den

konstnärliga konstformen dans. Enbart namnet vittnar om dess innehåll: hur dans gestaltas. Vad som

dock  kan  påpekas  är  att  det  är  en  paradox.  Forskning  kring  dans  talar  om  dans  som  en

49  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande:", http://www.skolverket.se,  (Hämtad 2013-04-23).

50  Ibid., punkt 1, http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-23).
51  Gymnasieskola 2011, 2011, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597(Hämtad 2013-05-

15), s. 52; Román, 2004, s. 56-57; von Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 147.
52  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla följande:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
53  Ibid., punkt 2 och 9, http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
54  Román, 2004, s. 56-57; Berggren, 2004, s. 39-41.
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helhetsupplevelse.  Ett  så  kallat  "flow"  som kännetecknas  av  att  dans  i  dess  renaste  form är  en

upplevelse där kropp och sinnen blir ett.55 Gestaltning som kommer från "att gestalta något" berättar

snarare om att härma något. Frågan värd att lyfta är dock om man behöver kunskapen kring verktygen

för att kunna uppnå detta så kallade "flow" eller om detta kan uppnås ändå? Behövs ramar av teknik

för kreativitet? Gestaltningen kanske är en härmning men den framstår åsyfta att  skapa värdefulla

ramar för att främja kreativiteten i dans.  

Dansteori: att relatera dans till rummet utanför

Kursen Dansteori har fem förmågor för eleverna att uppnå och de fokuseras kring dans som kulturellt

uttryck, dess historik och kritiska granskning. Eleverna förväntas skapa kunskaper om dans inom olika

medier,  kunna göra  dansanalyser  och relatera dans till  kropp,  genus och etnicitet.  Därutöver lyfts

kunskaper om dans inom olika epoker, genrer, och olika estetiska förhållningssätt fram. Eleverna ska

kunna se förändringsprocesser inom dans och förstå dans i sociala och sceniska sammanhang.56 

Dansen som ämne sätts i kursen Dansteori i ett vidare samhällsperspektiv och framställs som

den mest teoretiska kursen av fyra berörda kurserna. Kopplat till ansvar som begrepp kan kursen även

uppfattas som den kurs som upplyser eleverna om allt runtomkring dans. Dans som yrke, krav och

förväntningar på kvalité och ansvar för att förebygga fysiska skador. von Gegerfelt Kronberg menar

att det praktiska hantverket som uttryck kan stå för sig själv, men om det ska leva vidare placeras

eleverna  i  en  ansvarsställning  utåt  mot  sin  publik.  Det  finns  även  ett  ansvar  för  elevens  eget

förhållningssätt till konstformen, vilket Dansteori indikerar då den syftar till att ge eleverna verktyg att

förhålla sig till dans som uttryck för olika medier. 57  

Utifrån Saukkos tes om att man behöver ett vidare perspektiv för att kunna förstå och medla

mellan teoretiska och praktiska kunskaper kan man utifrån kursplanen för Dansteori se att dans som

ämne i skolan är en god bit  på väg. Om man tar hennes modell och backar ett steg till ett vidare

perspektiv kan man förstå samtliga fyra kurser som delar för att skapa en djupare förståelse för hur

teoretisk och praktisk kunskap ska kunna mötas. Dansteori kan tolkas som den historiska ekonomiska,

politiska,  sociala  och  kulturella  kontexten,  Dansgestaltning  1  som  diskursen  kring  dans,  samt

Dansteknik 1 och 2 som elevernas levda erfarenhet.58 Utifrån denna bild har jag arbetat fram en modell

där  dansämnet  utgör  exempel  för  att  göra  Saukkos  teori  mer  begriplig  och  handfast  i  ett

skolperspektiv: 

Historisk ekonomisk, politisk, social och kulturell kontexten.

Dansteori

55  Román, 2004, s. 56.
56  Skolverket, Ämne - Dansteori; "Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande:", http://www.skolverket.se,  (Hämtad 2013-04-20).
57  von Gegerfelt Kronberg, 2012, s.152-154.
58  Smith- Autard, 1994, s. 9-10, 25-28; Saukko, 2003, s. 33-35. 
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Diskurs kring ett område/tema Den levda erfarenheten

Dansgestaltning 1 Dansteknik 1 och 2

Modell för hur praktisk och teoretisk kunskap kan mötas och tolkas i dans

Utifrån denna modell kan man tydligare se de fyra berörda kurserna som delar i ett vidare perspektiv

där eleverna ska få förutsättningar att kunna förstå, bemästra och sätta ord på det konstnärliga arbetet.

Med denna modell torde luckan mellan det praktiska arbetet och det teoretiska skolsammanhang som

dansen befinner sig i bli något mindre då varje kurs sätts likt en pusselbit i ett större sammanhang till

varandra. Varje kurs står i proportion till denna modell för ett område som fritt från varandra tappar

sitt syfte, men när de sätts i förhållande till varandra blir de mer begripligare. Till exempel om en kurs

kring en diskurs står för sig själv tappar den sitt syfte om inte elevens egen erfarenhet och upplevelse i

förhållande till  den rådande diskursens kontext  finns  med.  Utifrån detta  tankesätt  kan man  förstå

Dansteori som den kurs som ska ge eleverna perspektiv och ramar för dansen, Dansgestaltning 1 är

diskursen kring dans, samt Dansteknik 1 och 2 ger utrymme för elevernas egna erfarenheter av dans.

Dessa tre delar blir därmed mer begripligare i ett skolsammanhang då man som lärare ser vad kurserna

syftar till var för sig och i förhållande till varandra. Vet man som lärare vad kurserna syftar till ökar

aspekten av en god validitet och reliabilitet vid bedömning. Genom att se kursplanerna i förhållande

till Habermas teori kring uttrycket om något framstår de giltiga kunskaperna i Dansteknik 1 och 2 vara

förankrade  i  dansen  som  en  subjektiv  upplevelse,  och  i  Dansgestaltning  1är  kunskaperna  starkt

förknippade  med  dansen  som publikt  fenomen.59 De  giltiga  kunskaperna  i  Dansteori  framstår  till

skillnad från de andra vara förankrad i  det  framväxande konstnärliga forskningsfält  som avser att

skapa ett band mellan praktisk kunskap och den teoretiska sfären. Att sätta ord på görandet.      

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man förstå kursplanerna som delar av ett större sammanhang av dans som

konstnärligt ämne då de uppfattas komplettera varandra. Genomgående används ord som syftar till

dans som ett praktiskt hantverk och kurserna avser att ge eleverna verktyg till att bemästra hantverket

utanför skolan. Kurserna Dansteknik 1 och 2 är de kurser där eleverna ska utveckla en förståelse kring

59  Habermas, 1994, s. 33-35.
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dansens byggstenar i förhållande den tradition och tysta kunskap som tidigare forskning menar att

dans  vilar  på.  Dansgestaltning  1  är  den  av  de  fyra  berörda  kurserna  som upplevs  som starkast

förknippad med  dans som konstnärligt  ämne  då eleverna  förväntas  utveckla  sina egna  personliga

uttryck inom dans som konstform. De ska i större mån än i Dansteknik nu använda sig av verktygen i

ett  större  sammanhang  av dans som hantverk.  De  ska skapa dans utifrån sina egna intentioner.  I

jämförelse med de tre kurserna ovan är Dansteori den kurs som förankras utanför elevernas fysiska

upplevelse av dans. De förväntas sätta dansen i ett samhällsperspektiv med fokus på kritisk granskning

av  diskursen  kring  dans.  Eleverna  ska  tänka dans  snarare  än  känna dans  vilket  gör  kursen  mer

teoretisk och målen upplevs som mer preciserade i jämförelse med målen för Dansteknik 1 och 2, samt

Dansgestaltning 1. 

Redskap i förhållande till uppsatta mål

I följande delar  analyseras  de redskap som danslärarna får  i  förhållande till  de förmågor  eleverna

förväntas utveckla efter avslutade kurser. För att förtydliga så tolkar jag här de centrala delar som

uttryckts som kursernas innehåll som de redskap lärarna får från kursplanerna för respektive kurs.

Dansteknik: förebildens positionering

Lärare har Gy11 och Gymnasieboken 2011 att arbeta utifrån men vad som framkommer i föreliggande

uppsats  är  att  danslärare  kan  tänkas  behöva  sätta  sig  ned  och  göra  en  matris  för  att  kunna  se

sambanden mellan syfte, redskap/innehåll och betygskriterierna då det saknas en tydlig systematik.

