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Från E till A, den nya 
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En diskursanalytisk läsning av kunskapskraven i Scenisk 

gestaltning 1  

Martin Lange 

Sammanfattning 

Att undervisa i teaterämnet på gymnasiet innebär bedömning och betygssättning. 
Betygssättning är en komplex uppgift särskilt när det gäller sceniska uttryck eftersom de 
involverar tycke och smak eller det som Shifra Schonman kallar för magkänsla (Schonman 
2007). Med gymnasiereformen 2011 följde ny läroplan, nya kursplaner och en ny betygsskala. 
De nya styrdokumenten krävde att teaterlärare reflekterade över sina bedömnings- och 
betygssättningsprocesser på ett nytt sätt. Den nya betygsskalan skiljer sig radikalt från den 
tidigare. I kursen Scenisk gestaltning 1 är kunskapskraven långt fler och definierar 
kunskapsprogressionen på detaljnivå. Det innebar helt nya krav på elevers prestationer och 
färdigheter vilket låg i linje med en skoldiskurs som främst utbildningsminister Jan Björklund 
har fört som en konsekvens av Sveriges allt sämre resultat i PISA-undersökningarna. Riskerar 
denna diskurs genom högre krav, fler prov och noggrann dokumentation av elevers resultat att 
påverka teaterundervisningens innehåll? Syftet med min undersökning har varit att från ett 
diskursanalytiskt perspektiv se om Skolverkets riktlinjer och direktiv inför formuleringarna av 
de nya styrdokumenten var uttryck för skoldiskursens styrande kraft. Med avstamp i en 
semiotisk läsning av Eugène Ionescos Den skalliga primadonnan, med Michel Foucaults 
maktbegrepp som teoretisk grund och Norman Faircluoghs kritiska diskursanalys samt Michael 
Polaniys teori om den tysta dimensionen, har min avsikt varit att problematisera den nya 
betygsskalans detaljerade kunskapskrav som verktyg för bedömning i kursen Scenisk 
gestaltning 1. Jag ville därmed kasta ett nytt ljus på betygens roll i teaterämnet och undersöka 
om detaljerade värdemarkörer som skiljer olika betygssteg från varandra, riskerar att 
inskränkta på lärarens frirum i bedömning av gestaltande processer.   

Nyckelord: Betygsskala, Scenisk gestaltning, kunskapskrav, värdemarkörer, direktiv 
och ställningstagande 

Abstract 

Teaching theatre implies assessment. Assessment is a diffucult task since much acting 
is based upon personal taste and what Shifra Schonman calls the gut feeling (Schonman, 2007). With 



 
 

the Swedish school reform of 2011, a new school curriculum and a different grading system, theatre 
teachers are required to reflect upon how to assess pupils’ achievements in theatre. The new scale with 
a larger number of grades places detailed demands upon the students. This was also one of the 
motivations behind the reform. The government had initiated a commission to investigate why school 
results generally had deteriorated dramaticaly for many years. There was a preoccupation with the 
educational system in all European countries as a result of the PISA study. Jan Björklund, the minister 
of Education, has built much of his political discourse on the PISA study in order to radically 
influence the politics of education. New challenges, tougher requirements and a more detailed grading 
scale should, according to him be the best medicine for a better education. The aim of my study is to 
analyse, using a critical discourse analysis how the documents both steer and control the actual activity 
and the didactic framework in teaching theatre in upper secondary school.  I aim to discuss how 
language about education, teachers and students creates power that has significant implications for 
everyday work. The field of the study is specifically the course ”Scenisk gestaltning” (Stage 
Performance). The former grading scale in the subject was formulated as less specific learning 
outcomes than the current ones – hence grading criteria opened up for assessing qualities that were not 
so explicit. The arts involve to a certain degree what Polanyi called the Tacit Dimension: aspects of 
knowledge that for example involve a capacity of visualization in the mind of the scientist, of a future 
result of research. The teoretical inspiration for the study is the semiological approach by Revzin and 
Reviza to a play by Ionesco, la cantarice chauve; Michel Foucault’s discourse analysis and Norman 
Fairclough’s critical discourse analysis.  

Keywords: Assessemnt, Stage Performance, grading criteria, grading scale, 
directions and positions.  
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Inledning 

1. Inledning 
 

”Vi är som vi talar, och vi talar tomma ord och tomma fraser. Tomma, eftersom 
de är färdiga, opersonliga, igen tillhöriga. Storknande av fraser, nedsjunkna i den triviala 
verkligheten, alienerade av språket, kan vi inte förstå varandra” 

  Jan Blónski i Aspelin och Lundberg, 1976 

 

 Orsakerna till de konsekvenser av betygsreformen som vi iakttar i dag, nya begrepp, 
nya krav och osäkerhet över hur vi ska kommunicera den nya betygsskalan till eleverna är inte direkt 
kopplade till vad vi gör just nu utan direkt kopplade till vad som hände i skolan för flera decennier 
sedan. I stället för att hålla kvar en bedömningsstruktur har skolan gång på gång reformerats. Detta 
innebär att alla åtgärder som vidtas i dag i sin tur får verkligt mätbara effekter först om flera år. De 
orsakssammanhang som ligger bakom de nya betygsstegen är mångskiftande och komplexa. När något 
framstår som svårtolkat ur olika perspektiv är det svårt att avgöra vilket perspektiv som är det rätta. En 
psykoanalytiker skulle kunna tala om en ”förskjutning”, klienten har ett problem (betygen i överförd 
betydelse) som är obehagligt att ta itu med och koncentrerar sig därför hellre på annat. Med denna 
studie jag vill jag diskutera svårigheterna med att sätta betyg i Scenisk gestaltning. Det är inte kravet 
på att ge respons på elevernas färdigheter som jag tror är problemet. Eleverna deltar i ett praktiskt 
arbete där bedömning ingår som en del av verksamheten. Deras prestationer i etyder, övningar och 
repetitioner sker under observation, reflektion och bedömning. Är deras arbete avläsbart? Är det 
uttrycksfullt? Kursen Scenisk gestaltning handlar om en dialog kring elevers utveckling vad gäller 
deras verbala och kroppsliga uttryck inom teaterämnet på gymnasiet. Genom reflekterande uppgifter i 
form av teaterrecensioner, text- och rollanalys och skriftliga gensvar till kamraters prestationer, kan 
läraren också bedöma elevers teoretiska kunskapsprogression inom teaterämnet. Nej, den 
motsägelsefulla inställningen till att sätta betyg i teater hänger snarare ihop med att lärare i det 
estetiska fältet ofta betraktar sig som konstnärer snarare än som lärare. Monica Lindgren för upp denna 
dikotomi och pekar på en motstridig identitet bland musiklärare. Betraktar de sig som musiker eller 
lärare? Lindgren beskriver det som en polariserad uppställning som väcker kritik och kan utmanas 
(Lindgren 2006 s. 31 ).  Hon utgår från P.G. Woodfords definition av de två identiteterna som en 
social konstruktion (ibid).  Läraren som konstnär uppfattar sig själv som något anarkistisk, som 
avviker mot det som anses vara lärarens traditionella verksamhet. I Monica Lindgrens studie återges 
en intervju med en bildlärare som betraktar sig själv som ”friare” och mer ”autentisk” än den gängse 
läraren (ibid s. 135).  Till det anarkistiska hör att bedömning i konstnärliga ämnen förknippas med 
känsla och erfarenhet.  Det finns inga prov eller traditionella bedömningsformer som hjälper 
teaterläraren att sätta betyg. Mycket utgår av gammal vana från magkänslan. Antagning till 
skådespelarutbildningar på de konstnärliga högskolorna i Sverige knyts t.ex. på intet sätt till 
individernas gymnasiebetyg.   
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Kursmålen och betygskriterierna för kursen Scenisk gestaltning i Lpf94 med färre 
betygssteg och utan en i detalj formulerad kunskapsprogression, gav läraren ett visst frirum vad gällde 
bedömningen av elevers färdigheter. De gamla betygen öppnade för diskussioner med eleverna kring 
bedömning som inte behövde referera till värdeladdade ord för att beskriva deras kunskapsprofil. Med 
endast fyra betygssteg blev gränserna mer tänjbara. Gymnasiereformen 2011 med dess 
detaljformulerade kunskapskrav och en betygsskala i flera steg, styr bedömningen bort från 
magkänslan i teater till en process som närmar sig betygssättning i skolans teoretiska ämnen. I lärarens 
tjänsteutövning ingår att förmedla betygsstegens alla begrepp till eleverna, förklara dem för föräldrar 
och se till så att de motsvarar kraven för likvärdig bedömning. Den nya betygsskalan i teater och 
kunskapskraven pockar på att gå till väga med penna och papper och bocka av varje del i en 
progression mot det högsta betyget. Det handlar om begrepp och ord som ska kommuniceras. Med 
uppsatsen vill jag undersöka den nya betygsskalans underliggande strategier. Om det nya språkbruket 
blir normativt, är de då nya värdemarkörerna på ett mer uttalat sätt ett uttryck för en kvantitativ syn på 
bedömning än den gamla betygsskalan i Lpf94? Får detta konsekvenser för innehållet i 
teaterundervisningen?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

 Syftet med studien är att analysera kunskapskraven och värdemarkörerna enligt den 
nya betygsskalan i gymnasiekursen Scenisk gestaltning 1. Är det så att de i jämförelse 
med de gamla betygsstegen G, VG och MVG omskapar de didaktiska förutsättningarna 
för undervisning i teater?  Står det formaliserade språket i centrala innehållet och i 
kunskapskraven för Scenisk gestaltning1 för en skoldiskurs präglad av mätande 
aspekter? För därmed den nya betygsskalan med sig en konflikt mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan? Går den nya betygsskalan i Scenisk 
gestaltning 1 att förena med teaterns gestaltande processer? 

 

Mitt syfte med denna studie är att med utgångspunkt i gymnasiereformen 2011 och de 
styrdokument som är en konsekvens av reformen, undersöka om ett fokuserande på elevers 
kunskapsprogression enligt den nya betygsskalan i kursen Scenisk gestaltning, påverkar lärarens 
frirum. Undervisningens syfte i Scenisk gestaltning är att utveckla elevernas olika sceniska färdigheter 
i teaterämnet. Med min metod att liksom skrapa på ordens yta vill jag blottlägga diskursens dolda 
regler för att se om den påverkar hur vi ska undervisa i teater. Kan det vara så att Skolverkets direktiv 
och ställningstagande speglar en skoldiskurs vars egentliga syfte är att skapa förutsättningar för att 
elever ska anpassas till samhälls-och arbetsliv? Uppstår det i så fall en krock mellan 
formuleringsarenan och realiseringsarenan?  Är det så att implementeringen av begreppen i den nya 
betygsskalan speglar en vilja att detaljstyra verksamheten i enlighet med en skolpolitisk diskurs som 
präglas av uppfattningen att all kunskap, även den praktiska, går att mäta kvantitativt?   
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2. Bakgrund 
Bedömning av något slag har alltid förekommit även om vår samtid präglas mer än 

någonsin av nyttoaspekten på mänsklig verksamhet.  I Europa utvecklades redan på slutet av 1500-
talet ett system av tävlan mellan eleverna i jesuiternas skolor.  Tanken var att med tävlan och 
rangordning stimulera till bättre prestationer (Liedman 2001, s. 55). Trots att systemet handlade om 
jämförelse mellan eleverna gällde det att uppnå en viss ”grad” för att kunna gå vidare i sin utbildning.  
Kvantifieringen infördes senare vid flera universitet i Storbritannien.  Omdömen på latin användes: 
Laudaur (Berömlig), Non sine laude approbatur (Icke utan beröm godkänd, Approbatur (Godkänd) 
användes. Dessa begrepp förkortades så småningom till bokstäver, A, Ba, B (ibid).  

Ingrid Carlberg skriver att ett betygssystem är mer än en teknisk konstruktion vilket 
sammanfaller med genealogins strävan att hitta de begrepp, föreställningar och idéer som formades i 
historien. Bedömning och betygssättning var och är en del av ett socialt system som hänger ihop med 
vissa sätt att tänka om betyg, kunskap och om människor som bidrar till att sortera människor för olika 
levnadsbanor (Carlgren i Skolverket 2002, s.15). Carlberg sammanfattar betygens komplexa funktion i 
samhället så här: 

 
Betyg och betygssystem är kraftfulla socio-tekniker med konsekvenser på många nivåer. En del av 
betygssystemet är vissa föreställningar och idéer om vad det som skall betygssättas liksom hur man 
gör det (ibid, s.15). 

 

Betygens syfte är alltså att med värdeladdade begrepp kommunicera en individs 
prestationer till omvärlden. De ska fungera som instrument för selektion vid utbildningar och 
anställningar, men de ska också vara pedagogiska verktyg och stötta lärande på bästa sätt.  

 Att betygsätta är en känslig sak, skriver Roger Fjellström och han fortsätter: I handlingen att sätta 
betyg sätts också läraren på prov, ett mognadsprov som lärare och som människa (Fjellström 2002).   
 

Sven-Eric Liedmans ger i sin bok Hets (2011) en bild av den svenska skolans 
utveckling i ett historiskt perspektiv. Han drar paralleller mellan människans traditionella behov av att 
fånga verklighetens samband i matematiska formler och vår samtidsvurm för bedömning och betyg 
(Liedman 2011).  I Sverige genomfördes genomgripande skolreformer med omvälvande konsekvenser 
för betygsystemet på 1960- och på 1990-talen. Det relativa betygssystemet med sifferbetygen 1-5 var i 
bruk sedan 1962 och systemskiftet 1994 -1998 betydde en övergång från regelstyrning (det relativa 
systemet) till målstyrning. Man övergav siffrorna 1 – 5 och ersatte dem med den fyrgradiga 
betygsskalan vi känner från Lpo94/Lpf94: IG, G, VG, MVG.  1990-års betygsutredning arbetade 
parallellt med att Läroplanskommittén hade i uppdrag att föreslå en ny läroplan och nya kursplaner.  
Bristen på mål i läroplaner och kursplaner försvårade betygsberedningens arbete. Betygsutredningen 
föreslog en sexgradig skala från IG – U (Icke Godkänt - Utmärkt). Remissinstanserna var positiva till 
det nya målrelaterade systemet, men flera förordade färre än sex betygssteg och många kommuner 
uppfattade skillnaderna mellan de olika betygsstegen som svårtydbara (Betygsberedningens uppdrag 
2009).  Det tog lång tid innan det målrelaterade systemet som innebar en grundläggande förändring för 
arbetet i skolan, fick genomslag. Den vetskapen var för övrigt arbetsgruppen i den senaste 
betygsberedningen fullt medveten om. De skriver till stadsrådet Jan Björklund: Det är välbelagt att det 
tar lång tid innan nya betygssystem och betygsskalor har etablerats och innan de som ska använda 
dem utvecklat nödvändig förtrogenhet med systemet (ibid, s.48).  
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2.1 En ny betygskala föreslås 

 

Stadsrådet Jan Björklund gav år 2007 arbetsgruppen för betygsutredningen uppdraget 
att utreda en ny betygsskala. I direktiven ingick att gruppen skulle utreda och föreslå en ny betygsskala 
(Betygsberedningens uppdrag 2009). Man skulle också utarbeta en modell för bedömningskriterier 
anpassade till den nya betygsskalan.  En viktig inspirationskälla skulle den så kallade ECTS-skalan 
(European Credit Transfer System) vara. Det är intressant att konstatera att utredningens uppgift var 
att bevara det mål - och kunskapsrelaterade betygssystemet. Det innebär att de betraktade olika 
kunskapsnivåer som kvalitativa skillnader i förståelse (Carlgren i Skolverket 2002 s. 14). Ett relativt 
betygssystem bygger på en kvantitativ kunskapsuppfattning som utgår från en statistisk teori om 
normalfördelning som på förhand bestämde hur många elever som skulle ha de olika betygen. Den nya 
betygsskalan skulle således på inget vis återgå till ett relativt betygssystem.   

Regeringens mål med utbildningspolitiken som den formulerades i propositionen om en 
ny betygsskala, var att Sverige skulle vara en ledande kunskapsnation (Regeringens proposition 
2008/09:66, s.4). För att nå detta mål ansåg regeringen att en fortsatt reformering av betygssystemet 
var nödvändigt (ibid).  Arbetsgruppen som hade uppdraget att utreda och förslå en ny betygsskala 
betonade dock vikten av att skilja på begreppen betygsskala och betygssystem. De skriver i 
utredningen att det är viktigt att skilja på begreppen betygssystem och betygsskala samt att ett 
betygssystem innefattar betydligt mer än en än betygsskala. (Betygsberedningens uppdrag 2009, s. 
47). Ett betygssystem innefattar hela det regelverk som gäller betyg och innefattar givetvis även 
betygsskalan. Det handlar om frågor knutna till kunskapssyn, utformning av kriterier och mål, vad 
som ska betygssättas och bedömas i respektive ämne eller kurs. Betygsberedningen understryker att 
den nya betygsskalan enligt Gy11 inte betyder förändringarna av det målrelaterade betygssystemet 
som även fortsättningsvis ska vara mål och kunskapsrelaterat (ibid, inledningen). I regeringens 
proposition användes i alla fall begreppet betygssystem. Där står det under rubriken Ett nytt 
betygssystem att en fortsatt reformering av betygssystemet är nödvändig och att betygen är ett viktigt 
underlag för utvärdering av skolans arbete (Prop. 2007/08:66).  