Skolverket uttrycker även att de estetiska ämnen ofta faller utanför den progressionstabell som syftar

till att hjälpa lärare att göra bedömningar med god validitet och reliabilitet.60 Men hur kan då lärare

inom estetiska  ämnen,  i  detta  fall  dans,  tolka  de  riktlinjer  som finns?  De  fyra  begreppen  fakta,

förståelse,  färdigheter och  förtrogenhet går alla att se på mer eller mindre tydliga sätt, dock är det

ibland otydligt  vad  som särskiljer  betygsstegen från  varandra.  Vad som dock framträder  i  denna

undersökning  är  att  redskapen  många  gånger  går  hand  i  hand  med  de  utsatta  målen  och

betygskriterierna om de ställs upp i en tydlig matris. Men hur ska de tolkas i förhållande till varandra?

För  Dansteknik  1  och  2  ska  kurserna  innehålla  dansträningens  koder  och  konventioner,

träningsprocessens olika delar, samt träning av kroppsminnet. Som kursplanen för Dansteknik 1 säger:

Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser,  kontinuerlig träning och arbete med
placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen. Hur man kan
följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.61

Lärarna ska således skapa förutsättningar och möjligheter utifrån de nämnda redskapen i citatet ovan

för eleverna att uppnå mål som följer i citatet nedan från samma kursplan:

60  Gymnasieskola 2011, 2011, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597(Hämtad 2013-05-
15), s. 52.

61  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Dansteknik 2, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska 
behandla följande centrala innehåll:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
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Kunskaper  om  träningsprocessens  olika  delar  samt  förmåga  att  tillämpa  dem  för  att  utveckla
danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.62   

Vad man kan se är att redskapen är något mer preciserade i jämförelse med de uppsatta målen gällande

vad som innefattar träningsprocessens olika delar. Vad som dock lyser med sin frånvaro är hur läraren

ska gå tillväga för att skapa möjligheterna för eleverna att utveckla förmågorna. En fråga vars svar kan

tänkas ingå i den tysta kunskapen som tidigare forskning menar att dans bygger på. Detta hur, det vill

säga metodiken i dansundervisningen vilar på en tradition av mästarlära. I förhållande till Habermas

teori kan denna kursplan tolkas som ett uttryck för intention och kulturell reproduktion där traditionen

av mästarlära hålls vid liv då tyst  kunskap kring metodiken tas förgiven.63 Jespersons tankegångar

kring behovet av förebilder för att kunna skapa ny kunskap, imitationen blir därmed ett steg i ledet av

att utveckla sitt eget kunnande. Flertalet källor som imitationsobjekt kan, enligt Jesperson, leda till att

eleverna  reproducerar  och  sätter  samman  material  från  olika  perspektiv.64 Utifrån  Jespersons

resonemang  kan  man  tänka  sig  att  dansläraren  bör  skapa  moment  för  eleverna  att  upprepa  och

memorera, variera rörelsematerialet och ta in gästlärare för att ge eleverna fler perspektiv på dans.

Eleverna bör även få tillfällen att själva arbeta med att reflektera över sin egen kunskapsutveckling.

Gale, Bond, samt Ross talar alla tre om behovet av att verbalisera dansens läroprocess för att göra

konstformen begriplig för eleverna. De menar att om detta görs blir även bedömningen av elevernas

lärande  mer  synlig  och  därmed  har  de  större  möjligheter  till  att  lyckas  uppnå  målen.65

Intersubjektiviteten  är  grundläggande  för  att  ett  samförstånd  ska  uppstå  mellan  deltagarna  i  en

kommunikation enligt Habermas teori. Samförståndet är i sin tur en nödvändighet för att, i detta fall,

bedömningen ska bli begriplig och trovärdig för eleverna.66 Utifrån dessa aspekter torde läraren peka

ut och verbalisera för eleverna vilka delar som omfattar träningsprocessen och ge eleverna utrymme

att själva utforska och sätta ord på sina reflektioner.  

Dansgestaltning: uttalade och outtalade verktyg för att bemästra hantverket

En gemensam nämnare för både Dansteknik 1 och 2 och Dansgestaltning 1 är att  eleverna ska få

möjligheter att fördjupa dansens relation till såväl musik som tystnad. Som kursplanen för Dansteknik

1 och 2 säger:

Fördjupad träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till stildrag och tydlighet i rörelser,
tid, rum, dynamik samt kvaliteter som relaterar till tyngd, flöde och energi. Rörelsernas förhållande
till musikens fraser, takter och dynamik.67

62  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Dansteknik 2, 100 p"; "Undervisningen i ämnet 
dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:"; punkt 2, http://www.skolverket.se, (Hämtad 
2013-04-22).

63  Habermas, 1994, s. 33-35.
64  Jesperson, 2000, s. 177-180.
65  Gale & Bond, 2007, s.146-147; Ross, 1994, s. 1-11.
66  Habermas, 1996, s. 175-176.
67  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Dansteknik 2, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska 

behandla följande centrala innehåll:"; punkt 2,  http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
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Jämför  citatet  ovan  med  följande:  "Musikalisk  puls,  dynamik  och  periodicitet".68 Musik  i  alla

bemärkelser föreställs vara central för dans då lärarna ska ge eleverna möjligheter att sätta dansrörelser

i  förhållande  till  musik.  Enligt  kursplanerna  för  Dansteknik  1  och  2  ska  eleverna  även  få

förutsättningar  att  utveckla  ett  rörelsevokabulär  i  olika  dansstilar,  samt  utveckla  rörelsekvaliteter

såsom tyngd, flöde och energi. Dynamik som omnämns i Dansgestaltning 1 kan även tolkas som en

rörelsekvalitet, men står i det fallet i samband med musikens dynamik. 69 Vad som dock är intressant i

sammanhanget är att musik inte nämns i de förmågor för eleverna att uppnå. Musikens betydelse i

kursen står enbart som ett redskap för lärarna och som moment i  betygskriterierna: " I gestaltningen

uttrycker eleven musikens puls och håller spatialt sin plats i rummet."70  

Hur kan man då förstå betydelsen av dans i förhållande till musik om det inte är en uttalad

förmåga för eleverna att utveckla? Precis som Gale och Bond hävdar Black och Wiliam att bedömning

för lärande istället för  av lärande måste byggas på en ömsesidig kommunikation mellan lärare och

elev. Tre frågor lyfts här fram som väsentliga vid vad kallas för formativ bedömning: Var befinner sig

eleverna i förhållande till målet? Vilket är det uppsatta målet för eleverna? Vad behöver göras för att

de ska kunna ta sig dit?71 Med det här resonemanget kan det uppfattas som en lucka i kursplanerna

som kan skapa förvirring. Varför ska eleverna betygsättas på ett område som inte står som uttalat mål?

Den forskare som ställer sig kritisk till att alltid tala om i förväg vad som förväntas av eleverna är

Lavender. Hans tankebanor är relevanta att ta upp i sammanhanget då han påpekar att förutbestämda

kriterier kan hämma elevernas kreativa sätt att se och tolka dans. Han menar att det kan medföra att

eleverna utesluter saker som inte omnämns i kriterierna, vilket de här i viss mån ändå är. 72 Det finns

därmed fördelar och nackdelar med att vara tydlig i kursplanerna. Kanske är det så enkelt som att

musik är så nära förknippat med dans att det är en del av dess diskurs. Dock är textens intention,

utifrån Habermas teori här otydlig vilket skapar obalans mellan aktörerna. Obalansen kan medföra att

läraren hamnar i överlägsenhetsposition då denne i slutändan måste bedöma eleven. Läraren måste ta

ställning och kommer att påverka eleven i någon riktning vilket resulterar i att den sociala ordningen

faller.73 Följden  blir  troligtvis  att  eleverna  inte  förstår,  läraren  får  gå  efter  sina  subjektiva

ställningstaganden och då sjunker validiteten och reliabiliteten vid bedömningen. 

Fler  redskap  för  Dansgestaltning  1  är  även  tolkning  av  koreografiskt  material,  spatial

uppfattning,  musikalitet,  improvisation,  samt  samarbete  i  grupp.  Vidare  ska kursen även innefatta

68  Skolverket, Ämne -  Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska behandla 
följande centrala innehåll:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).

69  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Dansteknik 2, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska 
behandla följande centrala innehåll:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-24); Skolverket, Ämne -  
Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p";"Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 
innehåll:",  http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-24).

70  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Kunskapskrav"; "Betyget E", 
http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).

71  Black & Wiliam, 2009, s. 7-26.
72  Lavender, 1996, s. 32-33.
73  Habermas, 1996, s. 175-176.
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grundläggande  kompositionsverktyg,  undersökande,  danskulturens  olika  yrkesroller,  etiska

förhållningssätt,  samt  konstnärliga  processer.74 Lärarna  ska  därmed  ge  eleverna  verktyg  att  själva

använda dans som konstnärligt ämne. De ska få möjligheter att själva tolka, improvisera, undersöka

och förhålla sig  till  dans  som konstform innanför som utanför danssalen.  I  förhållande till  Alters

framhållning av självbedömning som pedagogiskt verktyg är det i sammanhanget viktigt att eleverna

själva får resonera kring hur de förhåller sig till dans som konstnärligt ämne. Verbaliseringen av dans

blir ett sätt för eleverna att fördjupa sitt lärande.75 Viktigt tillägg i frågan är att det inte står någonting

om att  skapa möjligheter  för eleverna att  just  verbalisera eller  uttrycka  sin läroprocess i  annat  än

fysiskt arbete i kursen Dansgestaltning 1. Avsaknaden av ett bredare bedömningsunderlag ifrågasätts

av Alter då hon menar att man som danslärare ofta faller tillbaka på bekvämligheten med att enbart

använda  uppvisande  som uttryck.  Smith-  Autard  går  i  samma  linje  då  hon  menar  att  man  som

danslärare bör se sitt arbete som en ständigt pågående process.76 Vi förväntar oss att eleverna ska tänka

utanför ramarna, det borde även gälla danslärarna.

Dansteori: kritisk granskning

Dansen tas ett steg vidare utanför skolans väggar med kursen Dansteori. Redskapen i kursen fokuseras

till  dans  som uttryck  utanför  danssalen,  historiska  indelningar,  samt  estetiska  förhållningssätt.  Se

följande exempel från kursplanen för denna kurs:

Olika danshistoriebeskrivningar,  till  exempel långa  utvecklingslinjer  -  från "primitiv" till  samtida
konstdans,  dans  som  utveckling  av  koreografiska  former.  Dans  och  dess  relation  till  olika
sammanhang och olika avgränsningar,  till  exempel populär- och finkultur eller social och scenisk
dans. Dansens indelningar och genrer.77 

Ovan nämnda citat kan för utomstående förefalla komplex och tillkrånglad då det framstår som ett

försök till att komprimera en hel kultur i ett fåtal rader. I ett försök till konkretisering av detta stycke är

att eleverna ska få en kronologisk historiebeskrivning. Därefter ska eleverna få flera perspektiv på

dans, vad det finns för skillnader mellan olika dansformer och sammanhang. Kursplanen indikerar på

att  kursen  syftar  till  att  ge  eleverna  olika  perspektiv  på  dans,  detta  styrdokument  sedd  utifrån

Habermas teori kring intention/kulturell reproduktion torde kursen göra eleverna insatta i dess arv med

ett kritiskt förhållningssätt.78    

På  Dans-  och cirkushögskolans  hemsida lyfter  de  fram kritisk granskning som viktig  inom

konstnärlig forskning för att föra danskulturen vidare. Hammergren styrker det påståendet då hon med

sitt estetiska förhållningssätt  undersöker tidigare empirisk kunskap av samma anledning:  att kritiskt

74  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska behandla 
följande centrala innehåll:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-24).

75  Alter, 2002, s. 79-80.
76  Alter, 2002, s. 79-80; Smith-Autard, 1994, s. 3- 5.
77  Skolverket, Ämne - Dansteori; "Dansteori, 100 p"; "Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala 

innehåll:", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-19).
78  Habermas, 1996, s. 33- 35.
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granska danskulturen och dess teori och metodik för att se om det finns alternativ. Smith- Autard ser

samma behov då hon framhåller vikten av att se dansundervisning och bedömning av dans som en

ständigt  pågående process som kräver nya  infallsvinklar för att  utveckla. Smith- Autard söker här

vägar  för  att  komma  från  det  Alter  hävdar  är  vanligt  inom  danskulturen: man  förlitar  sig  på

framträdandet  som  såväl   bedömningsunderlag  som  informationskälla  utanför  danslärarens

instruktioner.79 De  uttryckta  redskapen  i  Dansteori  står  närmast  de  uppsatta  målen  för  kursen  i

jämförelse med de andra kursplanerna i denna undersökning. Samma ord upprepas i redskap, mål och

betygskriterier. I ett vidare perspektiv där dans som konstnärligt ämne placeras i sammanhanget av ett

teoretiskt skolväsende så förefaller den här kursen "lättast" kunna anpassas. Dansteori är den kurs som

är mest teoretisk av de fyra obligatoriska kurserna. kanske kan det vara så att just det kursinnehållet är

mer anpassningsbart till den "mätbara" norm som råder i skolan på grund av dess teoretiska innehåll.

Alter anser att danslärare använder sig av alternativa kriterier för bedömning istället för de "mätbara"

som dominerar i skolan.80  Men när kurserna följer den dominerande normen av "mätbart" innehåll så

kanske förenligheten mellan redskap, mål och betygskriterier framstå som mer preciserade och exakta.

Sammanfattning

I en jämförelse mellan de fyra undersökta kurserna kan man dra slutsatsen att det många gånger finns

redskap som överlag stämmer överens med de uppsatta mål eleverna förväntas uppnå. Undantagsfall

framkom i kursplanen för Dansgestaltning 1 där redskap och betygskriterier ämnade för elevernas

förhållande  till  musik  uttryckts  men  saknas  i  de  uppsatta  målen.  Denna  lucka  är  av  vikt  att

uppmärksamma då det ger intrycket av att författaren av texten tar förgivet att läsaren är införstådd

med det underförstådda av att musik är en del av diskursen kring dans. Värt att notera är dock att

målen är avsedda för eleverna som ännu inte är införstådda med den tysta kunskapen. Frågan är även

hur användbara betygskriterierna blir när inte målen finns utsatta och vice versa? Behövs det uppsatta

mål överhuvudtaget eller utgår elever och lärare enbart från betygskriterierna? Dessa frågor ställda till

den tidigare forskningen kring vikten av att använda bedömning som redskap för lärande pekar på att

avsaknaden av uttalade mål är mindre gynnsamma för elevernas lärande. Därav är luckan av betydelse

att belysa. I en jämförelse mellan de fyra kurserna upplevs Dansteori vara den kurs där redskap, mål

och betygskriterier förefaller gå hand i hand utan några större utrymmen för frågetecken. Då Dansteori

är den kurs av de fyra som är den enda teoretiska är det värt att diskutera om dess tydlighet är just

därför att den teoretisk och "enklast" att anpassa i den "mätbara" norm som råder vid bedömning inom

skolväsendet.   

79  Dans- och Cirkushögskolan, Konstnärlig forskning vid DOCH, http://www.doch.se/forskning, (Hämtad 2013-
04-19); Hammergren, 2009, s. 8, 55-56; Smith-Autard, 1994, s. 3; Alter, 2002, s. 79-80.

80  Alter, 2002, s. 79-80.
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Värderande och graderande ord
Följande stycke belyser graderande och värderande ord och jag vill påminna om utgångspunkten för

urvalet av dessa. Graderande ord är de ord i kursplanerna som används för att rangordna kunskaper.

Det  vill  säga   ord  som särskiljer  betygsstegen  från  varandra.  Vad  gäller  värderande  ord  har  de

identifierats  utifrån  ett  värdeteoretiskt  perspektiv.  Bergström  lyfter  fram  värdeteorins  grundsten

bestående av värderingar som i sin tur utgörs av åsikter som exempelvis bra och bättre. Utifrån de här

åsikterna föds sedan tankar kring vad som bör och borde göras.81 Den här tanken har använts i denna

uppsats för att i förhållande till de uppsatta förmågorna belysa de ord som används i samband med vad

eleverna bör göra för att få respektive betyg. 

Dansteknik: subjektiva tolkningars spelrum

I denna undersökning av kursplanerna för de obligatoriska danskurserna kan man tolka det som att

Skolverket har försökt hjälpa läsaren vad gäller vad som är viktigt. De graderande orden är tydliga då

de flesta är markerade med fetstil vilket pekar på vilka graderande ord som läraren ska utgå ifrån vid

bedömning. Dock kan det finnas en fara med den här sortens uppmaningar då mycket förbises och

kommer i skymundan. Frågan är varför det är graderingen som är i fetstil och inte de uppsatta målen,

det vill säga de värderande orden? Vi har en mål- och kunskapsrelaterad syn på lärande i den svenska

skolan, men vid första anblick är stort fokus på resultat snarare än mål. Att se styrdokumenten som

uttryck för att etablera en interpersonell relation mellan text och läsare och som  social integration kan

man synliggöra i vilken riktning styrdokumenten för läsaren.82 Att markera vissa ord i fetstil signalerar

att det är det som är viktigt. Det är de orden vi uppmärksammar först och kommer att prägla läsarens

tolkning av dess innehåll. Utifrån det perspektivet är det just betygsskalan som uppfattas som viktig

och de kunskaper som eleverna förväntas uppnå faller sekundärt.