I samband med den nya skollagen infördes en betygsskala från A till F. Regerings vilja 
med att införa flera steg var att skapa ökade förutsättningar för tydlighet i informationen till elever och 
vårdnadshavare och att ge lärarna möjlighet till ökad precisering i bedömningen av elevernas 
kunskaper (Skolverket 2012).  Bakom beslutet låg uppfattningen att det fanns en för stor skillnad 
mellan den ”arbetsprestation som precis motsvarade kraven för ett godkänt betyg och den prestation 
som nästan nådde kraven för ett väl godkänt betyg”( ibid).  Man tänkte också att ett minskat avstånd 
mellan betygsstegen skulle ”öka elevernas motivation för att anstränga sig mer för att nå bättre 
resultat” (Regeringens proposition, 2008/09:66).    
 I Skolverkets publikation I Lärare i den nya gymnasieskolan, högre krav och kvalitet 
(Skolverket 2010) skriver chefen för gymnasieenheten, Jan Sydhoff, att dagens gymnasieskola har ”en 
del bekymmer”, han pekar på att ”kunskapsresultaten har försämrats under en längre tid” och att den 
nya gymnasieskolan har ”fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen” (Skolverket 
2010).  Den nya betygsskalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare 
information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning. Viljan att skapa likvärdig bedömning och 
uppfattningen att det lokala frirummet var för stort (Månberg, maj, 2013). Regeringen beslutade om 
läroplan, examensmål, nationella inriktningar och programgemensamma ämnen (tidigare kallades de 
för kärnämnen). Bland annat medförde Gy11 att historia blev programgemensamt och att det ersatte 
estetisk verksamhet som försvann. I stället finns krav på att skolorna ska erbjuda kurser med 
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konstnärlig inriktning hamnade inom ramen för det individuella valets pott på 200 poäng.  Skolverket 
hade att besluta om ämnesplaner och kunskapskrav. Ämnesplaner ersatte kursplaner och beskriver 
syftet med ämnet. Mål för kursen ändrades till centralt innehåll och betygskriterier döptes till 
kunskapskrav. Inför formulerandet av den så kallade kunskapsprofilen frågade man sig vad eleven gör 
när han visar sina kunskaper. I ett samtal med mig talade utbildningsrådet Månberg om “ en 
grundberättelse för kunskapskraven” (ibid). Denna grundberättelse återknyter till ett PM som 
Skolverket tillhandhöll år 2009 programgrupperna inför arbetet med de nya styrdokumenten och som 
benämns Direktiv och ställningstaganden (Skolverket 2009).  

 
 

2.2 Gammalt betygssystem – ny betygsskala   
 
Som jag tidigare beskrivit, är det viktigt att notera att den nya betygsskalan inte innebär 

ett nytt betygssystem (Regeringens proposition 2008/9:66).  Skolverket skriver i Lärare i den nya 
gymnasieskolan, Högre krav och kvalitet att progressionen mellan betygen synliggörs med fler steg 
(Skolverket 2010).  I den svenska grund- och gymnasieskolan gäller fortfarande det målrelaterade 
systemet. Den nya skalans beteckningar A till F kom till efter regeringens övervägande av olika 
alternativ. Man tvekade mellan att behålla det gamla eller införa sifferbeteckningar. Det fanns skäl att 
tro att sifferbetyg skulle kopplas till det relativa betygssystemet och att nya beteckningar inom ramen 
för G - MVG skulle uppfattas som oklara (regeringens proposition 2008/09:66).  Man hade ju för 
avsikt att skapa ett mer nyanserat system i vilket betyget Väl godkänt skulle fördelas på tre nivåer (B, 
C eller D). Betyget Mycket väl godkänt skulle följaktligen innebära högre krav än det rådande MVG. 
De sex betygsstegen med bokstavsbeteckningar ansågs också ligga inom ramen för en lång tradition i 
Sverige (ibid).  De nationella kunskapskraven ersatte de gamla betygskriterierna. De formulerar 
emellertid endast kunskapskraven för betygsstegen E, C och A. Betygen relaterar till målpunkterna 
under rubriken ämnets syfte i ämnesplanerna. I stället för kursmål används begreppet centralt innehåll. 
Kunskapskraven i det nya gymnasiet återknyter till det centrala innehållet.  För varje betygssteg E, C 
och A tillhandahålls en tydlig gränsdragning mellan de olika nivåerna: 

  
En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. 

Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet. Betyget A om kunskapskraven 
för A är uppfyllda i sin helhet.  

Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F.   

(Skolverket 2010) 
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2.3 Att bedöma och betygsätta  

 
Med syfte att skapa en översikt kring bedömning inom teater som undervisningsämne 

måste jag först vidga perspektivet och utgå från bedömningsresonemang i största allmänhet. 
Grundförutsättning för betygssättning är faktiskt den samma för alla lärare. Det är en färdighet som 
övas upp under hela yrkeslivet och som ger läraren verktyg för att kunna göra rättvisa avgörande. 
Bedömning pågår egentligen ständigt i undervisningssituationen eller som Eisner formulerar det: 
”Certainly one cannot be adequately engaged in teaching without also being engaged in an evaluative 
process ”(Eisner 2007).  Roger Fjällström tar upp en etisk aspekt på betygssättandet när han pekar på 
betyg som stimulansinslag (Fjellström, 2002). Han menar att läraren har ett kreativt ansvar och gör 
självständiga bedömningar för elevens och samhällets bästa. Stöd för detta resonemang formulerades i 
Lpf94 som att ”skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro” (Lpf94) och i 
Läroplanen för Gy 11 läser man att ”skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden 
”(SKOLFS 2011).   

 

2.4 Bedömning genom dialog  

 
Ross et al förespråkar att lärarens monopol som bedömningsrätten ger bryts upp för att 

ge studenterna en både aktiv som riskbärande roll (Ross et al 1993).  Kreativitet handlar om att 
omformulera problem och att pröva nya lösningar som inte nödvändigtvis blir lyckade (ibid). Enligt 
Shifra Schonmann kan läraren skapa en profil över studentens prestationer genom att ställa en mängd 
argument mot varandra inom ramen för ett dialektiskt närmande till teater, (Schonmann 2007). 
Generellt sett förekommer idén om dialog (interactive assessment in and through dialog) som en röd 
tråd i Schonmanns översikt över bedömning inom drama- och teaterundervisningen. Hennes artikel 
Wrestling with Assessment in Drama Education är en exposé över flera forskares tankegångar kring 
bedömningsfrågor. Ofta utspelar sig diskussionen i en brittisk kontext, men lika ofta refererar texterna 
till nordamerikanska förhållanden. Hur det än är med den saken verkar det, ur ett svenskt perspektiv, 
som om Schonmann med stöd från olika forskarröster, vill ta ställning för en mer demokratiskt 
bedömning i ett skolsystem som vi skulle betrakta som traditionellt stelbent. Förebilden är en didaktisk 
modell där elever betraktas som ”persons in persuit of possibilities for themselves and for the schools 
they live in” (ibid, s. 409). För att nå dit måste flexibla bedömningsmetoder utvecklas: ”One size does 
not fit all. The metaphor implies that different learning styles call for different types of assessment” 
(ibid, s. 417). 

 

2.5 Att betygsätta i teaterämnet 

 
Betygssättning i bild och musik görs redan i grundskolan. Där bedöms elevers förmågor 

i att göra bilder, spela och sjunga, men när det gäller drama och teater är situationen en annan. Trots 
att det vilar på skolans ansvar enligt läroplanen för grundskolan, att eleverna kan använda och ta del 
av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans är drama inte ett eget ämne 
på grundskolan Lgr 2011).  Drama ingick dock som en av flera estetiska inriktningar i 
kärnämneskursen Estetisk verksamhet i det tidigare gymnasiet. Kursen behandlade estetiska uttryck 
utan att definiera några preciserade färdigheter inom musik, bild eller drama. Oavsett inriktning 
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betygsattes färdigheterna i kursen enligt ett och samma styrdokument. Lärarens uppgift var att 
översätta de generella kriterierna till det valda innehållet.  I och med införandet av Gy11 försvann 
kursen. Motivet till att ta bort estetisk verksamhet som kärnämne byggde på gymnasiepropositionens 
förslag att historia skulle bli ett nytt gymnasiegemensamt ämne och då fanns inte utrymme för estetisk 
verksamhet. Anita Ferms utredning Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola  (2008) 
förordade att estetiska kurser skulle bli valbara.   
 Även om färdigheter i teater har bedömts enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet sedan det estetiska programmet infördes i samband med Lpf94 är detta sparsamt 
behandlat, analyserat och diskuterad. I den relativt rika flora av artiklar om bedömning inom 
konstfältet, framför allt av anglosaxiska forskare, nämns drama och teater knappast alls, medan bild 
och musik ägnas mycket utrymme. Kanske kan det bero på som Richard Colwell påstår, att 
bedömning kräver en tydlig definition av ämnet (Colwell 2012) och att inom begreppet teater ryms en 
mängd olika färdigheter. Teater beskrivs i ämnesplanen för Teater i Gy11 inte blott som mötet mellan 
aktörer och publik, utan som en mängd olika konstnärliga uttrycksformer som samverkar i en 
teaterföreställning t.ex. gestaltande med kropp och röst, scenografi, kostym, mask, ljus och ljud 
(Skolverket 2011). Centralt i ämnet är gestaltning och kommunikation (ibid). Innehållet i kurserna 
Scenisk gestaltning 1, 2 och 3, skiljer sig inte från ämnesbeskrivningen. Färdigheter i teaterns olika 
uttrycksmedel ska behandlas.  Begreppet scenisk gestaltning begränsas således inte till att enbart 
behandla kunskaper i skådespeleri. Teaterämnet innehåller med andra ord väldigt många olika former 
av gestaltning. Trots teaterämnets mångfald av både gestaltande och teoretiska färdigheter samt de 
personlighetsutvecklande aspekterna av undervisningen skulle förutsättningar kunna skapas för en 
allsidig bedömning som omfattar olika slag av prestationer. En alltför ensidig upptagenhet kring 
teaterns performativa sida speglar inte det centrala kunskapsinnehållet, men ligger samtidigt i linje 
med teaterns natur. Ämnesplanen börjar förvisso med att beskriva teater som mötet mellan aktörer och 
publik. Fler förmågor än bara skådespelarens kan mätas om betoningen ligger på själva processen före 
själva föreställningen.  Lindström problematiserar å ena sidan det han kallar för processkriterier 
eftersom det utanför skolan oftast är produkterna av den skapade processen som räknas: ”Om 
produkterna blir bättre efterhand, spelar det då någon roll hur de kommit till” (Lindström 2002, s.11). 
Men en risk med att lägga tyngdvikten på resultatet kan vara att betygssättningen blir en fråga om 
lärarens personliga smak. Eisner menar att avgöranden som bygger på preferenser inte går att 
diskutera. Det skulle vara som att ifrågasätta varför någon föredrar vaniljglass framför chokladglass 
(Eisner, s. 425, i Bresler 2007).  

Schonmann beskriver hur The American National Assessment of Educational Progress 
(NAEP) genomförde en bedömning av omkring 2000 studenter (ibid, s. 415). Man använde både 
skriv- och gestaltningsuppgifter med syfte att bedöma studenternas förmågor i teater. Förmågan att 
formulera sig skriftligt om teater skulle kunna motsvara skrivningarna i centrala innehållet i Scenisk 
gestaltning 1 som säger att ”undervisningen ska behandla analys och tolkning av sceniska 
gestaltningar /…/” (Skolverket 2011, TEASCE01).  NAEP’s undersökning visade på ett sätt att 
överbrygga skillnaden mellan teoretiska och gestaltande färdigheter i teaterundervisning. Jag känner 
inte till om den här typen av undersökningar har genomförts i Europa.     
 I brist på forskning om bedömningsprocesser i ämnet teater på avancerad nivå vill jag 
ändå nämna Pernilla Ahlstrands magisteruppsats De famlar i mörkret som är en studie kring hur lärare 
i teater, idrott- och hälsa, hotell- och restaurang samt träteknik tänker om bedömning i sina respektive 
ämnen (Ahlstrand 2009).  Hon fastslår att det är processen som får mest utrymme vid bedömning, 
även om slutresultatet tas med. Lärarna skulle enligt undersökningen vilja ha mer tid till bedömning. 
De talar också om att bedömningen sitter i ”ryggmärgen” (Ahlstrand, 2009, s. 36). Enligt skollagen 
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ska elever få regelbunden information om sin kunskapsutveckling och studiesituation. Detta görs 
genom att lärarna skriver omdömen som används som underlag för omdömessamtal. Vad gäller detta 
moment i bedömningsprocessen kunde Ahlstrand inte samla in data från teaterundervisningen därför 
att läraren i teater inte arbetade med omdömessamtal. Det visar på den tendens som jag tycker mig 
skönja nämligen att det är svårt att hitta dokumentation kring bedömning i just teater. Intuition och 
magkänsla ersätter dokumenterandet av elevers kunskapsutveckling i teater.  
  .  
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3. Teoretisk ram 
 

Grundläggande för min studies teoretiska ram är tron på språkets betydelse i det 
politiska livet och för etablerandet av strukturella förhållanden i samhället. Jag menar att 
genomförandet av gymnasiereformen 2011, med nya ämnesplaner och en ny betygsskala, aktualiserar 
vikten av att uppmärksamma även språkets sociala funktion. Konsekvenser för den vardagliga 
praktiken i alla landets gymnasieskolor är betydande. Kunskapskraven och betygsskalan, formulerade 
som en progression från E till A (F motsvarar icke godkänt) öppnar för en ny didaktik oavsett ämne. 
Lärare kan inte undervisa som tidigare. Gymnasiereformen kräver nya metoder, pedagogiska 
utmaningar och didaktiska analyser. Syftet med reformen var att skapa en gemensam begreppsvärld 
som skulle underlätta för en likvärdig bedömning och skapa ett gemensamt språk för 
lärarprofessionen. Övergången från G- MVG-skalan till den nya skalan innebär inte bara att lärare och 
elever måste förstå varandra för att bedömningen ska fylla sin funktion som ett formativt redskap för 
lärande, syftet med betygen är också att de, översatta till poäng, ger eleven önskad 
högskolebehörighet. Poängsatserna används som selektion vid antagning till universitet och högskolor 
både i Sverige och utomlands. 

 

 

3.1 Brottet mot kommunikationsakten.  

 

Vad är språkets funktion som skapare av vår verklighet? Varje given del förhåller sig 
till en helhet. Varje del av den kommunikationsakt som är förutsättningen för att betygsskalan ska 
fungera som bedömningsverktyg, måste förhålla sig till helheten, till den pedagogiska processen. Vad 
är syftet med ord, med uttalanden, med formuleringar?  Inom semiotiken undersöks hur meddelanden 
av olika slag förmedlas. Oavsett i vilket kulturellt och socialt sammanhang vi befinner oss, uppstår 
kommunikation i explicit eller i implicit mening.  Den amerikanske lingvisten William Dwight 
Whitney (1827-1894) var den förste att understryka betydelsen av den sociologiska faktorn i 
språkvetenskapen (Jakobson 1990,s. 88). Hans arbeten bröt mot den traditionella synen inom 
lingvistiken på språket som ett individualistiskt fenomen. Språket som en samling av konventioner, ett 
givet system av normer inom en definierad grupp kom att ifrågasättas av den moderna lingvistiken.  

Mänsklig kommunikation handlar om utbyte av någon form av meddelande. I den 
rumänsk-franske dramatikern Eugène Ionescos pjäs Den skalliga primadonnan (1950)  används 
bristen på kommunikation som ett konstnärligt grepp. I pjäsen uppstår ett semantiskt sammanbrott. 
Resultatet blir en absurd fars.  Den skalliga primadonnan kan också betraktas som ett semiotiskt 
experiment och det är som detta jag har för avsikt att dra paralleller mellan pjäsen och de 
styrdokument som är i fokus för denna studie. I pjäsen har orden förlorat sin förbindelse med sin 
denotat, det vill säga ordens betydelse. Deras betydelse bestäms därmed uteslutande av deras 
förhållande till andra ord och resultatet blir att en klyfta uppstår mellan signifikant och signifikat, det 
betecknande och det betecknande (Revzin och Revzina i Aspelin och Lundberg, 1976).  
 Isaak Revzin och Olga Revzina hävdar att Ionescos syfte med sina tidiga pjäser var att 
blottlägga kommunikationsaktens lagar genom att bryta med dem.  Det är inte tillräckligt för normal 
talkommunikation att en kontakt skapas mellan en avsändare och en mottagare, och att dessa använder 
samma språkliga kod. Det krävs också vissa gemensamma föreställningar med avseende på kontexten 
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eller den verklighet som avspeglas i talkommunikationen, liksom på det sätt varpå denna verklighet 
återspeglas i avsändarens och mottagarens medvetande, osv. (Aspelin och Lundberg, 1976, s. 87). I 
Ionescos pjäs förs bland annat ett samtal mellan två makar om olika medlemmar i en familj. 
Emellertid heter alla Bobby Watson. Till slut blir samtalet fullständigt obegripligt. Genom detta 
tydliga brott mot förutsättningen för normal kommunikation bekräftar Ionesco att villkoret för en 
meningsfull kontakt mellan avsändare och mottagare är att de använder en gemensam kod. En texts 
inre struktur måste uppfylla kravet på semantiskt sammanhang och kräver i sitt förhållande till den 
reella tillvaron en speciell granskning (Ibid, s. 94). I pjäsen har alla semantiska restriktioner tagits bort. 
Revzin och Revzina skisserar ett schema för normal kommunikation som jag kommer att anknyta till i 
min textkritiska granskning av de nya betygsstegen och kunskapskraven för Scenisk gestaltning samt 
de texter med vilka Skolverket söker att förklara och förtydliga de olika värdemarkörena i 
kunskapskraven.  

I Revzins och Revzinas schema används begreppet ”postulat” som är nästan detsamma 
som axiom.  Följande tekniska postulat för normal kommunikation räknas upp: 
 

Postulatet om konstituenterna: i varje kommunikationsakt finns avsändare, mottagare, 
veklighet, text och kod/språk 

Postulatet om kontakt: mellan avsändare och mottagare måste föreligga kontakt. 

Postulatet om koden: avsändare och mottagare måste använda samma kod. 
 
Vidare radas de innehållsmässiga postulaten upp: 
 
(1) Postulatet om determinism: Verkligheten är så konstruerad att för vissa företeelser 

finns orsaker, dvs. alla händelser är inte i lika grad trovärdiga. 
Postulatet om det gemensamma minnet: Avsändare och mottagare, som begagnar sig 
av en och samma modell av världen, har ett visst gemensamt minne, dvs. en viss 
gemensam summa information rörande det förgångna. 

(2) Postulatet om förmågan att likartat prognostisera framtiden: Avsändare och mottagare, 
som begagnar sig av en och samma modell av världen, ställer mer eller mindre 
likartade prognoser om framtiden. 
Postulatet om information: Avsändare måste bibringa mottagaren viss ny information. 

(3) Postulatet om identitet: Avsändare och mottagare refererar till en och samma 
verklighet, dvs. objektets identitet ändras ej, medan man talar om det. 
 

(4) Postulatet om textens semantiska sammanhang: Texten måste vara så konstruerad att 
det mellan två omedelbart på varandra följande utsagor, liksom inom en utsaga eller en 
sammanställning av ord, kan konstateras ett innehållsmässigt sammanhang. 

 (Revzin och Revzina i Aspelin och Lundberg 1976, s. 98-99) 

3.2 Roman Jakobson – Pragskolans grundare 

 
I Revzins och Revzinas analys av Den skalliga primadonnan refereras till en 

föregångsman inom lingvistiken, Roman Jakobson (1896-1982) som grundade den så kallade 
Pragskolan. Pragskolan var den strukturalistiska rörelsens vagga. Roman Jakobson menade att språket 
är ett exempel på ett renodlat semiotiskt system. Alla lingvistiska fenomen uppträder som tecken som 
kräver tolkare. Studiet av tecknen måste utgå från semiotiska strukturer t.ex. ”arkitektur, kläder och 
matlagning” (Jakobson i Aspelin och Lundberg, 1976). Bortsett från strukturernas funktioner som hus 
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att bo i, kläder att värma sig med och mat att mätta sig med, uppvisar de skilda semiotiska egenskaper. 
Att närma sig språket på ett pragmatiskt sätt leder till ett analogt studium av andra semiotiska system. I 
en dikt är t.ex. den dominerande funktionen poetisk. Enligt regeringens proposition, En ny 
betygsskala, är betygens funktion att vara ett av flera instrument för en levande dialog om elevens 
kunskapsutveckling (regeringens proposition 2008, s. 4). I fall ett meddelande som överförs från 
avsändare till mottagare inte kan tolkas uppstår en icke-normal kommunikationsprocess. Grunden för 
Pragskolans fokus vilade på språkets funktionella och strukturella egenskaper. Medlemmarna i 
Pragskolan analyserade språkets hjälpmedel med utgångspunkt från de uppgifter de utför (Jakobson 
1990, s. 6). Jakobson skapade en struktur för kommunikationsakten enligt följande schema: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roman Jakobson ifrågasatte Ferdinand de Saussures dikotomi ”langue – parole” (code 

and message). Saussure skiljde å ena sidan på ”langue”: språkets sociala sida, ”utanför individen” och 
som existerar inom en grupp och å andra sidan på ”parole” språkets individuella funktion, individens 
handling. Saussure definierade språket som en samling nödvändiga konventioner som utgör 
förutsättningarna för att en social grupp ska kunna göra bruk av sin språkliga förmåga (ibid. s. 88).  
Denna uppdelning utgör en grundläggande princip inom lingvistiken, men Jakobson pekade på 
språkets dialogiska natur och menade att langue och parole var både individuellt och socialt på samma 
gång. Han gick även emot den traditionella lingvistikens uppdelning mellan dialog och monolog och 
menade att trots monologens introverta natur bygger den på dialog med det egna jaget (ibid). 
 Jakobson utvecklade också tesen att både langue och parole strävar efter kontinuitet och 
förändring. Språkets förändringspotential opererar både genom tid och rum. Det är detta perspektiv på 
språket som konformt och individualistiskt samtidigt som det är förändringsbart och dynamiskt som 
intresserar mig i analysen av den nya betygsskalan. I analysen är det intressant att se hur språket i 
styrdokumenten först kan betraktas enligt Saussures uppdelning i dikotomin langue-parole och sen 
förstås som en föränderlig kraft. Språket i bedömningssammanhang agerar och lämnar spår som får 
konkreta konsekvenser för den didaktiska situationen. Kanske att formuleringarna i det centrala 
innehållet och kunskapskraven till och med skapar om teaterundervisningens innehåll?   
 Jag ser en utveckling från Roman Jakobsons semiotiska teorier till Norman Faircluoghs 
diskurskritiska analysmetod. Det är ganska självklart att all slags kommunikation och all slags 
konversation och allt ömsesidigt utbyte av ord utgår från en nödvändig språklig repertoar av 
lingvistiska resurser som är de samma för deltagarna (ibid). Revzin och Revzina benämner detta 
talkommunikationens postulat och mot vilket det bryts så till den grad i Den skalliga primadonnan att 
kommunikationen upphör. Om jag hårdrar detta resonemang skulle det kunna uppstå en liknande 
språklig kollaps i den skog av begrepp och nyanser som präglar styrdokumenten i Gy11. Ketil 
Thorgersen visar till exempel i sin studie om begreppet estetik i den svenska skolan, att begreppet 
används flitigt, men med varierande innebörd (Thorgersen, 2007). Estetik får helt enkelt betyda en 
mängd olika saker som redskap för värderingar, färdighet, upplevelse, etc. Thorgersen refererar till och 
det koncept han kallar för språkspel. Wittgenstein pekade enligt Thorgersen, på det faktum att ord har 
en mängd olika betydelser beroende på i vilken situation de används (ibid .s 34). En 
bedömningssituation i teaterämnet skulle kunna liknas vid ett språkspel.    

Kontext (verklighet) 
Avsändare      text (meddelande)     mottagare 
 
Kod/språk kontakt          kod/språk 
 



12 
 

3.3 Betygssättning och makt 

 
Betygssättning handlar om myndighetsutövning. Läraren är skyldig att sätta betyg. 

Rektor ansvarar för att detta sker på ett korrekt sätt. Läraren kan ändra betyget om det skulle vara 
oriktigt ”om det kan ske snabbt och kvickt” (Skolverket 2010). Skollagen från 2010, 
gymnasieförordningen och läroplanen styr betygssättningen. Läroplanen uttrycker verksamhetens 
värdegrund, riktlinjer och mål för arbetet. Formuleringarna i läroplanen ska genomsyra hela 
gymnasieutbildningen. Regeringen beslutar om examensmålen som är programspecifika och beskriver 
programmens identitet (ibid). Examensmålen ska prägla undervisningen. Läraren har av staten ålagts 
skyldighet att bedöma och betygssätta eleverna (Skolverket, 2001). Detta ger läraren makt. Denna 
makt ska brukas på ett professionellt och omdömesgillt sätt.  Läroplanen för gymnasieskolan gör det 
tydligt att eleverna ska ha möjlighet att utöva inflytande på utbildningen och för att de ska kunna ta 
ansvar för sina studieresultat ska skolan klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer 
(SKOLFS 2011:144, s.3). Det åligger läraren att svara för att eleverna får ett reelt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen (ibid. s. 9). Trots läroplanens tydlighet vad 
gäller elevinflytande och den demokratiska värdegrunden är det dock läraren som sätter betyg. Det 
föreligger alltid en risk för att eleven uppfattar sig i underläge och upplever att makten är ojämnt 
fördelad. Om betygssättningen fungerar som ett maktinstrument blir en lärare som inte sätter betyg på 
sina elever i så fall maktlös? Vad skulle hända om eleverna i Scenisk gestaltning i stället för att 
betygssättas enligt den nya betygsskalans bara godkändes? Jag ska i diskussionsdelen göra en 
jämförelse med hur gymnasiearbetet bedöms. 
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3.4 Maktbegreppet enligt Michel Foucault    
    

Den makt som symboliserades av konungens av Gud givna absoluta makt, var enligt 
Foucault oförmögen att producera något och tillämpades uteslutande för att sätta gränser: nejets kraft 
(Foucault 2002). Den maktens sätt att härska, att underordna, att underkuva skulle till sist ha 
lydnaden som enda resultat (ibid, s.98).  Maktens högsta funktion är inte längre, menade Foucault, att 
döda utan att lägga beslag på livet från början till slut. Och när det inte längre handlar om att döda för 
att försvara härskarens liv utan att av livet skapa värde och nytta måste makten bedöma, mäta, 
uppskatta och rangordna snarare än att ståta med sin mordiska glans (ibid .s 145). Till de beräknande 
förvaltningarna för disciplineringen av livet, räknade Foucault bland annat skolan. Den reglerade 
utformningen av samhällskroppen innebar befolkningsmassornas anpassning till de ekonomiska 
processerna. För att säkra maktrelationerna och skapa hegemoni måste individens förmågor och 
prestationer maximeras.   I betygssystemet finns insytt en strävan att för samhällets bästa, maximera 
eleven prestationer. Eleven ska bli anställningsbar. Skolan har förts in på de matematiska 
beräkningarnas område.  En makt som har till uppgift att ta till vara elevers färdigheter för framtida 
bruk, behöver reglerande och korrigerande mekanismer som alltid finns till hands (ibid s. 144). 
Lindensjö och Lundgren skriver att läroplaner med demokratins införande uppfattades alltmer som 
politiska dokument (Lindensjö och Lundgren 1986). De menar också att utbildningens roll för att 
anpassa individer till samhällsliv och till arbetsliv ledde till en klyvning mellan didaktiska frågor å ena 
sidan och läroplansinriktade å andra (ibis s. 33). Med hänvisning till Foucaults arkeologi kan jag 
undersöka diskursiva ordningar av det här slaget i de nya styrdokumenten och upptäcka spår i det 
förflutna för att analysera gymnasiereformen. Roddy Nilsson skriver att Foucault ansåg att varje 
samhälle och epok i historien hade sina särskilda makt-kunskapsregimer vilka producerade olika 
sanningar (Nilsson 2008 s. 81). Diskussionen inför skapandet av den nya betygsskalan tar avstamp i en 
sanning om betygens betydelse för lärande. Som jag pekade på i resonemanget om betygens historia i 
kapitel 2, fanns det redan i de första jesuitskolorna en rangordning som för tankarna till senare tiders 
betyg. I dessa skolor skapades en diskursiv praktik kring kunskap och bildning som fick spridning 
över hela den katolska världen. Med Foucaults genealogiska metod blir betygens historiska bakgrund 
inte ett förflutet historiskt fenomen utan en pågående rörelse som fortsätter i vår egen tid. Den 
genealogiska sidan av den diskursiva analysen enligt Foucault, sätter ljuset på sådant som döljs inom 
ramen för den institutionaliserade makten. Foucault studerade hur sanningar producerades genom 
kunskapsproduktionens processer, praktiker och institutioner (ibid s.81). Michel Foucault menade att 
makten var djupt involverad i människans privata sfär. Enligt honom delades inte makten upp i en 
passiv och i en aktiv förtryckande roll utan trängde in överallt (Foucault 2002). Maktens relationer 
förgrenar sig, mångfaldigas, styckas upp och tränger in i beteenden (ibid. s. 69). För den här studien 
spelar diskussionen om talet som förenar makt och vetande och som i samverkan skapar strategier en 
viktig roll. Men på vilket sätt kan elevens makt artikuleras? Som motvikt till diskursen om betygen 
som instrument för bedömning stod elevens rätt till inflytande i Lpf94 tydligt formulerat (Lpf94 2006). 
Exakt samma formulering finns i läroplanen 2011. I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 står det att 
skolans mål inom ramen för bedömning och betyg är att eleven kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen (SKOLFS 2011, s 14). Skollagens 
skrivning om elevens möjlighet till inflytande och rättighet att överklaga satta betyg kan också ses som 
uttryck för motmakt. Detta inflytande kan dock om jag tolkar skollagen enligt Foucault, att få som 
konsekvens att eleven styr och kontrollerar sina egna handlingar. Foucault såg det västerländska 
samhället som synnerligen präglat av denna självkontroll. Det är en fråga om makt som manifesteras i 
en självpålagd kontroll (Dragemark Oscarson 2009).  
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.  

3.5 Kritisk diskursanalys  

 

A text is a product rather than a process – a product of the process of text production. But I shall use 
the term discourse to refer the whole process of social interaction of which text is just a part. This 
process includes in addition to the text the process of production, of which the text is a product, and 
the process of interpretation, for which the text is a resource.  

Fairclough, 1989 

 
Norman Faircloughs beskriver Ferdinand de Saussures syn på språkets sociala aspekt 

som ett förutbestämt homogent och enhetligt system av koder och strukturer som internaliseras av 
varje individ (Faircluogh, 1989). Faircluogh påstår emellertid till skillnad från Saussure, att 
lingvistiska fenomen är sociala i den meningen att när människor talar, lyssnar, skriver eller läser gör 
de det på ett sätt som är socialt betingat. På så sätt skulle jag vilja påstå att språket, förståelsen, talet, 
läsningen av styrdokument är sociala processer betingade av vilka som är subjekten. Det är den 
språkliga styrningen genom diskurser som jag vill undersöka i studien. Styrning och styrbarhet för 
tankarna till Michel Foucaults forskning om governmentality vilket även Faircluogh bygger sina 
teorier på (Fritzell i Englund et al 2012). Styrningen sker genom lagar, förordningar och annan 
reglering som utbildningsinsatser och syftar till att omsätta politiska mål i verkligheten. En sådan 
styrning är att läroplaner uppfattas som politiska dokument (Lindensjö och Lundgren 1986). 
Faircloughs diskursanalytiska metod inbegriper en beskrivning av språket i en text och öppnar för 
tolkning:  

 The method of dicourse analysis includes linguistic description of the language text, 
interpretation of the relationship between the (productive and interpretative) discursive 
process and the text, and the explanation of the relationship between the discursive process 
and the social process 

Fairclough  2010, s. 132  
 

Kritisk diskursanalytiska angreppssätt ställer sig, enligt Jørgensen och Phillips, “i 
frigörelsens namn på de undertryckta samhällsgruppernas sida” (Jørgensen och Phillips, 2000). 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är textorienterad och öppnar upp för en kritisk läsart av 
Skolverkets direktiv utifrån användarnas perspektiv. Skolan och de regler som styr verksamheten ingår 
i en social struktur. Betygsskalans utformning anpassas efter en taxonomi som följer europeiska 
normer och elevers kunskaper mäts i PISA-rapporter. Enligt Fairclough handlar strukturer om sociala 
relationer som står i förhållande till andra sociala dimensioner (ibid).    
 Den sociala strukturen kan också beskrivas som både diskursiva och icke-diskursiva 
element. Jørgensen och Phillips tar den fysiska delen av brobyggandet som exempel på en icke-
diskursiv praktik. I teaterutbildningen är elevens fysiska arbete en icke-diskursiv praktik. Gesten, 
rörelsen och kropparnas förhållande till varandra uttrycker känslor, undertexter, förhållanden som 
antingen går emot eller med en pjästext. Rörelse föregår ofta replik. Repliken födds i kroppen. 
Textanalys, läsart, rolltolkning samt i reception (mottagandet) är å andra sidan, högst påtagligt 
diskursiva element i teaterutbildningen. En lingvistisk analys enligt Faircluogh ger mig verktyg för en 
tolkningsstrategi som syftar till att undersöka vilken innebörd Skolverkets texter kan ha i en 
teaterundervisningskontext. Det handlar om en tolkningsprocess av förhållandet mellan texten och 
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tolkningen av texten. Vad uppstår alltså i själva avkodningen av den nya betygsskalan? Det är inte så 
att lärare läser och förmedlar betygskrav rakt av. Läraren ingår själv i tolkningsprocessen och blir 
medskapare. Det är den språkliga aspekten som förvisso kan stanna just i språkliga utsagor det vill 
säga analysen säger inget om det verkliga sammanhanget. Den icke diskursiva praktiken omfattas inte 
av texten. Betydelsen uppstår i mötet med läsaren för att tala med Gaddamer (Brgström & Boréus 
2012, s. 32). På så sätt påverkas min egen läsart av vem jag är. Emellertid har jag för denna studie valt 
att peka på hur texterna i Skolverkets direktiv förhåller sig till den omgivande diskursen snarare än att 
fokusera på aktörerna i skolan.  Faircluogh ser sociala relationer som ett fält för makt och kamp och 
menar att just därför handlar textanalyser om att kunna specificera hur olika genrer, diskurser och 
stilar artikuleras i dessa relationer (Faircluogh 2010).  