Anderssons  studie  visar  att  elever  upplever  interna  bedömningar,  det  vill  säga  mindre  och

löpande prov mer rättvisa då de känner sig mer delaktiga. Men med de interna bedömningarna, enligt

Andersson, medföljer risken för lärarens subjektiva bedömningar. Fenomenet av lärarens personliga

prägling på bedömningskriterierna är vad Lavender ställer sig kritisk mot. Han menar att det inte finns

några objektiva bedömningar och att påstå något sådant förleder eleverna.83 Hur kan man då förstå de

riktlinjer  som  anges  i  respektive  kursplan  i  dans?  I  kursplanerna  för  Dansteknik  1  används  de

graderande orden  med viss säkerhet för betygskriteriet för E och C och graderingen  upp  sker  med

användningen av  med säkerhet i betygskriteriet för A. De här orden omnämns sju gånger vardera i

samband med de ord som indikerar på vilka förmågor som förväntas av eleverna. Exempelvis: "Eleven

använder  med  viss  säkerhet de  koder,  konventioner  och  instruktioner  som  används  vid

81  Bergström, 2004, s. 8, 14-15.
82  Habermas,1996, s. 33-35.
83  Andersson, 2000, s. 265-266; Lavender, 1996, s. 32-33.
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färdighetsträningen."84 Detta exempel är taget från betygskriteriet för E i Dansteknik 1, jämför det med

följande exempel från betygskriteriet för A: "Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner

och  instruktioner  som  används  vid  färdighetsträningen."85 I  dessa  exempel  är  graderingen  tydlig

mellan E och A, men det finns ingen graderingen över huvudtaget mellan E och C: "Eleven använder

med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen."86

Dessa citat avser en av sju uppsatta förmågor för eleverna att uppnå. Därför kan man anta att eleverna

behöver uppnå fler förmågor i kriterierna för C för att uppnå denna grad. Här lämnas dock en lucka för

läraren och eleverna att  själva fylla  vilket  påverkar  graden av en god validitet  och reliabilitet  då

subjektiva  tolkningar  får  spela  fritt.  Dock  menar  Lavender  att  det  inte  finns  några  objektiva

bedömningar och att påstå något sådant är felaktigt. Men enligt Habermas kan man minska subjektivt

riktade tolkningar med hjälp av olika perspektiv. Målet torde vara att göra en rättvis och trovärdig

bedömning och för att  det ska lyckas påpekar Black och Wiliams,  Alter,  samt Gale och Bond att

kriterierna bör vara begripliga för eleverna. Habermas menar dock att intersubjektiviteten, i detta fall

mellan elev och lärare inte kan uppnås genom yttre påverkan. Vad som ligger till grund för bedömning

måste  ske  i  samråd mellan  lärare  och  elev  för  att  den  ska  bli  trovärdig.87 Vad  som  särskiljer

betygskriteriet  C  från  E  måste  därmed  klargöras  i  samråd  mellan  lärare  och  elev  i  relation  till

kursplanen.   

Däremot  vid  en  närmare  anblick  synliggörs  de  värderande  ord  som  genomsyrar

betygskriterierna. I kursplanen för Dansteknik 1 så är det främst förmågan att använda kunskaperna

som framhålls.  Därutöver omnämns memorerar,  reflekterar,  bedömer,  utför,  relaterar etcetera. Vad

som framkommer i undersökningen är att de värderande orden inte används flertalet gånger för varje

betygssteg,  däremot  ökar  antal  ord.  Det  vill  säga  att  för  betyg  A  krävs  det  fler  värderande  ord

(förmågor) av eleverna än för betyget E. Det här mönstret är genomgående för samtliga kursplaner.

Därutöver  används  det  ytterligare  fler  värderande  ord  i  betygskriterierna  för  Dansteknik  2  än  i

Dansteknik 1. Möjligtvis kan det här bero på att Dansteknik 2 är en fördjupande kurs jämförelsevis

med de övriga tre.  Då den här slutsatsen är grundat på enbart en fördjupningskurs går det inte att

generalisera och står inte som en sanning. Men det kan vara en rimlig hypotes att ta i beaktande. 

Dansgestaltning: självständighet i läroprocessen

Den kurs som visat flest värderande ord förutom Dansteknik 2 är Dansgestaltning 1. På följande sida

illustreras ett utdrag från tabellen där enbart dessa värderande ord ställts upp för att synliggöra hur de

ökar i antal för varje betygssteg: 

84  Skolverket, Ämne - Dansteknik; "Dansteknik 1, 100 p"; "Kunskapskrav"; "Betyget E", 
http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22). 

85  Ibid., "Betyget A", http://www.skolverket.se, (Hämtad  2013-04-22).
86  Ibid., "Betyget C",  http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
87  Lavender, 1996, s. 32-33; Habermas, 1996, s. 31, 176-178; Black & Wiliam, 2009, s. 7, 26; Alter, 2002, s. 79-

80; Gale & Bond, 2007, s. 126, 129-131.
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Värderande ord från kursplanen för Dansgestaltning 188

E         C                  A

Vad som framkommer tydligt när man ställer betygskriterierna i förhållande till varandra på detta sätt

är  att  det  är  många  värderande  ord  som indikerar  på  elevernas  självständighet.  Det  förväntas  av

eleverna att de ska kunna tillgodose sig information och göra det till sitt. Vad som diskuterats i tidigare

stycke framträder Dansgestaltning 1 vara den kurs av de undersökta fyra som står närmast dans som

konstnärligt ämne. Utifrån de ord som står i tabellen ovan kan man diskutera vikten av att eleverna lär

88  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-
22).
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Instuderar 1 Instuderar 1 Undersöker 1

Memorerar 1 Memorerar 1 Skapar 1

Utför 1 Utför 1 Använder 2

Repeterar 1 Repeterar 1 Svarar 1

Uttrycker 2 Uttrycker 3 Samarbetar 1

Improviserar 2 Improviserar 2 Ansvarar 1

Uppfattar 1 Uppfattar 1 Instuderar 1

Skapar 1 Undersöker 1 Memorerar 1

Använder 2 Skapar 1 Utför 1

Samarbetar 1 Använder 2 Repeterar 1

Ansvarar 1 Samarbetar 1 Uttrycker 2

Visar 1 Ansvarar 1 Improviserar 2

Tolkar 1 Visar 1 Uppfattar 1

Diskuterar 1 Tolkar 1 Tolkar 2

Redogör 1 Diskuterar 1 Varierar 1

Tillämpar 1 Redogör 1 Dynamiskt
arbete

1

Följer 1 Tillämpar 1 Förhåller sig 2

Följer 1 Associerar 1

Komponerar 1 Vet hur 1

Provar 1 Tillämpar 1

Svarar 1 Är kreativ 1

Förhåller sig 1 Komponerar 1

Presenterar 1

Diskuterar 1

Redogör 1

Anpassar 1

Tar initiativ 1



sig att bemästra det konstnärliga hantverket. Betygskriterierna visar även att för ett högt betyg krävs

det mer initiativ och drivande krafter inom eleverna. Det bekräftar von Gegerfelt Kronbergs slutsatser

kring begreppen vilja och tillit. Hon menar att begreppen är grunden till att eleverna ska lyckas att

bemästra hantverket och göra det till sitt. Viljan att lära och tilliten till sin egen förmåga fungerar som

drivkrafter  i  det  skapande  arbetet.  Det  överrepresenterade  antalet  värderande  ord  kan även tolkas

utifrån Habermas teori kring uttrycket om något, i detta fall dans, som att processen av görandet av

dans är det som är väsentligt i kursen.89  Det är det som uppfattas som giltig kunskap. 

I jämförelse med de värderande orden så framställs de graderande orden som snarlika och få i

antal. I likhet med Dansteknik 1 och 2 så används graderingen med ordvalen med viss säkerhet samt

med säkerhet flest gånger. Vad som därutöver används är i vilket antal eleverna visar sina kunskaper.

Se följande citat från betygskriterierna för Dansgestaltning 1 och uppmärksamma graderingen mellan

betygsstegen: 

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i ett fåtal 
kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån enskilda teman.[...]

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några 
kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån flera teman.[...]

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera 
kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem på ett kreativt sätt utifrån flera teman.90

De här citaten är tagna från betygskriterierna för E, C och A för att belysa skillnaden dem emellan. Ett

fåtal blir till flera och enskilda likaså, dessutom tillkommer vad som kan tolkas som både graderande

och värderande ord då eleverna förväntas tillämpa kunskaperna på ett  kreativt sätt.  Det  här är  ett

exempel på vad som har dykt upp under ett flertal gånger under undersökningen. Då ord förefaller

användas både som graderande och värderande har dessa placerats två gånger i protokollet. Ställt till

von  Gegerfelt  Kronbergs  användande  av  vilja  så  visar  kursen  i  Dansgestaltning  1  inte  enbart  att

eleverna ska tillhandahålla sig konstformen utan de ska vilja arbeta sig utanför ramarna. Att se detta ur

Habermas teori kring texten som uttryck om något och som uttryck för kulturell reproduktion framstår

de värderande orden i kursplanen för Gestaltning 1 vara ett bevarande av en tradition av dans som ett

publikt  fenomen  och framför  allt  som en  subjektiv upplevelse.91 För  ett  högt  betyg  krävs  det  att

eleverna ska bemästra konstformen på ett kreativt sätt och det kräver även en självtillit till den egna

förmågan som även det pekar på den tradition som forskarna von  Gegerfelt Kronberg, Román och

Berggren menar följer konstnärliga ämnen.92

89  von Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 147-151; Habermas, 1996, s. 33-35.
90  Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Kunskapskrav"; "Betyget E"; "Betyget C"; 

"Betyget A", http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22).
91  Habermas,1996, s. 33-35.
92  von Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 152-154; Román, 2004, s. 56-57; Berggren, 2004, s. 39-41. 
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Dansteori: teoretisk gradering 

Dansteori  är  den kurs  som i  motsats  till  de  övriga visar  ett  tydligt  ökat  antal  av  användande av

graderande ord. De värderande orden ökar i antal precis som i de andra berörda kursplanerna om än i

mindre skala. Tydliga graderande ord är översiktligt som används nio gånger för betyget E, för C sker

utvecklingen till utförligt i samma antal, i det högsta betyget A används samma bruk av utförligt nu tio

gånger och oftast i kombination med orden nyanserat/nyanserad som nämns tretton gånger. Det sker

därmed en tydlig rangordning vad som kännetecknar skillnaden mellan betygsstegen. Samma tydlighet

finnes dock inte i användningen av värderande ord, då det enbart tillkommer ord som för samband och

jämför i de övre betygskriterierna. Utifrån de orden bör det resoneras kring betydelsen av förmågan att

kunna tänka utanför ramarna och se helhetsbilder som krav för ett högre betyg för eleverna. Habermas

teori kring kommunikativt handlande är grundad i nyckelbegreppet förståelsen kring såväl det uttalade

som det outtalade. Men för att nå en förståelse krävs ett samförstånd mellan parterna. Om lärare och

eleverna läser denna text bör de mötas i ett ömsesidigt samförstånd kring dess innebörd.  93 Texten i

kursplanen sedd som ett handlande subjekt talar här om en tydlig rangordning, men även det outsagda

kan tolkas som viktigt. Förståelsen av innebörden av texten får en vidare betydelse när den sätts i

relation till en annan kursplan, till exempel Dansgestaltning 1 där de värderande orden är övervägande.

Jämför i följande illustration användandet av graderande och värderande ord avsedda för betyget E i

kursen Dansteori respektive Dansgestaltning 1:

93  Habermas, 1996, s. 31, 176-178.
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En jämförelse mellan de värderande orden för Dansteori och Dansgestaltning 194

Dansteori         Dansgestaltning 1

Ordval

Graderande

ord

Antal Ordval

Värderand
e 

ord

Antal Ordval

Graderande

ord

Antal Ordval

Värderande 

ord

Antal 

E E

Översiktligt 9 Beskriver 3 Med viss 
säkerhet

5 Instuderar 1

Enkla 3 Diskuterar 2 I huvudsak 1 Memorerar 1

Med viss 
säkerhet

2 Redogör 3 Tillfredsställand
e

2 Utför 1

Använder 2 Översiktligt 2 Repeterar 1

Värderar 2 (Ett fåtal) 1 Uttrycker 2

Analyserar 1 (enskilda) 1 Improviserar 2

Omdöme 1 Uppfattar 1

Relatera 1 Skapar 1

Använder 2

Samarbetar 1

Ansvarar 1

Visar 1

Tolkar 1

Diskuterar 1

Redogör 1

Tillämpar 1

Följer 1

Utifrån  ovanstående  exempel  ser  man  tydligt  att  värderande  ord  är  överrepresenterade  i

Dansgestaltning  1  i  jämförelse  med  Dansteori.  De  graderande  orden är  snarlika  i  antal  men  vad

analysen visar är att de ökar i antal och förändrar karaktär för ett högre betyg i Dansteori. Översiktligt

blir  till  utförligt och  med  viss  säkerhet utvecklas  till  med  säkerhet.  Den  här  utvecklingen  av

rangordning är gemensam mellan de undersökta kurserna, men det förefaller vara mer systematiskt

utfört i riktlinjerna för Dansteori. Den slutsatsen är grundad på den enkla anledningen av att varje

graderande ord utvecklas för varje steg alternativt används i kombination med en annan för att visa

gradskillnaden vilket inte sker på samma systematiska vis i de övriga kurserna. Jämförelsen pekar på

den problematik som Gale och Bond tar upp, det vill säga behovet av att systematisera kriterierna i

94  Skolverket, Ämne - Dansteori; "Dansteori, 100 p"; "Kunskapskrav", (Hämtad 2013-04-22);Skolverket, Ämne 
- Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Kunskapskrav", (Hämtad 2013-04-22).
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bedömning för de mer konstnärliga kurserna för att göra de mer jämlika övriga kurser i skolan.95 I en

jämförelse mellan Dansteori  och Dansgestaltning 1 framstår graderingen mellan betygen vara mer

uttalade och därmed mer viktiga än de värderande orden i Dansteori. I texterna sedda som handlande

subjekt, det vill säga som uttryck för en interpersonell relation mellan text och läsare, framstår betygen

vara  viktigare  i  Dansteori  och  förmågorna  vara  viktigare  i  Dansgestaltning  1. 96 Därutöver  kan

skillnaderna  mellan  valen  av  de  värderande  orden  för  de  båda  kurserna  vara  värda  att  jämföra.

Uppmärksamma  att  de  värderande  orden  för  Dansteori  kan  uppfattas  som  mer  utåtagerande  i

jämförelse med de mer subjektiva orden i Dansgestaltning 1. Säljö påvisar att samhället har en bild av

skolan som en institution där eleverna lär av läraren och sedan summerar sina kunskaper i framför allt

skriftliga  prov.97 Orden  beskriver,  värderar  och omdöme indikerar  att  eleven ska  återberätta  sina

kunskaper.  Orden används i  Dansteori  men  inte  i  Dansgestaltning 1.  Sistnämnda  kurs  har  istället

övervägande antal värderande ord som indikerar att eleven ska visa upp sina kunskaper. Skolan kan

måhända vara genomsyrad av en språklig tradition där de teoretiska kurserna tenderar att summeras i

skriftliga  prov,  men  på  samma  sätt  hävdar  både  Smith-  Autard  och  Hammergren  att

dansundervisningen tenderar åt andra hållet: att fastna i traditionen av att visa upp sina färdigheter. 98

Därmed bekräftar undersökningen av kursplanerna dessa tendenser i de respektive traditionerna.    

Sammanfattning

Denna studie visar att  de kursplaner som berör det praktiska, det vill  säga det fysiska arbetet i en

danssal; Dansteknik 1 och 2, samt Dansgestaltning 1 tenderar att använda sig av fler värderande ord än

graderande. Dansteori  däremot  tenderar åt motsatt  håll  då graderande ord ökar nämnvärt  för varje

betygssteg. Skolverket har i betygskriterierna använt fetstil för en del av de graderande ordet vilket

kan  uppfattas  som  ett  försök  till  att  förenkla  för  lärarna.  Men  vid  en  närläsning  av  materialet

framkommer fler graderande ord och det finns många gånger ingen systematik. Vad värderas högst,

prestationer som rangordnas i graderande ord eller de uppsatta målen som med värderande ord kan

uppfattas som elevernas tillhandahållande av kunskaper? En fråga som är värd att ställa då det är en

tolkningsfråga som varje lärare får ta ställning till vid bedömning. Det bör även tilläggas att det vid

analysen av kursplanen för Dansgestaltning 1 framkom att de graderande orden inte ökade i antal och

förändrades knappt märkbart i förhållande till betygsskalan. Däremot användes många värderande ord

som tydligt ökade i antal för varje trappsteg i betygsskalan. De värderande orden framstår tydligt vara

i fokus i kursplanen för Dansgestaltning 1, de graderande orden i fokus i kursplanen för Dansteori och

kursplanerna  för  de  både  kurserna  i  Dansteknik  hamnar  däremellan  med  både  graderande  och

värderande  ord  ökar  i  antal.  Detta  kan  uppfattas  bero  på  kursernas  respektive  karaktär  och

sammanhang av dans i ett större perspektiv som konstnärligt ämne. 
95  Gale & Bond, 2007, s. 126.
96  Habermas, 1996, s. 33-35.
97  Säljö, 2000, s. 14-19.
98  Säljö, 2000, s. 14-19; Hammergren, 2002;Smith- Autard,1994, 9-10.
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Kapitel 5 Sammanfattande 

diskussion
Följande  stycke  syftar  till  att  diskutera  uppsatsens  resultat  och  ge  en  återkoppling  till  de  ställda

frågeställningarna,  tidigare  forskning  och  Habermas  teoretiska  referensram.  Därefter  följer  en

metoddiskussion  som avser  att  belysa  de  svårigheter  och  möjligheter  som undersökningsmetoden

skapade,  samt  ifrågasätta  de  förutsättningar  som  valet  skapade  för  uppsatsens  slutresultat.