3.5 Den tysta dimensionen 

 

I det vidgade kunskapsbegreppet ingår den slags kunskap som beskrivs som tyst och 
som gärna används av lärare i estetiska ämnen. Aristoteles skiljde mellan den praktiska formen av 
kunskap präglad av eftertankens och klokhetens dygd: frónesis och den vetenskapliga, logiska 
kunskapen, epistéme. Den tredje kunskapstypen enligt Aristoteles var téchne som står för det 
hantverksmässiga, instrumentella och som vanligtvis överförs mellan mästare och gesäll.  Téchne 
handlar om färdigheter som kan både läras och glömmas. Färdighetskunskap av det slaget förknippas 
med den kroppsliga erfarenheten och låter sig inte alltid formuleras språkligt. Överföringen av 
kroppsliga erfarenheter till perception av yttre ting beskriver Polanyi som en tyst dimension; the tacit 
dimension (Polanyi, 2013). Genom deltagande i ett praxis-sammanhang överförs bakgrundskunskap. 
För Polanyi har all kunskap en förgrund och en bakgrund (ibid, s. 125). Förgrunden är det vi kan tala 
om och som ligger i fokus medan bakgrunden uppmärksammas sinnligt. I en teaterföreställning finns 
förgrundskunskapen i texten, i dekoren och hos skådespelarna, men mycket mer överförs i 
kommunikationen mellan scenens subjekt och publikens tysta medagerande. Liksom publiken känner 
med alla sinnen om skådespelarna är engagerade i sina roller, känner skådespelarna om publiken är 
med i den tysta överenskommelsen mellan scen och salong.  
 Emellertid kan inte Polanyis definition av begreppet tyst kunskap överföras rakt av till 
teaterverksamheten i ett skolsammanhang eftersom hans definition är mer komplex än att bara handla 
om scenens tysta uttryck som känslor, stämning och odefinierade egenskaper hos en aktör. Tyst 
kunskap är enligt Polanyi, grunden för  

 
(1) giltig kännedom om ett problem, (2) forskarens förmåga att arbeta med det ledd av sin känsla av 
att nalkas dess lösning och (3) en giltig anticipation av de ännu obestämda implikationerna av den 
upptäckt man till sist når fram till.  Sådana obestämda förpliktelser är ofrånkomligt involverade i 
varje kunskapsakt som grundas på inlevelse.   
   (Polanyi, 2013).  

 
För Polanyi är också inlevelsen i ett vetenskapligt perspektiv, en tyst förmåga. Det är 

förmågan att kunna förutse ännu obestämda implikationer av till exempel en vetenskaplig upptäckt. 
Han menar att se ett problem är att se någonting som är fördolt och i den meningen är tyst kunskap 
också vetenskapsmannens strävan att genom problematisering av en företeelse nå förståelse, (Polanyi, 
2013). Dewey är inne på samma spår då han menar ett mål är utan betydelse för oss så länge det 
uteslutande är avlägset. Men det blir av enorm betydelse i det ögonblick vi uppfattar det som något 
som bestämmer processens riktning (Dewey, 2004). Skådespelaren är förvisso i den bemärkelse, också 
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en forskare som i pjäsens fiktiva värld med hjälp av regissör och medspelare ingår i en kunskapspakt i 
vilken de alla leds av en ordlös känsla för att närma sig en nytolkning av ett verk. En förutsättning är 
förmågan att kunna leva sig in i pjäsens och rollernas liv.    
 Polanyi skriver att ”ohämmad klarsynthet kan tillintetgöra vår förståelse av komplexa 
ämnen. Skärskåda på nära håll de enskilda delarna i en sammansatt helhet och deras mening utplånas 
och vår uppfattning om helheten förstörs (ibid, s.43).  Polanyi menar vidare att en formalisering av all 
kunskap med uteslutande av all tyst kunskap är kontraproduktivt (ibid, s. 45). Det är i alla dessa 
aspekter av begreppet tyst kunskap som det blir intressant från ett bedömningsperspektiv. Vad gör 
skärskådandet av alla enskilda delarna i elevens kunskapsprogression i ämnet teater med helheten? 
Finns det i centralt innehåll och i kunskapskraven inslag av förståelse för den tysta dimensionen? 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

  

I all undervisningen är det lärarens uppgift att redogöra för bedömning och betyg. Inom 
ramen för bedömning ska lärare skriva omdömen om elevers prestationer i olika kurser. Lärare måste 
utveckla ett professionellt språk om bedömning som är avläsbart för eleverna och deras föräldrar. 
Betyg handlar om ett mycket bredare och komplex fenomen än att sätta poäng på prestationer. Det är 
en social och etisk interaktion mellan lärare och elever. Inledningsvis hade jag därför tänkt ta med en 
kvalitativ undersökning i min studie. Den skulle innehålla intervjuer med elever och lärare om centralt 
innehåll och om den nya betygsskalan i Scenisk gestaltning 1. Jag ville ha med deras röster i studien. 
Jag kontaktade teaterlärare som undervisade inom Estetiska programmet på några av Stockholms 
gymnasieskolor och som jag visste hade lång erfarenhet av undervisning i teater. När de inte visade 
något intresse för att delta i min undersökning övergav jag därför idén om intervjuer och beslöt att 
endast ägna mig åt textgranskning. Ett inledande samtal med utbildningsrådet Christina Månberg 
ledde mig in på spåret att undersöka Skolverket direktiv och ställningstagande som utgjorde teoretisk 
och språklig grund för formulerandet av bland annat Scenisk gestaltning1. Efter flera månaders 
sökande via Skolverkets arkiv lyckades jag hitta rätt diarienummer och fann materialet som 
tillsammans med ämnesbeskrivningar, kursplaner, kriterier och kunskapskrav kom att utgöra min 
empiriska grund. Min grundläggande metod har alltså varit att läsa Skolverkets direktiv och 
ställningstagande och att jämföra dem med hur centralt innehåll och kunskapskraven i Scenisk 
gestaltning1 har formulerats. I resultatdelen jämför jag dem även med formuleringarna i kursen 
Scenisk gestaltning A i Lpf94.  

 

4.2 Betygen som diskursiv praktik. 

 

Under min läsning av det teoretiska stoffet; det semiotiska experimentet så som det 
gestaltas av Ionescos i Den skalliga primadonnan, Roman Jakobsons semiotiska teorier och Michel 
Foucaults maktbegrepp samt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys började en metodologisk 
konstruktion ta form. Det grundläggande för mig har varit att i linje med Foucaults tänkande 
ifrågasätta de sanningar som förknippas med betygsättning i allmänhet och med den nya betygsskalan 
i synnerhet. Om betyg anses vara en självklarhet kan jag med Michel Foucaults genealogiska metod 
vända upp och ner på denna inställning. Genom att läsa styrdokumenten och se betygen och striderna 
kring betygssättning i ett historiskt perspektiv analyserar jag nya betygsskalan bortom det för-givet-
tagna. Med Michel Foucaults maktbegrepp prövar jag hur makten gestaltas i form av de nya, mer 
detaljerade och styrande betygsstegen. För att travestera Foucaults när han skriver om könet i 
Sexualitetens historia del 1, Viljan att veta vilja jag se hur de oavbrutet nya diskurserna om skolan har 
påverkat formuleringarna i den nya betygsskalan (Foucault 2002). Det väsentliga för förståelsen av 
detta är den ökade förekomsten av tal om betyg på själva maktutövningens område; tillskyndan från 
officiellt håll att tala om betyg, och att tala om det mer och mer (Foucault 2002, s. 44). Alla pratar om 
betyg: vi ägnar oss ständigt åt den uppgiften; anfäktade av en besynnerlig samvetsgrannhet övertygar 
vi oss om att aldrig säga nog om det (ibid. s 56). Med den genealogiska sidan av studien strävar jag 
efter att se hur de diskursiva spåren ter sig i Skolverkets direktiv. Den genealogiska ansatsen gör det 
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också möjligt att skriva med ett politiskt syfte. Jag gör ingen hemlighet av att betraktar betyg från ett 
kritiskt perspektiv. Lärare, elever och föräldrar präglas av en upptagenhet av bedömanden, rankande 
och betygssättande. Maktens relationer förgrenar sig, mångfaldigas, styckar upp och tränger in i 
beteenden, skriver Foucault (ibid. s. 69).  

Il faut à chaque instant, pas à pas, confronter ce qu’on pense et ce qu’on dit à ce qu’on 
fait et ce qu’on est (varje ögonblick, steg för steg, måsta man konfrontera det man tänker och säger 
med det man gör och det man är).  

   (ibid s. 25) 

Genom denna reflekterande inställning blir subjektet en del av maktspelet. En förenklad 
uppdelning på makt som en hierarki som styr uppifrån och ner, leder mig inte rätt när jag ska belysa 
den nya betygsskalan från ett maktperspektiv. Med den diskursanalytiska metoden letar jag efter 
tecken på att skolledning, lärare, föräldrar och elever ingår i de maktrelationer som närs av en 
skolpolitik som i allt högre grad strävar efter att göra individen anställningsbar i ett samhälle präglat 
av vår tids högspecialiserade industrisamhälle? Får det konsekvenser för bedömningen av gestaltande 
processer? Konstruerar gymnasiereformen 2011 en annorlunda kunskapssyn som påverkar didaktiska 
grundförutsättningar för lärande? Förändras bilden av lärande som en didaktisk triangel där lärares och 
elevers handlingar ses som oskiljbara om diskursen om kunskap ger läraren tolkningsföreträde. För att 
undersöka på vilket sätt den nya betygsskalan kan betraktas som en del av de mekanismer Foucault 
beskriver det i Viljan att veta utgår jag Skolverkets styrdokument; Direktiv och ställningstagande. 
Manifesteras i dessa texter statens styrande, reglerande och korrigerande mekanismen? Foucault 
menar inte att lagen utplånas eller att de rättsliga institutionerna tenderar att försvinna, utan att lagen 
alltmer fungerar som norm och att dess funktion blir framförallt reglerande (Foucault, 2002). 

 

4.3 Det diskurskritiska anslaget 

Diskursteorins uppgift är i allmänhet att uppmärksamma hur människor kategoriseras 
och hur det teoretiskt påverkar vår handlingsförmåga. Vi människor uppfattas som subjektspositioner 
som skapade av diskurser. För Faircloughs kritiska diskursanalys står diskurs i ett dialektiskt 
förhållande till andra sociala dimensioner. Hans analys ger verktyg för att genomstråla de diskursiva 
praktiker som skapade förutsättningarna för till exempel gymnasiereformen 2011. För Fairclough 
består diskurs uteslutande av språkliga element i motsats till Laclau och Mouffe, som menar att det 
inte går att säga var diskursen börjar och var den slutar. Allt finns, enligt dem i diskursen och allt 
mänskligt handlande och alla sociala konfigurationer blir i den meningen diskursiva (Laclau & Mouffe 
i Jørgensen och Phillips, 2000). För dem är allting så att säga kontigent, det vill säga tillfälligt eller 
villkorligt.  De bortser alltså från att människor är underkastade strukturella beroendeförhållanden som 
påverkar diskurser. Lärare och elever är som aktörer i en drastisk förändring som en skolreform 
innebär, en del av en diskursordning. Jørgensen och Phillips liknar diskursordning vid ett socialt rum 
där olika diskurser konkurrerar om olika innehåll. Fairclough använder Bourdieus begrepp fält och 
skriver att: The social relations of fields are relations of power and struggle in which the external 
boundaries and internal structure of the field are at stake (Fairclough 2010 s. 175). Med en kritisk 
analysmetod kan jag kartlägga vilka som har företräde till tolkningsrepertoaren när man formulerar 
direktiv för bedömning i gestaltande processer som egentligen ingår i teaterns icke-diskursiva fält. 
Diskursordningen präglas av den pågående antagonistiska skoldebatten om betygens funktion och i 
vilken dess mätande effekt verkar ha uppnått hegemoni.  Med hegemoni menas att gränserna mellan 
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olika diskurser upplöses. I en betygskontext innebär det att betygen blir det dominerande stimuli för 
lärande. Det diskurskritiska anslaget ger mig distans till betygen sedda som språkliga tecken. Med 
Foucault och Fairclough vill jag diskutera om diskurserna om skolan och betygen vidareför och 
producerar makt. Lärare har genom de byråkratiska strukturerna (styrdokumenten) fördelaktiga 
strategiska positioner gentemot eleverna. På så sätt är vi med att reproducera den makt som styr eller 
begränsar våra handlingar inom de didaktiska ramarna. Med uppsatsen analyserar jag om frirummet 
begränsas med ett mer detaljerat sätt att bedöma. Kan jag i enlighet med Foucault betrakta den nya 
betygsskalan som styrande på ett nytt sätt ?     
  

 

4.4 Kodning som analysinstrument 

 

Som analysinstrument använder jag kodning för att uppmärksamma förekomsten av 
betydelsebärande ord i betygsskalan för Scenisk gestaltning 1.  Som Bergström och Boréus (2012) 
påstår är det viktigt med genrekännedom vid textanalysen. I detta fall är genren teater, men betraktat 
som skolämne med syfte att ingå i ett större sammanhang bland andra skolämnen. Faircluogh talar 
också om att det inom ramen för olika sociala relationer finns kamp mellan genrer, diskurser och stilar 
(Faircluogh 2010, s. 175). Det gemensamma är att oavsett genre eller ämne i det stora utbudet av 
utbildningsvägar, ska kunskap förmedlas och lärandeprocesser äga rum som ska bedömas och 
betygsättas. Meningen med den nya betygsskalan är att bedömningsspråket ska följa samma slag av 
progression trots ämnens och kursers väsensskillnader och olika pensum.  Begreppsanvändningen ska 
vara enhetlig och konsekvent i fråga om kunskapsuttryck och kunskapsnivåer som enkelt kan 
åskådliggöras i en matris (Direktiv och ställningstaganden 2009).    
 Genom att analysera värdemarkörerna ska jag uppskatta frekvensen av kvantitativa 
begrepp.  I Skolverkets direktiv används variablerna kvantitet/volym/mängd (Skolverket, 2009 s. 28). 
En elev som gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten anses 
till exempel motsvara kunskapskravet för betyget E; medan eleven som gestaltar med gott resultat 
flera komplexa uttryck når betyget A. Elevens kunskap anses också kunna beskrivas som en 
progression från några enkla uttryck, betyget C, till flera komplexa utryck, betyget A (Skolverket 
2011).  Företeelser kan omtalas neutralt, uppskattande eller på ett nedvärderande sätt skriver 
Bergström och Boréus. (Bergström och Boréus, 2012, s. 55).  Deras utsaga kan jämföras med den 
strävan som framgår av Skolverkets direktiv där det står att språket ska vara strikt och sakligt, varken 
vara högtravande eller tillkrånglat (Direktiv och ställningstagande 2009, s. 34).  
 Jag vill belysa frekvensen av ord som står å ena sidan för den praktiska kunskapen och 
å andra sidan för den teoretiska i det centrala innehållet i Scenisk gestaltning1.  Finns det en 
uppdelning i olika syn på vad kunskap är i centrala innehållet?  En fråga som är adekvat i en kurs som 
a priori handlar om gestaltning med kropp och röst. Bergström och Boréus talar om att ett ord kan 
förekomma eller inte förekomma i en text; hur motiveras avsaknaden av ord som skulle kunna hjälpa 
betygsättaren att mer bokstavligt kunna beskriva vad eleven de facto ska kunna (Bergström och 
Boréus 2012)? Genom att jag analyserar de nya kunskapskravens rikliga förekomst av ord har jag för 
avsikt att spåra en tendens i strategier för interaktiva processer mellan bedömare och elever. Den 
stegvist formulerade progressionen får kanske konsekvenser för den organiska och levande 
interaktionen som Dewey så starkt förespråkar i sin pedagogiska filosofi (Dewey 2004)?  Genom att 
räkna förekomsten av vissa begrepp som knyts till resonemangen kring värdet av att mäta förmågor 
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och frekvensen av dessa, kartlägger jag en skolpolitisk diskurs som öppnar för en diskussion om det 
vidgade kunskapsbegreppets plats i Gy11. Med det vidgade kunskapsbegreppet menar jag den sorts 
kunskapssyn som inte endast upphöjer det lätt mätbara utan som fokuserar på interaktiva processer 
mellan elever, kommunikativa färdigheter och den tysta dimensionen. Det vill säga att det inte går att 
tala om faktakunskaper utan relation till förståelse (Jfr. Carlgren i Skolverket 2002).   