Avslutningsvis ges förslag på framtida frågeställningar inom området.      

Resultatdiskussion
Det övergripande syftet med uppsatsen var att ta reda på om utformningen av kursplaners riktlinjer ger

tillfredsställande verktyg för god validitet och reliabilitet vid bedömning av konstnärliga ämnen i den

svenska skolan.  Det  mer  precisa  syftet  var  att  undersöka vad Gy11:s  kursplaner  för  dans ger  för

riktlinjer gällande vad som ska bedömas och hur detta kan tolkas och uppfattas utifrån Habermas teori

kring kommunikativt handlande. Detta syfte var grundat på en frustation som jag upplever i arbetet

med bedömning av dans och hur jag som danslärare praktiskt ska använda mig av Gy11:s riktlinjer.

Syftet  var  även  grundat  på  en  tanke  om  tolkning:  hur  kan  man  förstå riktlinjerna  i  ett  större

sammanhang av dans som konstnärligt ämne? Vilket satte uppsatsen i ett sammanhang där jag själv

blev deltagande och aktiv medskapare av uppsatsens resultat. Min strävan har varit att förhålla mig

reflexiv  i  mitt  arbete  genom  att  medvetandegöra  min  förförståelse  och  dess  inverkan  på  mina

tolkningar. Genom att använda Habermas teori och se kursplanerna som handlande subjekt har jag

ständigt  återkommit  till  och  skapat  perspektiv  kring  frågan  gällande  min  förståelse  av  språkets

budskap. Genom att se kursplanerna som uttryck för intention och kulturell reproduktion, som utifrån

Habermas  teori  innebär  att  något  håller  ett  fenomen vid liv  genom dess  existens,  kan man se  att

styrdokumenten  håller  såväl  dansens  starka  traditioner  av  mästarlära  vid  liv  som  upprätthåller

förväntningarna  gällande  vad  som uppfattas  vara  giltig  kunskap inom dans.  Detta  bekräftas  även

genom att se samma styrdokument som uttryck om något då de värderande och graderande orden visar

att de mer konstnärliga kurserna verkar mer värderande med fler "abstrakta" förmågor för eleverna att

uppnå, som exempelvis att improvisera och vara kreativ. Dessa förmågor framkommer inte i den mer

teoretiska kursen då den istället har mer systematik gällande de graderande orden vilket kan uppfattas

vara mer konkret och precist gällande vad eleverna ska uppnå. Att se på denna skillnad som ett uttryck

om något kan det framstå som att de kurser som står närmast dans som konstnärligt ämne är närmare

dansens kulturella arv av publikt fenomen och som subjektiv upplevelse, snarare än den kurs som med

sitt teoretiska innehåll närmar sig skolans norm med "mätbart" innehåll.  
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   Habermas begrepp samförstånd och påverkan som står som grunden för förståelse mellan två

parter,  samt  grunden  för  uttrycket  för  att  kunna  etablera  en  interpersonell  relation  och  social

integration ger ett perspektiv på styrdokumenten som en aktör i ett samtal med dess läsare. På detta

sätt kan man dels tolka textens budskap och dels belysa huruvida stort utrymme det finns för tolkning

mellan olika läsare. Till exempel, kan eleven och läraren mötas i ett samförstånd av textens budskap

eller finns det utrymme för tolkning där läraren hamnar i  en överlägsenhetsposition och på så vis

sänker aspekten av en valid och reliabel bedömning? Resultatet i denna uppsats visar att kursplanerna

för de mer konstnärliga kurserna innehåller en del luckor som kan tolkas vara grundade i antaganden

gällande vad dans är för något, samt vara mer otydliga gällande vad som särskiljer betygsstegen från

varandra. Habermas menar att förståelse mellan två parter aldrig kan uppnås genom påverkan, sett ur

det perspektivet kan en lärare aldrig hota eller belöna en elev till att förstå textens innehåll. Om eleven

inte förstår textens innehåll kan de inte nå ett samförstånd och som presenterad forskning visar så ökar

validiteten och reliabiliteten vid bedömning om eleverna vet vad som förväntas av dem. Därför bör

diskussionen gällande vad som ska bedömas hamna i danssalen i ett samtal mellan lärare och eleverna

för att nå en ömsesidig förståelse av förväntningarna gällande vad som är giltig kunskap i dans.      

I strävan efter att uppnå syftet har jag försökt besvara frågan kring vad beskrivs som giltiga

kunskaper i dans enligt Gy11:s kursplaner. Svaret på den frågan föreföll ligga nära en djup tradition

inom dans som försökts anpassas efter skolväsendets ramar. De fyra undersökta kurserna: Dansteknik

1  och  2,  Dansgestaltning  1  och  Dansteori  kan  uppfattas  som  kompletterande  då  de  i  ett  större

sammanhang syftar till att ge eleverna verktygen till att förstå, bemästra och kritiskt granska dans som

konstnärligt ämne. Det konstnärliga forskningsfältet syftar till att skapa en brygga mellan praktiska

hantverk till teoretiska förhållningssätt och Saukko är den forskare som arbetat fram en teori för att

dels kunna förstå relationen mellan och dels medla mellan teoretisk och praktisk kunskap. Hon menar

att man måste sätta samman tre perspektiv på ett  område: den levda erfarenheten, diskursen kring

området/temat,  samt  den  historiska ekonomiska,  politiska,  sociala  och kulturella  kontexten  för  att

kunna skapa denna förståelse.99 Utifrån hennes teori arbetade jag fram en modell där man kan förstå

Dansteori som kontexten, Dansgestaltning 1 som diskursen kring dans, samt Dansteknik 1 och 2 som

den levda erfarenheten av dans.100 Modellen skapar på detta sätt en konkretisering av ett konstnärligt

ämnes  plats  i  ett  skolsammanhang  där  teoretiska  förhållningssätt  är  normen.  Om  lärare  vet  vad

kurserna syftar  till  var  för  sig  och i  förhållande till  varandra kan man  lättare  för  riktlinjerna  för

bedömning av dans.

Resultatet i denna uppsats visar att Dansteknik 1 och 2 syftar till att ge eleverna verktygen att

använda sig av vid bemästrandet av hantverket. Som nämnts i tidigare forskning kan användandet av

orden vilja och tillit som begrepp synliggöra elevernas perspektiv på sitt kunnande. För att bemästra

krävs en egen vilja att lära och en självtillit till att man som individ kan lyckas. Dansgestaltning 1 är

99  Saukko, 2003, s. 6-8, 23-25. 
100 Se Modell för hur praktisk och teoretisk kunskap kan mötas och tolkas i dans på sidan 24.
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kursen som står närmast den konstnärliga sfären då eleverna förväntas skapa själva och utforska sin

egen roll inom dans som konstnärligt ämne. Dessa kurser är fysiska och praktiska i jämförelse med

Dansteori, den teoretiska kurs som upplevs vara den kurs som ska ge eleverna verktygen att sätta dans

i ett vidare perspektiv utanför danssalen.    