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Empiri för denna undersökning bygger på textanalys av ämnesplanen för teater med 
tillhörande centralt innehåll och kunskapskrav (Skolverket 2011), den av regeringen tillsatta 
betygsberedningens förslag till en ny betygsskala (Betygsberedningen, 2009), regeringens proposition, 
En ny betygsskala (2008/09:66), Regeringens beslut (2009) och Skolverkets Direktiv och 
ställningstaganden (2009) samt Skolverkets Direktiv och ställningstaganden – kortversionen (2010). 
Jag gör också en jämförelse med kursmål och betygskriterier i kursen Scenisk gestaltning A som 
ingick i det gamla gymnasiet. I den inledande fasen för min studie tog jag kontakt med 
utbildningsrådet Christina Månberg från Skolverket som ansvarade för expertgruppen som hade till 
uppgift att formulera examensmål, ämnesplaner, centralt innehåll och kunskapskrav för bland annat 
det Estetiska programmet. Christina Månberg och jag hade mailkontakt samt ett möte som hade 
karaktären av ett informellt samtal vilket resulterade i att jag bestämde mig för att Skolverkets 
dokument : Direktiv och ställningstagande (2009) och Direktiv och ställningstagande , kortversionen 
(2010) skulle utgöra den huvudsakliga empirin för min studie. I dokumenten fastslås som rubrikerna 
tydligt signalerar, de direktiv som landets alla ämnesexperter hade att förhålla sig till när det gällde 
formuleringarna av styrdokumenten. Jag hänvisar till detta samtal nedan i undersökningen. Christina 
Månberg har vänligen gett mig tillstånd att referera till henne i denna text.  

Etik handlar om förhållningssätt och regler som styr människors uppförande och 
agerande sig emellan. Ett etiskt förhållningssätt utgör också ett slags dygdemönster som forskaren 
förhåller sig till i sitt arbete. Mitt syfte är att skapa en diskussion kring betygssättningen i teaterämnet. 
Jag är därför medveten om att min målsättning riskerar att påverka textens objektivitet. Forskaren bör 
sträva efter att vara vaksam på de effekter den egna positionen skapar. Detta skulle kunna utgöra ett 
dilemma för min undersökning, men med Foucaults genealogiska metod som grund kan studien tillåtas 
ha en politiskt och polemiskt färgad retorik. 
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5. Textanalys 

5.1 Inledning 

 
  

Arbetet som leder fram till nya programstrukturer, examensmål, ämnesplaner och en ny 
betygsskala torde vara en synnerligen komplicerad process. Den leder fram till en produkt som utgör 
styrdokument för Gy 2011. Jag ska här gå igenom texter formulerade av gruppen av ämnesexperter 
och utbildningsråd som med utgångspunkt i Skolverkets direktiv författade ämnesplaner, kurser inom 
ämnet, centralt innehåll och kunskapskrav. Som Fairclough pekar på  är processen under vilken texter 
produceras en social interaktion mellan dem som skrev och dem som ska tolka och använda dem.  
Fairclough menar att i denna sociala relation finns en maktkamp mellan diskurser inbyggd. Arbetet 
med att skriva de nya styrdokumenten följde en struktur med undervisningsråd, programsamordnare, 
skrivare och experter. Experterna hade kontakt med avnämare på högskolor och universitet och några 
utsedda programskolor. Skolverket skapade ett forum på sin hemsida där texter kunde kommenteras, 
diskuteras och kritiseras med syfte att skapa dialog med i första hand lärare. Alla ämnesplanerna gick 
således på remiss 17 maj 2010 och det fanns möjligheter att lämna synpunkter på dem fram till 16 
augusti samma år. Bland de frågor som programgrupperna ville att lärarna skulle reflektera kring var: 

Stämmer “målen för ämnet? Fler eller färre?   

Stämmer centralt innehåll för kursen. Mer eller mindre?  

Fungerar kunskapskraven som hjälp vid bedömningen?  

Vad tror ni att ni kommenterar när ni använt ämnesplanerna i ett år?     

Nu har det gått det gått mer än ett år sedan de nya ämnesplanerna, de centrala 
innehållen och betygsskalan började användas. Sveriges lärare har nu så mycket erfarenhet av 
förändringarna att de skulle kunna formulera gensvar på Skolverkets ovan citerade frågor. För att 
kunna avge svar vill jag genomlysa språkets roll som skapare av förutsättningarna för verksamheten.
  

5.2 De 4 F:en utgör grunden för Gy11  

 

Läroplanen för Gy11 utgår från att de fyra kunskapsformerna (de fyra F:n): fakta, 
förståelse, färdighet och förtrolighet, ingår i begreppet kunskap. Skolverket problematiserar emellertid 
detta i sitt ställningstagande och påstår att kunskapsbegreppet i många sammanhang uppfattas framför 
allt som fakta och/eller förståelse (Skolverket, Direktiv och ställningstaganden - kortversionen 2010).  
I den nya skollagen används för övrigt kunskapsbegreppet i en annan betydelse än läroplanens i och 
med att man talar om kunskaper och färdigheter (Skollagen 2010).  Skolverket löser denna motsägelse 
genom att fastställa att i stället för att skriva kunskaper och färdigheter eller kunskaper och förståelse 
ska man skriva kunskaper om (vilket troligen uppfattas som fakta och förståelse) eller kunskaper i att 
(vilket troligen uppfattas som färdighet) (ibid).  

Begreppet förmåga bör användas för att beskriva det vidgade kunskapsbegreppet. Förmåga uppfattas 
troligen som vidare och inkluderar alla fyra F i högre grad än begreppet kunskap (ibid). 
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Ingrid Carlberg menar att de fyra kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet) utgör olika aspekter av kunskap eller av att kunna någonting och att det gäller både 
teoretiska och praktiska ämnen (Carlberg i Lindström och Lindberg 2011).) Hon återknyter därmed till 
diskussionen som fördes redan i samband med Lpo/Lpf94 om kunskapssynen i termer av de fyra F:en. 
Läroplanskommitténs avsikt var då, enligt Ingrid Carlgren, att markera mångfalden i kunskapens 
uttryck och att de fyra kunskapsformerna representerade olika aspekter av att kunna något (Carlgren, i 
Skolverket 2002). Man betonade samspelet mellan de fyra kunskapsformerna och menade att de 
utgjorde delar av en helhet. På så sätt kunde de betraktas som dialektisk samspelande (ibid, s. 21).  
Carlgren skriver att läroplanskommittén den gången aldrig ville skapa en hierarki av kunskapsformer 
och inte heller knyta kvalitetsbedömningen till dem (ibid).   
 Skolverket formulerar även skrivregler och annan formalia för examensmål och 
kursplaner och pekar på att dessa styrdokument i första hand ska användas av de professionella i 
skolan. Och så tillägger man att dock ska vara utformade på sätt och vara så tydliga att de är möjliga 
att förstå även för eleverna föräldrarna, liksom avnämarna (Skolverket 2009, s. 33). 

 

5.3 Direktiv och ställningstaganden 

 

Direktiv och ställningstaganden ger insikt i vad undervisningsråd, experter och 
granskningsgrupper hade att förhålla sig till när de skulle formulera sina texter (Skolverket 2009).  
Den första versionen av detta dokument är en 48 sidor lång text som följdes fem månader senare, 
våren 2010, av en liknande text: Direktiv och ställningstaganden – kortversionen. Den fullständiga 
versionen från 2009,  inleder med en kunskapsfilosofisk exposé. Beskrivningarna hänvisar till Ulla 
Lindqvists PM, Kunskap och kompetens (ibid). Här presenteras en jämförelse mellan läroplanens 
kunskapssyn med de 4 F:en: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och andra kunskapsmodeller: 
Aristoteles, EU’s nyckelkompetenser, EQF (European Qualification Framework, OECD och 
Bolognamodellen). Bolognamodellen handlar om ett samarbete mellan de europeiska länderna om 
utbildning på högskolenivå. Blooms taxonomi har spelat en stor roll för hur elevers 
kunskapsprogression ska formuleras. Modellen så som den är konstruerad i Gy11 är påverkad av 
Anderssons och Krathwohls utveckling av Blooms taxonomi från 2001 (ibid, s. 27). Blooms taxonomi 
är en slags kunskapstrappa med ett antal steg som följer en progression från fakta till syntes och 
värdering. Lärandemålen enligt denna kunskapstaxonomi handlar om att komma ihåg, förstå med egna 
ord, använda i den aktuella kontexten, ta isär i komponenter för att förstå struktur, sammanställa nya 
mönster och strukturer, bedömning genom kriterier. I Progressionen från betyget E till A i Gy11ryms 
kunskapsformerna: minnas, förstå, analysera, utvärdera, tillämpa och skapa vilka följer Blooms 
uppställning  

I samband med Högskolereformen 2007 infördes i Sverige en ny utbildnings- och 
examensstruktur i enlighet med Bolognamodellen.  Enligt Direktiv och riktlinjer finns ingen 
avgörande motsättning mellan läroplanens kunskapssyn och de olika andra kunskapsmodellerna. Man 
fastslår vidare att i konstruktionen av examensmål/ämnesplaner ska alla kunskapsformer beaktas 
utifrån det specifika programmets/ämnets förutsättningar (Skolverket, PM 2009). Det centrala 
innehållet i en kurs ska ringa in vilket innehåll undervisningen utgår ifrån (ibid).  Eftersom ämnenas 
karaktär skiljer sig från varandra kan centralt innehåll uttryckas på olika sätt och således vara föremål 
för en tolkning. 
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5.4 Direktiv och ställningstagande med syfte att skapa underlag för 
helhetsbedömning 

 

Enligt Direktiv och ställningstagande lyfts det som är viktigt att bedöma i specifika 
kurser i kunskapskraven. De ska formuleras som en löpande text, det som i senare direktiv kom att 
kallas en gemensam berättelse och som jag återkommer till längre ned. Motivet till att ha en löpande 
text är att kunskapskraven i en punktlista skulle uppfattas som lika viktiga. I de första direktiven 
menar man att många lärare bedömer elevers kunskapsprofil och att en löpande text beskriver en profil 
(Skolverket, PM 2009,s. 24). Den löpande texten ska omöjliggöra för läraren att räkna ett visst antal 
kriterier för att avgöra om eleven har uppfyllt kraven till övervägande del (ibid s. 25). Det är en 
helhetsbedömning som gäller. Det är också med tanke på att kunskapskraven beskriver en profil som 
hela profilen ska skrivas fram för varje betygssteg. Varje betygssteg ska kunna stå för sig självt. Det 
innebär att om någonting i kunskapskraven bara gäller för det lägsta betygssteget ska det ändå 
upprepas i de högre betygsstegen. Grundprincipen är att ett högre betygssteg innefattar det lägsta 
betygssteget. En större konkretion och precision än i de äldre i kursplanerna eftersträvas, men ändå ska 
de inte detaljstyra verksamheten eller inskränka på den pedagogiska friheten (ibid, s.27). 

 

5.5 Kortversionen av Direktiv och ställningstaganden handlar om 
formuleringar på detaljnivå 

 

I inledningen till kortversionen av Direktiv och ställningstagande står det att direktiven 
ska följas av alla (Skolverket 2010). Kortversionen går direkt in på detaljnivå.  När det gäller 
ämnesplanernas kunskapsområden ska de kunskaper beskrivas som eleverna ska utveckla genom 
undervisningen. De ska skrivas i : huvudsakligen uppfordrande ’ska-form’. Den uppfodrande tonen 
ska jag återknyta till längre ner. Vidare fastställs det att centralt innehåll inte bara är stoff utan kan 
även vara metoder, begrepp teorier etc. (ibid, s. 6). Det centrala innehållet ska inte formuleras som 
mål, men det kan uttrycka en nivå, till exempel grundläggande hantverksteknik. Men någon sådan 
nivå finns inte angiven i Scenisk gestaltning.  Trots att det centrala innehållet i en kurs inte ska 
formuleras som mål ska dock innehållet motiveras av målet. Det ska finnas en relation mellan mål och 
innehåll. Skolverket skriver:  

Målen ska också gå att spåra i innehållet. Om en kurs omfattar ett visst antal mål ska man i innehållet 
se att det finns stoff/metoder/begrepp/teorier som arbetar mot samma mål (ibid, s.6).   

Progressionstanken finns formulerad redan i centrala innehållet: Om man tydligt kan se 
att ett visst mål jobbar mot ett visst mål ska innehållet presenteras i samma ordning som målen (ibid, 
s.6). Man pekar på vikten av det centrala innehållets konkretions – och detaljeringsgrad i förhållande 
till målen och kunskapskraven. Kortversionen är tydlig med att det handlar om ett uppdrag att styra 
kursplanerna. Texten jämför kursplanerna för Lpf94 och uppmanar till tydligare ämnesplaner och ett 
mer styrt innehåll, men med brasklappen att omfattningen av det centrala innehållet inte får bli så 
detaljerat att det utgör en lektionsplanering (ibid, s. 7). Det centrala innehållet ska både styra och ändå 
inte för att undvika att hamna på en lektionsplaneringsnivå. Läraren kan också, skriver Skolverket, 
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välja ett annat  innehåll än det som anges om läraren behandlar åtminstone det som anges i det centrala 
innehållet.  

 

5.6 Grundberättelsen, en sammanhållen beskrivning av kunskapskraven
       

Vad gäller kunskapskraven används i texten begreppet grundberättelse som jag tidigare berört. 
Den berättelsen handlar om vad eleven gör när han eller hon visar sina kunskaper (ibid, s. 7).  Det rör 
sig alltså om en och samma berättelse för hela ämnet om man tar bort värdemarkeringarna och 
innehåller ingen nivå på kunnandet. Texten är den samma i samtliga kurser i ämnet. Grundberättelsen 
är anpassad till kursen och nivåbeskrivningarna för varje betygssteg utgår från den. Den utstakade 
strategin handlade om att först anpassa grundberättelsen utifrån kursen och sedan skapa de olika 
betygsstegens nivåbeskrivningar. Syftet med den metoden var ”tydlighet mellan kurser och inom 
kurser” (ibid, s.7). I kunskapskraven ska målen kunna spåras. De ska formuleras som en löpande text 
och inte som en punktlista som de gamla betygskriterierna. Det ska vara en ”sammanhållen 
beskrivning” (ibid, s. 8).  

5.7 Samma struktur i centralt innehåll och kunskapskraven 

 

Strukturen på kunskapskraven och det centrala innehållet i kursplanen ska vara den samma för 
att visa att de påverkar varandra. Kunskapskravet för ett högre betygssteg innefattar det lägre och inte 
som i den gamla betygsskalan där det högre betygssteget förutsatte det lägre.  

Om någonting i kunskapskraven endast gäller för det lägsta betygssteget upprepas 
denna formulering i lika lydelse även för de högre betygssteg (ibid, s. 8). 

Det betyder att formuleringarna varieras bara vid markeringen av progression mellan 
betygsstegen och/ eller mellan kurser. Det finns, som vi ser i den nya betygsskalan, inte alltid en 
progression mellan betygsstegen i alla delar. I Scenisk gestaltning 1 beskrivs kunskapskrav utan 
progression kring färdigheter i samarbete och analys för betygen E och C (och således även för betyget 
D och B eftersom kunskapskraven för dessa betyg innebär att kunskapskraven för E och C är 
uppfyllda). Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsövningar. I sin analys använder 
eleven med viss säkerhet relevanta begrepp (Kunskapskrav, TEASCE01). 

   

5.8 Centralt innehåll bär progressionen mellan olika kurser i samma 
ämne 

 

Grundprincipen var att låta centrala innehållet bära progressionen mellan kurserna i 
samma ämne. I Scenisk gestaltning formuleras till exempel skillnaden mellan kurs 1 och kurs 2 genom 
att orden träning förekommer i Scenisk gestaltning 1 vilket det inte görs alls i Scenisk gestaltning 2 
som fokuserar mer på gestaltning. Det är att notera att gestaltning inte finns i det centrala innehållet i 
Scenisk gestaltning 1 men används flitigt bland formuleringarna i kunskapskraven för betygen E, C 
och A (således implicit för D och B också). Användandet av ordet gestaltning i centralt innehåll för 
Scenisk gestaltning 2 är således en värdemarkör för en kunskapsprogression mellan två kurser medan 
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texterna i kunskapskraven är identiska i de bägge kurserna. I moderna språk är det emellertid 
annorlunda ty där bär kunskapskraven progressionen och inte centrala innehållet!  

 

5. 9 Betygsskalan och betygen B och D – en handledning 
 

 
För betygsstegen B och D föreligger inga formulerade nationella kunskapskrav. I 

propositionen skriver regeringen att det är rimligt att lärarna utifrån sin professionalitet ska kunna 
bedöma elevernas kunskaper när det gäller de betygssteg som alltså saknar kriterier (regeringens 
proposition 2008/09:66). Betygen B och D ska spegla en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg 
(Skolverket 2010). Betyget D ges till en elev som uppfyller kunskapskraven för betyget E och till 
övervägande del för betyget D (ibid). Det samma gäller följaktligen för betyget B. Tolkningen av vad 
till övervägande del betyder kräver enligt Skolverket, en kvalificerad pedagogisk bedömning. 
Skolverket uppmanar i publikationen Lärare i den nya gymnasieskola, högre krav och kvalitet (2010) 
till kollegialt arbete för att skapa en gemensam tolkning och förståelse av kunskapskraven så som de är 
formulerade i ämnesplanerna.     
 Redan ett år efter att det nya gymnasiet sjösatts och arbetet med betygssättning kommit 
igång skriver Skolverket en handledning; Betygsskalan och betygen B och D (2012) till hur man som 
lärare kan tänka när man vill sätta betygen B och D. I stödmaterialet används begreppet 
kunskapsprofil som vi mött i kommentarerna till de tidigare betygen. Texten öppnar för att 
kunskapsprofilerna för B och D kan se olika ut för olika elever. I bedömningen för de betygssteg som 
inte är formulerade i de nationella kunskapskraven, menar Skolverket att det centrala innehållet i 
ämnesplanerna kan hjälpa lärare att fälla avgörande (Skolverket, 2012).  Denna 17-sidiga skrift 
publicerades i december 2012 och kom i lärarnas fack på vår skola, våren 2013. Diskussionen rörande 
hur vi skulle tolka den nya betygsskalan var då i full gång. Hur skulle vi handskas med betygen B och 
Då de inte fanns definierade i kursplanens kunskapskrav? Handledningens syfte var att stödja 
tillämpningen av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D (Skolverket 2012).  De ska 
sättas då eleven uppfyller alla kunskapskrav för de lägre betygsstegen och till övervägande del de 
övre. Handledningen ger exempel på hur en bedömningsprocess kan gå till och vilka övervägande som 
kan gälla vid betygssättning av betygen B och D. En kort bakgrund av motiven bakom den nya 
betygsskalan inleder texten. Bland annat skriver Skolverket, att den tidigare betygsskalan upplevdes 
som trubbbig och därmed orättvis(Skolverket 2012, s.7). Resonemanget fortsätter med att hänvisa till 
att regeringen finner i propositionen till ny betygsskala (regeringens proposition 2008/09:66) att det är 
rimligt att lärarna, med nationellt givna kunskapskrav för A, C och E och utifrån sin professionalitet, 
kan bedöma elevernas kunskaper när det gäller betygsstegen B och D (ibid, s. 7).  Trots detta 
förtroende för lärarnas kompetens tillstår dock regeringen att detta inte räcker och har därför beslutat 
att Skolverket ska utarbeta olika former av stödmaterial, bl.a. med hänsyn till betygsstegen B och D, 
för att underlätta lärarnas arbete (ibid, s.7) Texten har som sagt framställts för att fungera som 
stödmaterial. Man framhåller också att forskning tyder på att elevers förståelse för bedömning och 
betygssättning är viktig för deras lärande. Läraren ska konkretisera kunskapskraven för att 
bedömningen ska fylla en roll i lärandet.  Stödmaterialet kopplar ihop reflektioner kring bedömning 
med läroplanens intention om att värna om allsidighet i bedömningen. Texten framhåller vikten av 
praktiska arbetssituationer, diskussioner, rollspel, laborationer och prov för bedömning (ibid, s. 9). I 
exemplen på metoder, är de praktiska med erfarenhetsbaserat lärande i majoritet. 
 Skolverket fastslår att elever kan ha olika kunskapsprofiler och ändå uppfylla det 
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överliggande kunskapskravet till övervägande del (ibid, s.10). Kunskapsprofilerna för betygen B och 
D kan därför se olika ut för olika elever. Kunskapskraven för betygen B och D kan inte preciseras 
varken på nationell eller lokal nivå eftersom kunskapsprofilerna kan se olika ut för betygen B och D .  
Tolkningen av vad som är till övervägande del ser olika ut från elev till elev (ibid, s.11). Om läraren i 
en bedömningsprocess uppfattar att utfallet av elevens prestation är svårtolkat eller inte rimmar med 
övriga underlag i en viss del av kunskapskraven, kan den avgörande bedömningen göras genom att 
knyta ihop resultaten med det centrala innehållet. 

5.10 Centralt innehåll och kunskapskrav i Scenisk gestaltning 1 
 
I samtal med Skolverkets utbildningsråd (Månberg, maj, 2013) framgick att syftet med 

sjutton olika värdemarkörer var att skapa verktyg för ett gemensamt lärarspråk. Expertgruppen som 
hade att formulera ord och begrepp för de estetiska ämnenas betygsskala följde en semantisk princip 
som inte skulle skilja sig från övriga ämnen i enlighet med de direktiv som Skolverket tillhandhöll de 
olika expertgrupperna. Som jag ska redogöra för, är Skolverkets direktiv nyckeln till förståelsen varför 
expertgruppen valde att prioritera en konsekvent begreppsanvändning framför en specialiserad 
terminologi bruklig inom teaterämnet när det gäller bedömning i Scenisk gestaltning. Genom att välja 
ett gemensamt och i praktisk verksamhet användbart språk, ville expertgruppen förtydliga 
bedömningsprocessen (Månberg, 2013). Man ville att ämnesbeskrivningar, centralt innehåll och 
kunskapskrav skulle gå att förmedla till eleverna. Genom en för alla ämnen begränsad terminologi 
skulle också lärarnas gemensamma bedömningsarbete förenklas. Begreppen skulle med andra ord 
genomsyra alla ämnen även om expertgruppen var medveten om de speciella förutsättningarna som 
råder i det estetiska fältet (maj, 2013). Man menade att för begreppen ska få innehåll så att de kan 
användas i det dagliga gemensamma arbetet med bedömning kollegor emellan stimuleras (ibid).  

 
I kursen Scenisk gestaltning1 skrivs det centrala innehållet i 10 punkter: 

Undervisningen ska behandla:  
 
Kroppen och rösten som medel för att uttrycka sig på scenen samt träning i att använda kroppen i 
sceniska sammanhang.  

Träning i att använda teaterns uttrycksområden, till exempel scenografi, kostym, mask, ljus och ljud. 

Den sceniska berättelsens uppbyggnad med till exempel handling, karaktärer, tid och rum.  

Samspel mellan berättelse, berättare och rum i syfte att skapa enhetlig gestaltning.  

Samverkan mellan ett av teaterns uttrycksområden och ett eller flera uttrycksområden. Det sceniska 
uttryckets förändring vid olika kombinationer av uttrycksområden.  

Träning i att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik.  

Teater som kollektiv konstart med fokus på individuell kreativitet och samspel i grupp.  

Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp. 

Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att särskilja teaterns olika 
uttrycksområden och hur en berättelse formuleras.  

Begrepp för analys av form och innehåll i scenisk gestaltning  

(Skolverket 2011  
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Kunskapskraven för kursen återknyter till det centrala innehållet genom att samma 
formuleringar oavsett nivå förekommer. I följande beskrivning har jag tagit bort de olika 
nivåmarkörerna för att visa hur kunskapskraven speglar det centrala innehållet. Jag ska senare ta upp 
nivåmarkörerna som skiljer de olika betygsstegen. För betygen B och D finns inga kunskapskrav 
formulerade som sagt, men skriver man grundtexten utan nivåmarkörer beskriver den förvisso 
kunskapsmålen även för betygen B och D eftersom texten är den samma för alla fem stegen.  

Grundformuleringen eller grundberättelsen för betygen E, D, C, B och A utan 
nivåmarkörerna:  

Eleven gestaltar några uttryck med kroppen och rösten.  

Eleven beskriver hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar 
samt gestaltar inom dessa områden. 

Eleven redogör för uppbyggnaden av sceniska berättelser.  

Eleven beskriver hur teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med publik genom att 
använda teaterns uttrycksmedel.  

Eleven samarbetar i olika gestaltningsgrupper.  

Dessutom diskuterar eleven det egna skapandet samt värderar det med omdömen.  

Eleven gör analys av scenisk gestaltning samt tolkar denna.  I sin analys använder eleven relevanta 
begrepp.  

(Kunskapskrav, Scenisk gestaltning1, Gy11) 

 
När lärandemål ska skrivas är verbet centralt; det anger vad eleven ska göra. Ett aktivt 

verb berättar vad eleven förväntas prestera. Det var Skolverkets tydliga intention att inga passiva verb 
skulle användas eftersom de inte ger några ledtrådar om vad eleven ska förväntas göra.  
 Jag ska här granska frekvensen av olika verb i kunskapskravens grundberättelse i 
Scenisk gestaltning 1. Jag delar in dem i praktiska och teoretiska verb: 

 
Praktiska: Antal: Teoretiska: Antal: 
Gestaltar 2 Beskriver 2 
Kommunicerar 1 Redogör 1 
Använder 2 Diskuterar 1 
Samarbetar 1 Värderar 1 
  Gör analys 1 
  Tolkar 1 
Summa : 6  7 

Av uppställningen vill jag visa vilka verb som dominerar i kunskapsmålen för Scenisk 
gestaltning1. Förekomsten av ord och begrepp som syftar på kognitiva färdigheter är fler och det finns 
färre antal begrepp som för tankarna till praktisk kunskap.   

 

5.11 Betygsskalan betraktad som en kommunikationsakt 

 
Roman Jacobsons struktur för kommunikationsakten utgår från en gemensam kontext 

med avsändare och mottagare som avkodar en text, men i själva kommunikationen uppstår en 
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förändringspotential. Ordens värde är inte fastslaget i sten.  Språkets dialogiska natur gör att vid 
användandet av till exempel värdeord som bedömningsverktyg i lärande, får de nya värden 
kontinuerligt beroende av sammanhangen. Begrepp som tillfredsställande, enkel, översiktligt, med viss 
säkerhet etc. bygger på intertextualitet. Med intertextualitet menas att texten syftar tillbaka till sig 
själv. Förståelsen för begreppen finns så att säga inbakade i texten. Texten kommenterar således sig 
själv snarare än den verksamhet den vill beskriva. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys hjälper 
mig att se orden och begreppen i ljuset av deras funktion i en struktur bortom själva 
kvalitetsbedömningen av elevers prestationer. De språkliga postulat som måste uppfyllas för 
kommunikationsaktens fullbordande handlar också om makt. Direktiven för formuleringarna av de nya 
kunskapskraven är medvetna, styrande och i begreppsanvändningen, tydliga uttryck för en diskurs. 
Börjesson skriver att språkets tvingande strukturer styrs av de diskursiva dominansförhållanden som 
råder (Börjesson, 2003).  Kunskapskravens detaljerade progression, menar jag, är ett uttryck för denna 
diskursiva dominans. Som jag kommer att visa i en jämförelse mellan Scenisk gestaltning enligt 
kursplaner för Lpf94 och Gy11, fanns i de tidigare betygskriterierna ett större utrymme för den sorts 
praktiska kunskap som bygger på erfarenhet och intuition. Carlgrens resonemang om att den nya 
betygsskalan till övervägande del mäter de kunskaper som utgår från en rationalistisk kunskapssyn 
stödjer min tes (Carlgren i Englund et al, 2012).  Jag ska återkomma till Carlgren som redan vid förra 
betygssystemets införande diskuterade vilka föreställningar och idéer som präglar talet om betygen.  

 

 

5.12 De gestaltande färdigheterna i teater som tyst kunskap 

 
Motsatsen till den rationalistiska kunskapssynen handlar bland annat om den tysta 

dimensionen (Polanyi, 2013). Johannesen menar att den tysta kunskapen är av det slag som inte går att 
artikulera eller på grund av begreppslig fattigdom inte kan formuleras (Johannesen, 1988).  Till de 
gestaltande färdigheterna i teater hör förmågan att leva sig in i andra människors förhållanden. Polanyi 
skriver också om vikten av inlevelsen för överföringen av kunskap mellan en mästare och en lärling.  
Forskningen är för övrigt i sig en fråga om att kunna leva sig in i ett ännu inte nått framtida mål. 
Inlevelsen är en interioriserad kraft som ger forskaren, konstnären, skådespelaren energi. Om detta är 
det emellertid mycket svårt att tala, men förekomsten av aktiva verb i kunskapskraven utgår från att 
eleven ska kunna verbalisera inte bara sin egen skapande process utan även kamraternas och läraren 
ska kunna värdera elevens uttryck och utsagor med kvantitativa begrepp (några, något, flera) och 
värderande ord (tillfredsställande utförligt, med viss säkerhet, gott, komplexa).   

Här följer upp uppställning av kunskapskravens värdemarkörer i Scenisk gestaltning1. 
Jag vill visa skillnaderna mellan betygsstegens olika nivåer. Vi ser att flera värdemarkörer är de 
samma i olika betygssteg. 

Kunskapskravens värdemarkörer består för betygsstegen E, C och A av följande ord: 
 
   

E C A 
tillfredsställande resultat tillfredställande resultat gott resultat 
några enkla några flera komplexa 
översiktligt översiktligt Utförligt och nyanserat 
något något flera komplexa 
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med viss säkerhet utförligt  
 

 
I uppställningen har jag valt att föra in orden bara en gång trots att samma värdemarkör 

återkommer flera gånger för att beskriva kvalitet i olika färdigheter och förmågor.  För betyget E ska 
eleven med tillfredställande resultat gestalta några enkla uttryck med kroppen och rösten. För betyget 
C gäller gestaltning med tillfredsställande resultat av några uttryck med kroppen och rösten och för 
betyget A gestaltar eleven med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten.  
Värdemarkörerna får sin betydelse genom att de används i sitt sammanhang. Jfr. Revzins och Revzinas 
postulat nr. 6 som talar om textens semantiska sammanhang: texten måste vara så konstruerad att det 
mellan två omedelbart på varandra följande utsagor, liksom inom en utsaga eller ett sammanhang av 
ord, kan konstateras ett innehållsmässigt sammanhang (Revizin och Revizina i Aspelin och Lundberg 
1976, s. 99-98).  

Skollagens och läroplanens fokus på elevers medinflytande gör att de måste brottas med 
orden. Undervisningen kan inte fastna i en diskussion om semantik, men finns inte det en risk för det 
med den nya betygsskalan? Carlgren skriver redan apropå sjösättningen av betygssystemet i Lpf94 att 
det krävde elevernas medverkan i större utsträckning än i det relativa betygssystemet då eleverna hade 
att finna sig i lärarnas beslut. Hon menar att även om betygssättningen och bedömningen av elevernas 
kunskaper väl alltid varit en del av lärarens arbete ställer det nya systemet nya krav på lärarna i detta 
avseende (Carlgren i Skolverket, 2002, s. 17).  Därför bör också bedömningen kunna kommuniceras 
till eleverna på ett begripligt sätt. Enligt Carlgren öppnade det förra systemet för elevernas insyn och 
gav dem bättre möjligheter att begripa och diskutera grunderna för lärarnas bedömning (ibid. s. 18). Ur 
ett diskursanalytiskt perspektiv blir Carlgrens utläggning om resonemangen kring formuleringar av de 
tidigare betygskriterierna intressant för min studie ty hon tar upp det politiska talet om tydliga kriterier 
som skapade en förväntan om att det skulle gå att formulera tydliga kriterier vad som krävdes för ett 
visst betyg (ibid. s 20). Carlgren urskiljer en skoldiskurs som från ett utilitaristiskt perspektiv präglar 
skolpolitiken. Ett resultat av den rationalistiska dominansen är till exempel konkretisering av vad 
eleverna ska kunna i Scenisk gestaltning 1 så som det är formulerat i centrala innehållet och i 
kunskapskraven.  Ingrid Carlgren menar att den politiska retoriken som bygger på en grov förenkling 
av vad kunskap är och hur den kan bedömas och att innebörden av vad det är att kunna något s.a.s 
kan formuleras ’hela vägen ut’ (ibid, s. 21)  

Syftet med kriteriekonstruktionen vid det tidigare systemskiftet var att skapa ett 
utrymme för ett reellt deltagande och inflytande av lärare och elever i den konkreta undervisningen 
(ibid, s. 20).  Carlgrens resonemang från 2002 står för en skoldiskurs om medinflytande, insyn och 
enkelhet.  I ljuset av de intentioner som betygsberedningen från Lpf94 arbetade med framstår den 
senaste betygsskalans utformning som ett uttryck för en annan syn på elevers inflytande ty hur ska de 
närma sig de värdemarkörer som enligt min läsart bryter mot kommunikationsaktens grundaxiom, den 
som bygger på en organisk och levande interaktion. 

 

 

 

 



30 
 

5.13 Jämförelse med Skolverkets kommentarmaterial från 2001 

 

Med avsikt att se textkritiskt på de texter som styr undervisningen i enlighet med Gy11 
kan det vara av värde att jämföra med tidigare publikationer. Skoldebatten var livlig även i början av 
2000-talet. Under år 2000 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning av betygsättningen 
i ett stort antal skolor.  Motiven till den undersökningen var i stort sett de samma som låg till grund för 
den stora skolreformen 2011.  Det var bristande förutsättningar för en likvärdig bedömning. Lärarnas 
syn på vad som skulle ligga till grund för betygsättningen varierade. Skolverkets kommentarmaterial 
Bedömning och betygssättning (2001) utarbetades som ett svar på regeringens uppdrag och 
redovisades till regeringen i april 2001. Texten talar om vikten av att se svårigheter i ett stort 
sammanhang och som uttryck för allmänna och generella problem. 