Den andra frågeställningen som ställdes i uppsatsens inledande del var vilka förutsättningar som

skapas av de språkliga redskapen för danslärarna att undervisa och bedöma utifrån? Slutsatsen efter att

ha upplevt ett behov av att strukturera upp kursplanerna i matriser är att det uppfattas som ett krav för

att  kunna begripa kursplanernas riktlinjer.  Det finns ingen tydlig systematik mellan de tre delarna

redskap/innehåll, förmågor/mål, samt betygskriterier. Därför krävs det en överblick för att synliggöra

den vad  som kan upplevas  som gömda  röda  tråd.  Det  innebär  även att  varje  danslärare  behöver

utforma matriser för att kunna göra bedömningar som är valida och reliabla. Med en matris uppställd

kunde jag dra slutsatserna att det är ofattbart mycket som varje kurs ska innehålla. Lärarna ska täcka

ett helt spann av en långvarig tradition av en tyst kunskap med tydlig koppling till mästarläran och ett

fysiskt  görande.  Genom att  se  kursplanerna  som uttryck  för  intention  och  kulturell  reproduktion

framstår dess språkliga innehåll vara skrivna av en person som är en del av diskursen kring dans då det

som nämndes tidigare framstår att de innehåller ett språk med luckor av antaganden. Tyst kunskap

uppfattas ha letat sig in i kursplanerna då det vid en systematisering framkom luckor med avsaknaden

av uttalade mål.  Kan det vara så att  luckorna är en del  av förutfattade meningar baserade på tyst

kunskap? Om det är på det viset då krävs det av läsaren att denne är införstådd i ämnet och frågan är

då hur tillgänglig målen är för eleverna? De flesta av de presenterade forskarna är eniga om att målen

och riktlinjerna för bedömning måste vara begripliga för eleverna för att de ska kunna veta vart de ska.

Om eleverna vet vad som förväntas av dem så har de även större möjligheter att lyckas. Dock finns en

risk med att i förväg uttala målen då det kan hämma elevernas kreativitet. Denna fråga menar jag är

värd att diskutera då vår syn på vad kursen ska innehålla påverkar hur vi bedömer eleverna. Min åsikt

bekräftas i den tidigare forskningen som tidigare nämnts, då den problematiserar dansundervisningen

som ter sig olika då det inte finns någon mall kring vad eleverna ska få ut av kurserna. 

Avslutande  frågeställning  var  gällande  med  vilka  ord  som  bedömningsunderlaget  i  dans

uttrycks. För att nå ett svar belystes de graderande och värderande ord som används i uppsatta mål i

förhållande till betygskriterierna. Först och främst är de flesta graderande ord märkta med fetstil vilket

ger indikationer på vad som framhålls som viktigt för läsaren. Dock finns det en risk för att läsaren

enbart fokuserar på dessa markerade ord. Om man väljer att markera vissa ord bör man vara medveten

om att man då bortser från andra som vid en närmare läsning är minst lika viktiga om bedömningen

ska få en så god validitet som möjligt. Vad gäller dessa ord hänvisar Skolverket till ett kapitel i boken

Gymnasieboken 2011. Där står det att dessa ord är märkta i fetstil då de särskiljer betygsstegen från

varandra, men grundat i föreliggande uppsats analys  vågar jag ifrågasätta detta.101 I förhållande till

101 Gymnasieskola 2011, 2011, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597(Hämtad 2013-05-
15), s. 52.
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tidigare resonemang kring Habermas teori där texten kan ses som uttryck om något, ger även detta

intrycket av att de kursplaner som avser de mer praktiskt lagda kurserna talar som ett uttryck om dans

som ett publikt fenomen och en subjektiv upplevelse då progressionsstegen inte är lika systematiskt

uppskrivna. I jämförelse med den mer teoretiska kursen Dansteori där kursplanen har progressionssteg

i fetsstil där det finns en tydlig röd tråd mellan varje steg. 

Vad som tidigare nämnts är det inte tal om någon tydlig systematik gällande betygskriterierna

för kurserna i dans, med undantag från kursplanen för Dansteori. Jag ställer mig även frågande inför

vad  det  är  som bedöms?  Det  är  de  graderande  orden  som är  märkta,  det  vill  säga  de  ord  som

rangordnar  prestationer.  Men  om  vi  återkommer  till  uppsatsens  titel  "Dessutom  utför  eleven  i

huvudsak gestaltningen på ett tillfredsställande sätt."102 Här är "i huvudsak" märkt med fetstil, men

vad betyder det? Torde inte "utför" och "tillfredsställande" vara märkta om det är målen eleverna ska

uppnå?  Vid  en  närmare  analys  av  vad  som är  kärnan i  denna  mening  vågar  jag  påstå  att  själva

gestaltningen är det vi vill att eleven ska framföra. Jag upprepar: varför är "i huvudsak" märkt i fetstil?

Vi har en mål- och kunskapsinriktad syn på lärande i den svenska skolan, då borde de uppsatta mål,

det vill säga de värderande orden vara märkta. Kanske är den långa kunskapstraditionen av att mäta

kunskaper  så  djupt  rotad  att  prestationerna  är  huvudsakliga.  Genom  att  se  detta  resonemang  i

förhållande till synen på kursplanerna som intention och kulturell reproduktion blir det tydligare att

synliggöra både bevarandet av dansens tradition av görande och skolvärldens tradition av att mäta

kunskap. Dessa tankegångar handlar om det viktiga ställningstagandet  kring vilket perspektiv man

väljer att ha på kunskap. Vad värderar vi som viktigt för eleverna att bära med sig efter avslutad kurs?

I denna uppsats visar resultatet bland annat att eleverna efter avslutade kurser ska kunna använda sig

av  verktyg  för  att  kunna  bemästra  dans  som konstnärligt  ämne,  samt  kunna  ställa  sig  kritisk  till

användandet  av  dans  ur  ett  samhällsperspektiv.  Kursplanerna  sedda  som  uttryck  för  kulturell

reproduktion,  samt  som uttryck  om något  framstår  de  inte  enbart  bevara  en  kultur  utan  även ge

perspektiv och utveckla dansen tradition till att anpassas in i ett samhälle där kunskap mäts. Dessa

slutsatser  bekräftas  även  av  de  värderande  ord  som är  övervägande  i  antal  i  jämförelse  med  de

graderande  i  de  praktiska  kurserna,  och  tvärtom  i  den  teoretiska  kursen  Dansteori.  De  nämnda

forskarna är eniga om att dans och praktiska kunskapstraditioner bygger på lärande i görandet efter

förebilder som visar hur man gör, det vill säga mästarlära. Grundat på det antagandet kan man förstå

språkbruket av de överrepresenterade värderande orden i de fysiska kurserna som kännetecken på vad

som egentligen ligger till  grund för bedömning av dans: att  kunna bemästra hantverket.  Frågan är

snarare  varför  användandet  av värderande och graderande ord skiljer  sig åt  mellan  den teoretiska

kursen  Dansteori  och  de  andra  mer  praktiskt  lagda?  Som  tidigare  nämnts  i  analysen  indikerar

forskning på att  praktiska kunskapstraditioner som dans lätt  faller tillbaka i  bekvämligheten av att

102 Skolverket, Ämne - Dansgestaltning; "Dansgestaltning 1, 100 p"; "Kunskapskrav"; "Betyget E", 
http://www.skolverket.se, (Hämtad 2013-04-22 ).
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"visa  upp"  färdigheter.  Kanske  faller  teoretiska  kunskapsämnen  på  liknande  sätt  tillbaka  på  att

rangordna och "mäta" kunskaper i form av systematiska prov. Genom användandet av Habermas teori

med utgångspunkt i kursplanerna som uttryck om något, samt som intention kan texterna uppfattas

vara ett  försök i  ett  möte mellan dessa två kunskapstraditioner av praktiskt görande och teoretiskt

formulerande. I detta möte skapas således en otydlighet då båda upprätthåller två olika kunskapsarv.

Möjligen kan vi alla hålla med om att kunskapstraditioner, teoretiska såväl som praktiska, bär på djupt

rotade mönster gällande vad som förväntas av eleverna. Men för den sakens skull bör vi som lärare

aldrig sluta ifrågasätta vårt arbete med bedömning och rådande styrdokument.         

Metoddiskussion
Uppsatsens teoretiska referensram har varit Habermas kritiska teori kring kommunikativt handlande

där  tolkning  och  hermeneutiken  är  central.  Teorin  har  även  präglat  uppsatsens  metod  då  den

inspirerats av hermeneutikens cirkel där delar tolkas i relation till helheten och vice versa. Jag har

använt mig av två metodiska delar som utgjorts av dels en kvantifiering av materialet då jag skapat två

tabeller baserade på ordval i kursplanerna, dels en kvalitativ tolkning av materialet som präglats av

min tolkning av materialet och slutsatserna kring materialets betydelse. Aspekten av intrasubjektivitet,

om jag som forskare skulle upprepa exakta samma undersökning på samma sätt hade jag då kommit

fram till samma slutsatser? Den frågan är värd att lyfta då jag ställer mig frågande inför människans

förmåga att upprepa sina tolkningar. Att vara konsekvent i sitt arbete är av vikt men frågan är om en

person tänker på samma sätt om 10, 20 eller 30 år? Intryck präglar våra ställningsstaganden och vi lär

oss ständigt  nya  saker,  torde inte detta påverka tolkningarna? Jag vågar påstå att  så är fallet  men

kvalitativa undersökningar som bygger på människans tolkningar säger något om vår verklighet och är

därför inte mindre värd som forskning. Med detta i åtanke i förhållande till frågeställningarna, tidigare

forskning som den ser ut just nu och den teoretiska referensram som här utgör forskningsrummet är

intrasubjektiviteten, samt  intersubjektiviteten god då noggrannheten och genomskinligheten tagits i

beaktande genomgående i uppsatsprocessen.    