Det grupprelaterade systemet där eleverna jämfördes med varandra enligt en statistisk 
teori om normalfördelning av betygen, ersattes av det målrelaterade i vilket elevernas prestationer 
enligt mål och kriterier skulle betygssättas. Bedömning och betygssättning tillkom under ledningen av 
en projektgrupp bestående av undervisningsråd och experter. Jag har inledningsvis nämnt att förutom 
referensgrupper av forskare och lärare, medverkade elever med att ställa frågor som utgör en stor del 
av materialet. Materialet bygger på förordningar och föreskrifter som reglerar betygssättningen bland 
annat i Gymnasieförordningen och genomsyras av den teoretiska grunden för Lpf94. Bland annat 
Lpf94’s positiva inställningen till kunskapskvaliteter som handlande, initiativtagande, social 
kompetens och ansvarstagande för egna de egna studierna. Dessa kvaliteter värderades högre än 
memorerandet av fakta. I Lpf94 bedömdes elevers kunskaper enligt specificerade kunskapsmål och 
betygskriterier som alla skulle uppfyllas. Begreppet “kunskapsprofil” nämns och anses säga mer om 
elevens kunskaper än att antalet ”provpoäng”.  Med hänvisning till det lokala frirummet anses det 
viktigt att olika kvalitetskriterier som grund för betygssättningen inte blir för detaljerade: 

 

En strävan bakom de nationella målen är att de ska stimulera en vidgning av det lokala frirummet 
genom att de utformas så att de anger en tämligen vid men ändå tydlig ram för undervisningen. Denna 
strävan får då inte omintetgöras av detaljerade nationella betygskriterier 

(Skolverket 2001, s. 21) 

 
Samma anda finns med i direktiven för Gy11 när Skolverket skriver att centrala 

innehållet inte får hamna på lektionsplaneringsnivå (Skolverket, 2010). Betygssättningen från 2001 
handlar om att fastställa hur väl elevens kunskaper överensstämmer med kunskapsmålen. De anger 
alltså vad eleven ska kunna. Kriterierna beskriver och preciserar de kunskapskvaliteter som gäller för 
respektive betyg (ibid, s. 22).  Kriterierna måste läsas och tolkas i relation till utbildningens mål och de 
kunskapskrav de uttrycker.  Texten framhåller att det finns risker att kriterierna uppfattas och används 
som mål för undervisningen. Enligt materialet kan det leda till en inte önskvärd insnävning och 
begränsning av målen för undervisningen (ibid, s. 22). 

Skolverkets kommentarmaterial från 2001 problematiserar synen på lärande i en viss 
ordning eller i olika former enligt Blooms taxonomi och de fyra f:en; fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet (Skolverket, 2001, s. 15).  Författarna till materialet hänvisar till den gängse synen inom 
pedagogisk forskning som menade att lärande sker på alla nivåer eller i alla former samtidigt.  De vill 
se Blooms taxonomi och de fyra F:en endast som hjälpmedel för att organisera och strukturera 
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undervisningen. Här framhålls i stället en holistisk syn på lärande.  Ord som samlande av enskilda 
kunskapsdelar, meningsfull samverkan med omgivningen, mening och sammanhang präglar 
resonemanget. Man litar på lärarens förmåga att tolka och anpassa kursmål och betygskriterier till 
lokala förutsättningar. Den individuella bedömningen av den enskilda elevens kunskapsutveckling 
anses ingå i den professionella lärarens kompetens (ibid, s. 16).  Eleven ses som en ”hel och odelbar 
människa som lever sitt liv i olika miljöer” och som ska bedömas efter ”sina inre och yttre 
förutsättningar” (ibid).  Risken för att lokala tolkningar och anpassningar av kriterierna blir alltför 
subjektiva uppvägs av att subjektiviteten ger möjlighet till nyanseringar och prioriteringar som 
knappas kan göra med detaljerade och ”mätbara” mål. Det önskvärda är att nationella kursmål och 
betygskriterier är skrivna på samma generella nivå (ibid, s. 26). 
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6. Resultat 
 
Med min undersökning har jag velat visa att betygsskalans värdemarkörer konstituerar, 

för att använda ett begrepp inom den kritiska diskursanalysen, distans till det naturliga språket. Inom 
ramen för klassrumsdidaktiken i teater riskerar detta, menar jag, att påverka den pedagogiska 
drivkraften som gör läraren till en bra teaterpedagog. I boken Om nytte og untte, tar Øivind Varkøy 
upp detta dilemma när han pekar på att den aktuella fixeringen vid nyttotänkande krockar med den 
traditionella synen på konstens egenvärde (Varkøy 2012). Boken syfte är att utifrån ämne-och 
forskningstraditioner inom humaniora och samhällsvetenskap skapa en konstruktiv debatt kring värdet 
av det onyttiga. Som jag berörde inledningsvis, tangerar diskussion om nytta och nöje också hur lärare 
inom det estetiska fältet betraktar sig; lärare eller konstnärer.   
 Det förs också en debatt kring en generell modell för all slags undervisning som också 
skulle kunna appliceras i bild-, musik- och teaterutbildningen. Debatten handlar bland annat om fem 
förmågor som undervisningen bör utgå ifrån oavsett ämne. Dessa förmågor är analysförmåga, 
kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmågan att hantera information och begreppslig 
förmåga. En av dem som är aktiv inom denna debatt är Göran Svanelid som argumenterar för att om 
lärare koncentrerar sig på de ovan nämnda generella förmågorna, kan de tryggt vila i vetskapen att 
eleverna lättare kommer att nå de ämnesspecifika målen (Rudnert. J, Pedagogiska Magasinet, 2013). I 
Skolverkets direktiv att utgå från en berättelse, strukturera en jämförbar begreppsapparat och skapa en 
mängd värdeladdade markörer för att skildra elevers progression inom teater, genljuder Svanelids  
argumentation om generella förmågor.     
 Resultatet av min diskursanalytiska metod i granskningen av Skolverkets Direktiv och 
ställningstagande, centralt innehåll och kunskapskrav i kursen Scenisk gestaltning är inte politiskt 
neutralt. Med mitt resultat blandar jag in mig i skoldebatten, skulle man kunna säga. Kritisk – 
diskursanalytiska angreppssätt ställer sig – i frigörelsen namn- på de undertryckta 
samhällsgruppernas sida, skriver Winter Jørgensen och Phillips (Winter Jørgensen och Phillips 2011, 
s. 70). Faircloughs begrepp kritisk språkmedvetenhet används i kampen för social förändring, jag gör 
det i en skolkontext för att jag är kritisk till den nya betygsskalan (ibid).   
 Utbildningsministerns beskrivning av skolans problem innehåller maktaspekter. När 
han står för en retorik som talar om den svenska skolan som flummig kan detta tolkas med Foucaults 
maktbegrepp eftersom denna skoldiskurs blir norm och tränger in i var mans språk om skolan. Den 
blir oemotsagd. Det blir sanning. Med målsättningen att utveckla den svenska skolan från flumskola1 
till världens bästa skola föreslog till exempel den moderata arbetsgruppen på sin hemsida Världens 
bästa skola betyg från årkurs 3 (Moderata samlingspartiet 2012). I sin proposition En ny betygsskala 
återknyter regeringen till ett förslag från 2007 att betyg måste ges från och med årskurs 6 (Prop. 
2008/09:66).  

                                                        
1 Jag har velat belägga begreppet ”flumskola” vetenskapligt som blivit ett bevingat ord och som kopplas 

ihop med utbildningsminister Jan Björklunds retorik. Men då hamnar jag i en diskussion om 
utbildningsministerns politiska jargong vilket ligger utanför fokus för min studie. Begreppet är frekvent i 
dagspress om man söker på det och jag har valt att här hänvisa till en artikel i Aftonbladet från 2009. 
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6.1 Jämförelse mellan formuleringarna i Scenisk gestaltning A, Lpf94 
och Scenisk gestaltning 1, Gy11 

  
Som en del av mitt resultat gör jag här en jämförelse mellan kursmål och betygskriterier 

i kursen Scenisk gestaltning A enligt Lpf94 och centralt innehåll och kunskapskrav i Scenisk 
gestaltning 1, Gy11. Utgångspunkt för detta resonemang är att Skolverkets riktlinjer för 
begreppsanvändning i Gy11 ryms i den breda kategoriseringen av samhälleliga termer där Skinner 
placerar demokrati, objektiv, affektiv, rationell, eller diktatur, ineffektiv, subjektiv, irrationell, 
dogmatisk (Tully och Skinner, 1988, s. 13). Formuleringarna i Scenisk gestaltning 1 i Gy11 skiljer sig 
från dem som förekommer i Sceniska gestaltning A i Lpf94 genom att de formaliserar bedömningen 
på ett helt nytt sätt.  Med syfte att tjäna tekniska, och vill jag mena, skolpolitiska syften, har ett det 
naturliga språket i den tidigare kursen blivit en konstgjord ombildning (jfr. Aspelin och Lundberg, 
1976, s. 32). Formuleringarna i centralt innehåll i kursen Scenisk gestaltning 1 i Gy11 med avstamp i 
begreppet grundberättelse, beskriven en specifik semiotisk struktur som skiljer sig från 
kunskapsmålen i samma kurs i det tidigare gymnasiet (Kursplan Scenisk gestaltning A, TEA1204). I 
Skolverkets kommentarmaterial från 2001 fanns över huvud taget inte idén om en slags 
grundberättelse som den i Gy11. Betygskriterierna i Scenisk gestaltning A saknade också nästan helt 
värderande ord.  Till skillnad från formuleringarna i det centrala innehållet i Scenisk gestaltning i 
Gy11, delades målen för motsvarade kurs i det gamla gymnasiet texten upp i två delar: Mål för kursen 
samt Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs. Mål för kursen var bland annat att: 

 

Att utveckla skapande och inlevelseförmåga i vid bemärkelse. Kursen skall ge en introduktion i 
teaterns olika sceniska gestaltningar. Kursen skall även ge kunskap om teaterns roll i samhället. 
Förutom att ge möjligheter till analyser skall kursen utveckla elevens lyhördhet, initiativförmåga och 
förmåga att arbeta i grupp. 

(Kursplan, Scenisk gestaltning A, TEA1204, Lpf94) 

 
Mål som eleven skulle ha uppnått efter avslutad kurs var bland annat:  

 
Eleven skall ha kännedom om och kunna använda teaterns olika uttrycksformer 

ha kännedom om teaterns samhällsfunktion 

ha kännedom om teaterns uttrycksformer för som medel för kommunikation 

kunna arbeta med textanalys och tolkning av olika dramatiska texter.  

 

(Kursplan, Scenisk gestaltning A, TEA1204, Lpf94)  
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Kunskapsmålen i Scenisk gestaltning A i Lpf94 innehöll få kvantitativa formuleringar, 
men några smög sig dock in. Texten anger ett bestämt antal föreställningsanalyser som eleven ska 
kunna göra, nämligen endast en. Den specificerar att eleven ska kunna arbeta med enklare former av 
gestaltningsarbete.  

Eleven skall 

kunna göra en föreställningsanalys”,  

kunna arbeta praktiskt med enklare former av gestaltningsarbete  

 (Kursplan Scenisk gestaltning A, TEA1204, Lpf94) 

 

Vad gäller betygskriterierna för kursen var de sparsamt beskrivna och innehöll inga 
mätande eller värderande begrepp. Till skillnad från texten i Gy11 var formuleringarna inte de samma 
mellan betygsstegen. Det förekom som jag nämnt, ingen grundberättelse.  I Gy11 upprepas texten för 
varje betygssteg. Skillnaden är värdemarkeringarna. Alla kunskapskraven ska vara uppfyllda för att 
eleven ska kunna gå vidare till högre betyg. I den tidigare betygsskalan var den progressionen inte 
explicit formulerad. Jag vill mena att det är andra kunskapsmål som ska täckas in snarare än att samma 
kunskapsstoff ingår i en färdighetsprogression som beskrivs med kvantitativa och kvalitativa ord. 

 

I det gamla gymnasiets betygskriterier skrevs för betyget Godkänt: 

  

Eleven beskriver teaterkonstens begrepp och samhällsfunktion. 

Eleven deltar i sceniska gestaltningsuppgifter. 

Eleven använder teaterns olika uttrycksformer i arbetet med den sceniska gestaltningen. 

Eleven tolkar både dramaturgiska texter och scenisk gestaltning. 

För betyget Väl godkänt: 

Eleven redogör för kommunikation med teaterns uttrycksformer och tillämpar denna kunskap i det 
praktiska gestaltningsarbetet. 

Eleven analyserar och diskuterar texter och deras gestaltningar. 

För betyget Mycket väl godkänt: 

Eleven sammanför sceniska uttryck på nya sätt och använder dessa i scenisk kommunikation. 

Eleven utvecklar ett personligt uttryckssätt genom samverkan mellan övning, skapande och analys 
samt tar initiativ som för det egna och det gemensamma gestaltningsarbetet framåt.  

 (Kursplan Scenisk gestaltning A, TEA1204, Skolverket 2000) 

  

Värdemarkörerna som markerar de olika betygsstegen i Scenisk gestaltning 1/Gy11 är 
betydligt fler till skillnad från betygskriterierna i det tidigare gymnasiet som egentligen saknar 
markeringar med syfte att visa på en kunskapsutveckling i olika nivåer. De gamla betygskriterierna var 
formulerade på ett helt annorlunda sätt. I stället för en grundtext som varieras genom de olika 
värdemarkörerna för de olika stegen, hade varje betygssteg en egen text. Uttrycken som användes för 
att visa kriterier för bedömning av elevens prestationer beskrev som sagt ingen progression.  I den 
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tidigare betygsskalan formulerades kunskapsprogressionen med innehållsmässiga termer som med 
undantag av formuleringen om det personliga uttrycket helt saknar värderande nivåmarkörer. 
Skillnaden mellan de olika betygsstegen enligt Gy11 ligger endast i användandet av olika värderande 
uttryck medan grundtexten eller grundberättelsen som beskriver kunskapskraven generellt är den 
samma oavsett nivå. För betyget D finns inga kunskapskrav definierade eftersom betygen D innebär 
att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Det samma gäller för betyget B.  

Centralt innehåll beskriver kursens innehåll som i en förenklad form visar på en ofantlig 
mängd områden som ska täckas in:  

 
Kroppen, rösten, scenografi, kostym, mask, ljus, ljud. 

Scenisk berättelse med handling, karaktärer, tid och rum, berättare, enhetlig gestaltning. 

Samverkan mellan olika uttryckområden.  

Träning i att förmedla tankar, känslor och åsikter. 

Teater som kollektiv konstart, individuell kreativitet och samspel. 

Reflektion över det egna och andras skapande.  

Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att särskilja teaterns olika uttrycksformer 
och hur en berättelse förmedlas.  

Slutligen ingår även begrepp för analys.  

(Centralt innehåll TEASC01, Gy11) 

 
Kunskapskravens värdemarkörer går tillbaka till kunskapsinnehållet som det beskrivs 

ovan i det centrala innehållet. Eleven ska möta lärande situationer som motsvarar än mängd områden. 
Läraren ska ha tillräckliga ämneskunskaper för att kunna göra en professionell bedömning. Innehållet 
bestämmer inriktningen på undervisningen. Kategoriseringen av innehållet styr medlen. Kunnighet 
inom ett område visar på skicklighet och duglighet. Utmaningen i teaterämnet i en skolkontext är att 
bedömningen ska vara möjlig att verbalisera på ett begripligt sätt och likvärdigt för eleven, men 
känslan och erfarenheten som många gånger leder den konstnärliga processen, bör också kunna vara 
en utgångspunkt för bedömning.  Med den tydliga mål - och resultatstyrningen måste nu de olika 
färdigheterna och elevernas konstnärliga utryck formuleras explicit.   

 

 

6.2 Teaterns roll i samhället och teaterns samhällsfunktion som 
kunskapsmålet i Scenisk gestaltning A 

 
Skrivningen i TEA1204 talar om skapande, om inlevelseförmåga och om introduktion i 

teaterns olika gestaltningar.  Den introducerande texten för motsvarande kurs i Gy11 är mer 
kategorisk, definierande. Teaterns beskrivs som att bestå av ”tre hörnpelare”: berättelsen, berättaren 
och rummet”. Texten ger exempel på vad detta kan vara.  Den stora skillnaden mellan formuleringarna 
är att den tidigare kursplanen är mindre explicit när det gäller att beskriva kunskapskraven i kursen. 
Men i uppställningen för kunskapsmålen ingick ”kunskap om teaterns roll i samhället och kunskap om 
teaterns samhällsfunktion” (TEA1204,Lpf94). Placeringarna av dessa formuleringar i mål för kursen 
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och i synnerhet i mål som eleven skall ha efter avslutad kurs tyder på att kunskap om teaterns roll i 
samhället och samhällsfunktion, uppfattades som viktig.  Dylika skrivningar om teaterns 
samhällsfunktion förekommer inte alls i Scenisk gestaltning 1/Gy11. Jag ser det som ett uttryck för hur 
en politisk diskurs tränger in i styrdokumentet för att tona ner teaterns traditionella samhällsfunktion. I 
den nya texten motsvaras detta av att i utbildningen ska eleverna utveckla kunskaper om att ”teatern 
genom historien varit en aktiv del av sin samtid” (TEASC1, Gy11). Det är intressant att notera 
skillnaden i ordvalet: ”samhällsfunktion” och teatern som ”aktiv del av sin samtid”. Jag anar en 
politisk diskurs som andas rädsla för den politiska teatern.  Jag vill se det som ett uttryck för det som 
Foucaults kallar governmentality (Nilsson 2008). Lagar, förordningar och regleringar påverkar 
verksamheten i skolvardagen och när en viss aspekt av kunskap i teaterämnet som tidigare tillmättes 
en betydelse tas bort genom en skolreform betyder det något. Teaterläraren som tidigare inledde 
reflektioner tillsammans med eleverna om teaterns roll i samhället, styrs indirekt av den nya skrivelsen 
att tona ner den politiska aspekten på teatern.  Att kunskap om den samhällsengagerade teatern lyser 
med sin frånvaro i det nya gymnasiet är sett med Foucaults diskursanalys och Faircloughs kritiska 
diskursanalys, ett uttryck för maktens tolkningsföreträde. Kunskapsmålen betonar inte 
samhällsengagemang för att engagemang är svårt att bedöma enligt en progressiv betygsskala.  I de 
lingvistiska processer som påverkar hur människor talar och lyssnar eller skriver är det sociala 
engagemanget nedtonat. Utelämnandet av detta kunskapsmål uppfattar jag som en konsekvens av en 
diskursiv konkurrens (Jørgensen och Philips 2000). Kunskapsmål som involverade svårbedömda 
kunskaper om teaterns samhällsfunktion kunde på ett explicit sätt ingå kunskapsmålen i Gy94 
eftersom de var mer generellt hållna.   