Metoddelarna som bestod av en kvantitativ och en kvalitativ del kan ifrågasättas då de skapat

utrymme för mina egna personliga åsikter. Men Bergström och Boréus hävdar att det är omöjligt att

som forskare stå utanför sin forskning men det krävs en systematik och teoretiska förhållningssätt.103 I

inledningen uttalade jag min förhoppning och drivkraft i undersökningen att med denna uppsats göra

kursplanerna i  ett  praktiskt  estetiskt  ämne något  begripligare i  förhållande till  dess plats  i  skolan.

Tidigare forskning och Habermas teori har använts för att skapa en distans mellan materialet och mig

som person, men man bör som läsare vara medveten om att detta är en tolkning som sker vid alla

textanalyser därför kan det inte stå som en sanning eller generalisering. Dock skulle det vara intressant

103 Bergström & Boréus, 2004, s. 30.
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vad en ren kvantitativ undersökning skulle ge för resultat. Men nu när mitt  syfte var att  skapa en

förståelse för textmaterialet krävdes en kvalitativ ansats.     

Framtida forskningsfrågor

För framtida forskning vore det intressant att göra en jämförelse mellan kursplanernas riktlinjer för

bedömning av dans och ett annat teoretiskt ämne så som matematik. Värderas det ena ämnet högre än

det andra? Vidare skulle forskningsfrågor i ett större perspektiv vara givande, påverkas dans i skolan

av en allt växande privatisering av skolorna i Sverige? Då tidigare forskning gällande praktisk kunskap

knuten till konkreta styrdokument är få i antal är all sådan forskning värdefull, men det konstnärliga

forskningsfältet  ökar  ständigt  vilket  torde  vara  glädjande  för  alla  lärare  inom  praktiska

kunskapstraditioner.  

42



Referenslista 

Alter, Judith. B., Self-appraisal and pedagogical practice: performance-based assessment
approaches, Dance Research Journal, Winter vol. 34, no. 2, (2002): 79-95, [Elektronisk] 
http://www.jstor.org/stable/1478461, tillgänglig: Jstor, (Hämtad 2013-04-13)

Andersson, Per, Att studera och bli bedömd: empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och 
vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar, Univ., Diss. Linköping: Univ.,Linköping,
2000

Berggren, Jannie, "Dansarens lärprocess", i Grönlund, Erna & Wigert, Anne (red.), Röster om 
danspedagogik, Stockholm: Carlsson, 2004

Bergström, Lars, Grundbok i värdeteori, 2. uppl., Stockholm: Thales, 2004 [1993]

Bergström Göran & Boréus Kristina, Textens mening och makt: metodbok I samhällsvetenskaplig 
textanalys, Lund: Studentlitteratur, 2012

Black, Paul & Wiliam, Dylan, Developing the theory of formative assessment, Educational 
Assessment, Evaluation and Accountability, Vol. 27 (1), (2009): 5-31, [Elektronisk] DOI: 
10.1007/s11092-008-9068-5, tillgänglig: Academic Search Premier, (Hämtad 2013-04-28)

Dahlgren Eva, Björklund Dahlgren, Cecilia & Bohman, Elisabet, Barn, dans, skola: från Bolidens 
barnbalett till Dans i skolan för alla, Skellefteå: Lokalhistoriskt institut, Skellefteå museum, 2006

Dans i skolan: en metodskrift från Danshögskolan, Stockholm: Danshögskolan i samarbete med 
Statens kulturråd, 1990

Gale, Robert. A., & Bond, Lloyd, Assessing the art of craft, The Journal of General

Education, April vol. 56, no. 2, (2007): 126-148, [Elektronisk] http://www.jstor.org/stable/27798072, 
tillgänglig: Jstor (Hämtad 2013- 04-14)

von Gegerfelt Kronberg, Sie, Vilja, självtillit och ansvar: kunskapens konstruktion i skapande 
processer, Diss. Åbo: Åbo akademi förlag, 2012, [Elektronisk]  
http://www.doria.fi/handle/10024/74651, (Hämtad 2013- 04-12) 

Gymnasieskola 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, [Elektronisk] 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597, (Hämtad 2013-05-15)

Habermas, Jürgen, Kommunikativt handlande: texter om språk, rationalitet och samhälle, redigerade 
av Molander, Anders, [sv. översättning: Carleheden, Mikael]  2. uppl., Göteborg: Daidalos, 1996

Hammergren, Lena, Ballerinor och barfotadansöser: svensk och internationell danskultur runt 1900, 
Stockholm: Carlsson, 2002

Hammergren, Lena, Dans och historiografiska reflektioner, Stockholm: Stiftelsen för utgivning av 
teatervetenskapliga studier (STUTS), 2009

Hartman, Sven G., Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, 1. utg., Stockholm: Natur och
kultur, 2003

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Lund:  
Studentlitteratur, 1997

Jespersen, Ejgil, "Idrottens kroppsliga mästarlära", i Nielsen, Klaus, & Kvale, Steinar (red.), 
Mästarlära: lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur, 2000

Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 2. uppl., Malmö: Gleerup, 2011

Lavender, Larry, Dancers talking dance: critical evaluation in the choreography class, Champaign, 
IL: Human Kinetics, 1996

Läroplan, Examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: 
Skolverket, 2011, [Elektronisk] http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705, (Hämtad 2013- 
04-10)

Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar, "Mästarlära som lärandeform av i dag", i Nielsen, Klaus & Kvale, 
Steinar (red.), Mästarlära: lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur, 2000 

Román, Gun, "Dansens lärande - minne, mästarlära och kropp",  i Grönlund, Erna & Wigert, Anne 
(red.), Röster om danspedagogik, Stockholm: Carlsson, 2004

43

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705


Ross, Judith,  The right moves: challanges of dance assessment, Arts Education Policy Rewiew, 
September/October vol. 96, no. 1, (1994): 1-11, [Elektronisk] DOI: 
10.1080/10632913.1994.10544014, tillgänglig: Academic Search Premier, (Hämtad 2013-04-22)

Saukko, Paula, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New 
Methodological Approaches, London etc: Sage Publications, 2003, [Elektronisk] 
http://lcst3789.files.wordpress.com/2012/01/saukko__doing_research_in_cultural_studies.pdf, 
(Hämtad 2013-04-19)

Smith-Autard, Jacqueline. M., The art of dance in education, London: A & C Black, 1994

Säljö, Roger, "Förord till den svenska utgåvan", i Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar (red.), Mästarlära: 
lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur, 2000

Övriga källor

Dans- och Cirkushögskolan, (2013-04-19)

http://www.doch.se/forskning

Skolverket, Examensmål för estetiska programmet, (2013-04-18)

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-
och-amnesplaner/program.htm?programCode=ES001&lang=sv

Skolverket, Dansgestaltning 1, 100p, (2013-04-18)

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-
och-amnesplaner/subject.htm?
subjectCode=DAN&courseCode=DANDAN01&lang=sv#anchor_DANDAN01

Skolverket, Dansteknik 1, 100p, (2013-04-18)

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-
och-amnesplaner/subject.htm?
subjectCode=DAT&courseCode=DATDAS01S&lang=sv#anchor_DATDAS01S

Skolverket, Dansteknik 2, 100p, (2013-04-18)

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-
och-amnesplaner/subject.htm?
subjectCode=DAT&courseCode=DATDAS02S&lang=sv#anchor_DATDAS02S

Skolverket, Dansteori, 100p, (2013-04-18)

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-
och-amnesplaner/subject.htm?
subjectCode=DAE&courseCode=DAEDAT0&lang=sv#anchor_DAEDAT0

Skolverket, Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet, (Hämtad 2013-05-
04)

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-
laroplaner/2.4897/program.htm?programCode=ES001&lang=sv

Skolverket, Om gymnasieskolan, (2013-05-09)

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan

44



Stockholms universitet

SE-106 91 Stockholm

Telefon: 08 – 16 20 00

www.su.se