 
 

6.3 Den nya betygsskalans värderande uttryck  

 

I den nya betygsskalan beskriver värderande uttryck och begrepp en 
kunskapsprogression. För betyget E formuleras t.ex. således progressionen med att eleven gestaltar 
med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten. För betyget C krävs att: 
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten. För att nå 
betyget C ska eleven således gestalta mer. Här finns en kvantitativ term. För A gäller att eleven 
gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck. För E ska eleven göra en enkel analys av någon 
annans sceniska gestaltning samt tolkar denna. För C ska eleven göra analyser (pluralis) av andras 
sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. För A gör eleven komplexa analyser av andras sceniska 
gestaltningar samt tolkar dessa. Aspelin och Lundberg skriver att ord “ingår i det formaliserade 
språket, särskilt dess skriva form, som genom konstgjorda ombildningar av det naturliga språket tjänar 
olika vetenskapliga och tekniska syften ” (Aspelin och Lundberg 1976). Det är dessa syften som jag 
utifrån en diskursanalytisk horisont tycker går att skönja i valet av begrepp och värdemarkörer. P. H. 
Hirst menade att meningen med ord är vad man kan göra med dem. Språk är inte en lista med ord 
(Hirst 1974, s.75).   
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6.4 Det nya språkbruket i styrdokumenten påverkar undervisningen
  

Att det nya språkbruket i ämnesplaner, centralt innehållet och betygsskalans 
kunskapskrav påverkar förutsättningarna för undervisningen är självklart och jag vill hävda att det gör 
det i synnerhet när det gäller scenisk gestaltning trots att syftet egentligen inte var detaljstyrning.  Det 
finns nämligen en motsättning i etablerandet av en detaljerad skala där kunskapsprogressionen kan 
liknas vid en stege som hel tiden bär upp åt och teaterämnets gestaltande karaktär.  Lärande i 
allmänhet och i teater i synnerhet utvecklas genom handling. Vad händer med inslagen av det osäkra 
sökandet, med det som Polanyi benämner “the tacit dimension” (Polanyi, 2013) och det kreativa 
kaoset när kunskapen i teater mäts efter en skala?  Det i skolan vanligen förekommande stegtänkandet 
är som att jämföra lärandet med att klättra på en stege. Wittgenstein skrev:  

Om det ställe dit jag vill komma bara kunde nås genom att klättra upp på en stege, skulle jag ge upp 
alla försök att nå dit. Ty dit jag verkligen vill komma, där måste jag redan vara. Vad man kan nå på 
en stege intresserar mig inte (Wittgenstein, 1993, s.15).  

Uppställningen av vilka verb som dominerar i kunskapsmålen för Scenisk gestaltning 1 
visar på en större förekomst av ord och begrepp som syftar på kognitiva färdigheter. Det finns färre 
antal begrepp som för tankarna till praktisk kunskap. Uppställningen visar således på en motsättning 
mellan det som Polanyi kallade för förgrundskunskap och bakgrundskunskap (tyst kunskap).
   

 

6.5 Skolverkets strävan att styrdokumenten ska förstås av elever, 
föräldrar och avnämare 

 

Skolverket formulerar även skrivregler och annan formalia för examensmål och 
kursplaner och pekar på att dessa styrdokument i första hand ska användas av de professionella i 
skolan. Och så tillägger man att ”dock ska vara utformade på sätt och vara så tydliga att de är möjliga 
att förstå även för eleverna föräldrarna, liksom avnämarna ”(Skolverket 2009, Direktiv och 
ställningstagande, s. 33). Är det inte motsägelse i denna utsaga? Kan texten verkligen förstås och 
tolkas av dessa grupper så att de blir verktyg i för en formativ bedömning? Med Roman Jakobsons 
teser om språkets förändringspotential som opererar både genom tid och rum och språket som 
förändringsbart och dynamiskt vill jag påstå att den nya betygsskalan redan om några år kommer ha 
spelat ut sin roll (Jakobson 1990, s.88).  För min studie är det intressant att Skolverket slår fast i sina 
direktiv att språket är kontextbundet och att olika ”ämnen utvecklar olika språk i olika genrer” 
(Skolverket, Direktiv och ställningstagande 2009, s. 39). Som jag har försökt visa, hör 
värdemarkörerna i kunskapskraven för Scenisk gestaltning egentligen inte hemma i en teaterkontext. 
Jag vill påstå att språket i stället präglas av det generella uppdrag som expertgrupperna hade att hålla 
sig till när de skulle formulera ämnesplanerna. Begreppsanvändning skulle vara enhetlig, konsekvent 
och begränsad (ibid, s. 27). Detta bekräftades också av utbildningsrådet Christina Månberg i ett samtal 
med mig (Månberg, 2013).  
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6.6 Språkets konstituerande roll i Direktiv och ställningstagande
       

I den första versionen av Direktiv och ställningstagande förs ett kunskapsfilosofiskt 
resonemang som utgår från språkets konstituerande roll. Språket är bärare av kunskap och utgör 
grunden för tanke och kommunikation. Som ett uttryck för det vidgade kunskapsbegreppets 
komplexitet talas om kroppens kunskap som inte är språklig. Vidare tas begreppet tyst kunskap upp i 
dokumentet som något som uttrycks via fysisk handling och som framträder främst i 
yrkesutbildningar. Tyst kunskap är, enligt Polanyi, ett element som ingår i all kunskap och begränsas 
inte till det som Skolverket beskriver som kroppens kunskap.  För Polanyi är tyst kunskap ett sätt att 
veta mer än vi kan säga (Polanyi 2013). Fenomenet kan också beskrivas som forskarens förmåga att i 
arbetet med ett problem, låta sig ledas av en känsla av att nalkas dess lösning (ibid. s. 49). Kroppens 
kunskap hänförs framför allt till yrkesutbildningens fält även om det påstås att denna kunskap finns i 
alla ämnen (Skolverket, Direktiv och ställningstagande 2009). Skolans uppdrag är emellertid att 
utveckla det som kallas för elevens skolspråk som är något annat än kroppens språk eller 
vardagsspråket. Det som utmärker skolspråket är att det är dekontexualiserat, att det närmar sig 
skriftspråket och att det i högre grad än i vardagsspråket är explicit. I skolspråket ingår även fackord 
och konventioner hur man skriver eller talar i en viss genre. Även om skolspråket är dekontexualiserat 
ingår det således liksom allt språk, i en kulturell och social kontext.   Ämnesplanerna ska enligt 
direktiven, stödja ett språkutvecklande perspektiv som är knutna till de olika ämnenas specialiserade 
språk. Jag har velat beröra detta språkliga perspektiv på utformandet av ämnesplanerna. Intentionen är 
att utbildningen inom varje ämne ska utveckla elevernas språkliga kompetens i det fält inom vilket de 
ska verka.  Göra dem språkligt medvetna både dekontextualiserat och kontextualiserat. Denna dualitet 
finns formulerad i centralt innehåll och i kunskapskraven, men jag har pekat på att tyngdpunkten 
ligger på den dekontextualiserade aspekten i när det gäller kunskapskraven vilket val av verb tydligt 
visar: eleven beskriver, eleven redogör, eleven diskuterar, eleven gör analyser, eleven använder 
relevanta begrepp etc. (Kunskapskraven, Scenisk gestaltning 1). Den tysta kunskapen och kroppens 
kunskap berörs nästan inte alls. Den aspekten, menar jag, försvinner genom att kunskapskraven i 
kursen delas upp på en mängd delar. Den sammansatta helheten och dess mening riskerar att utplånas 
genom de många betygsstegens detaljerade uppdelning. 

6.7 Detaljerade kunskapskrav: ett uttryck för den nya betygskalans 
mätande funktion 

 

Skolverket skriver i Betygsskalan och betygen B och D – en handledning, att den 
tidigare betygsskalan upplevdes som trubbbig och därmed orättvis(Skolverket 2012, s.7). Det är ett 
ställningstagande som är intressant ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Vem var det som upplevde 
detta? Varför denna passivsats?  Handledningen som ska vara till stöd för lärares betygssättning av 
betygen D och B framhåller vikten av praktiska arbetssituationer, diskussioner, rollspel, laborationer 
och prov för bedömning (ibid, s. 9). I exemplen på metoder, är de praktiska med erfarenhetsbaserat 
lärande i majoritet. Jag menar att arbetsituationer, diskussioner, rollspel etc. handlar om kontexuellt 
lärande vilket påstå jag, inte återspeglas i kunskapskraven vars ord och begrepp syftar på kognitiva 
processer. Eftersom syftet var att bevara det tidigare betygssystemet präglas Gy11 av den kvalitativa 
kunskapssynen som var grunden i Lpo94. Det är dock ett påstående som kan diskuteras när så mycket 
av verksamheten i dagens skola knyts till kunskapsmätande. Ett uttryck för denna tendens är också 
enligt min uppfattning att från och med höstterminen 2012 betygssätts elever redan i årskurs 6 vilket 
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de tidigare gjordes först i årskurs 8. Antalet nationella prov har också ökat och lärarna åläggs föra 
noggrann dokumentation av elevernas prestationer. Debatten om mätandets konsekvenser förs också i 
en artikel i Lärarnas tidning vilken för fram åsikten att det nya systemet har lett till en mekanisk 
inlärning och en tråkig undervisning med fokus på godkäntgränsen (Lärarnas tidning Nr 20/13). 
Läraren Gunnar Hyltegren som forskar om betyg och kunskapskrav, påstår i Lärarnas tidning, att 
dagens betygssystem är relativt – fast på ett dolt sätt och menar att lärarna jämför elever utifrån sin 
erfarenhet av hur elever brukar vara (ibid).  Gunnar Hyltgrens forskning sammanfaller med syftet för 
min studie. Nämligen att peka på att det är omöjligt att formulera tydliga kunskapsnivåer för ett helt 
ämne eller kurs. Hans slutsats är att det blir för stort och komplext och att läraren aldrig skulle kunna 
förklara på ett vettigt sätt vad som krävs för ett C eller A (ibid). Bengt Selghed spår om förändringarna 
i informations - eller kunskapssamhället tack vare den teknologiska utvecklingen och påpekar att 
traditionella bedömningsformer är otillräckliga (Selghed 2011, s. 190). Om det är som han säger att 
bedömningsforskningen är inne i en förändringsprocess är intressant att se hur de nya reglerna i 
Gy11påverkar den processen. I diskussion kring de styrdokumenten som jag har granskat för denna 
studie, finns det få spår av nytänkande kring bedömning. Det går snarare att påvisa en mer traditionell 
riktning som snarare försvårar förändringssträvanden. Eleven som har förmåga att till övervägande del 
täcka in de kunskapskrav som går tillbaka till förgrundskunskaper eller den rationalistiska 
kunskapsuppfattningen skulle i princip ha lättare att uppnå de högre betygsstegen än den elev som 
företrädesvis täcker in den tysta eller kroppsliga kunskapen. I betygsskalan finns ett knappt 
övervägande antal verb som återknyter till centrala innehållets teoretiska kunskapsmål. Jag vill mena 
att betygsskalan går tillbaka till Aristoteles begrepp epistéme och têchne och bekräftar den 
traditionella uppdelningen i teori och hantverk.  Detta var inte syftet med reformen. Direktiven talar 
om en kunskapssyn som vill förena de olika kunskapsformerna. Jag tror dock att detta inte blir 
resultatet som en följd av den tydliga styrningen. Eftersom eleven ska uppfylla alla kunskapskraven 
för ett betygssteg innan nästa steg kan komma i fråga lutar det år att de teoretiska färdigheterna i 
Scenisk gestaltning väger tyngre för den slutliga bedömningen. Det är med andra ord tvärtemot det 
som Carlgren menar med ett sammansatt kunskapsbegrepp vilket skulle upphäva skillnaden mellan 
praktiska och teoretiska kunskapstraditioner (Carlberg i Skolverket 2011). 

6.8 Kunskapskravens värdemarkörer 

 

Kunskapskravens värdemarkörer är som jag nämnt ett resultat av viljan att ha en 
konsekvent begreppsanvändning. Orden är således medvetet valda enligt en mall och beskriver inte a 
priori kvaliteter i elevens kunskapsprogression enligt teaterns praxis. Jag har redogjort för 
kommunikationens sammanbrott i Ionescos pjäs, Den skalliga primadonnan. Rollerna i pjäsen talar 
enligt en gemensam språklig kod, men resultatet blir en absurd fars. Enligt Revzins och Revzinas 
bryter människorna i pjäsen mot alla nödvändiga postulat för normal kommunikation (Revzin och 
Revzina i Aspelin och Lundberg, 1976). De skriver om textens semantiska postulat. Det vill säga att 
en text måste vara konstruerad på sätt att mellan två på varandra följande utsagor måste det finnas ett 
innehållsmässigt sammanhang. En annan fråga är om avsändare och mottagare kan ställa mer eller 
mindre likartade prognoser om framtiden? Begagnar de sig av en och samma modell av världen? 
Översatt till betygssättningssituationen skulle det innebära att lärare och elev delar utgångspunkten 
eller förståelse för bedömning, att de bildligt sett befinner sig i samma ”värld” och att de kan se 
betygssättandet i ett framtida perspektiv. Med värld vill jag mena den konkreta verksamheten i 
teatersalen i vilken en bedömningsprocess äger rum som leder till betygssättning. Har avsändare 
(lärare) och mottagare (elev) samma modell av världen för att kommunikationen kring betygen ska 
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vara möjlig? Jag gjort en jämförelse mellan den tidigare betygsskalans relativt begränsade textmassa 
och den nya som består av en grundberättelse som beskriver en progression genom olika 
värdemarkörer. Syftet med den nya betygsskalan var inte som jag nämnt att förändra betygssystemet 
utan att skapa en begreppsvärld som skulle ge lärare ett gemensamt språkverktyg för att underlätta en 
likvärdig bedömning. Jag inledde med att måla upp svårigheterna i just teaterämnet när det gäller 
betygssättning. Det var magkänslan som styrde. Jag själv insåg svårigheterna och såg den nya 
betygsskalan som en öppning för en ny syn på betygssättningsprocessen i teaterämnet. Nu skulle det 
osäkra kunna värderas. I korridorsamtal, på möten och konferenser har jag emellertid mött kollegor 
oavsett ämnestillhörighet som vittnar om svårigheterna att tolka och att förklara den nya betygsskalan 
för elever och lärare. Det gäller i synnerhet teaterlärare. Min studie är en textkritisk granskning och jag 
har inget vetenskapligt stöd i konstaterandet att den nya betygsskalan inte uppfyller Skolverkets 
anspråk på att erbjuda användbara styrdokument. Det skulle vara intressant att undersöka hur de facto 
den nya betygsskalan har slagit ut. Har t.ex. den hämmat betygsinflationen? Kan lärare diskutera 
betygssättning på ett tydligare och konkretare sätt? 
 I en klassrumskontext är bedömning en del av verksamheten. Orden står för ett värde. 
De hänvisar till olika postulat. I kunskapskraven för betyget E i Scenisk gestaltning1 är den första 
värdemarkören ordet ”tillfredsställande” vilket ska ställas mot ”gott” för betyget A. Om jag utgår från 
min uppställning av Revzins och Revzinas olika axiom för en normal kommunikation som postulerar 
att det finns avsändare, mottagare, verklighet och kod/språk vill jag mena att detta postulat inte 
uppfylls. Vad betyder det att eleven gestaltar med tillfredsställande resultat?  Från ett metakognitivt 
perspektiv, det vill säga vad eleven själv tänker om sitt lärande, blir värdemarkören problematisk. 
Eleven uppfattar sitt uttryck som gott medan läraren anser det vara endast tillfredsställande. Hur skulle 
det vara om ordet byts ut mot oroande, tankeväckande, känslostarkt? Postulatet om kontakt kräver att 
avsändare och mottagare använder samma kod. Men om koden som i detta fall står för olika 
semantiska betydelser uppstår ingen kontakt. Jag har visat att den föregående betygsskalan hade 
begränsad text. För betyget Godkänd räckte det med att eleven deltog i sceniska gestaltningsuppgifter. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd var att eleven sammanförde uttryck på nya sätt och 
utvecklade personliga uttryckssätt. Jämförelsen mellan begreppsapparaterna i Lpf94 och Gy11 tyder 
enligt min undersökning på en förändring i synen på vad scenisk gestaltning handlar om. 
Tillfredsställande och gott handlar om ett gestaltande på scenen som vill något annat än att skapa nya 
och personliga uttryck. Undervisningen bör emellertid sträva efter nya och personliga uttryck. 
Värdemarkörerna i den nya betygsskalan i Scenisk gestaltning bär alla på spår av en skoldiskurs som 
egentligen inte handlar om teater. Kunskapsprogressionen anges som att eleven i stället för att göra en 
enkel analys gör eleven flera analyser. Fler analyser motsvarar således kunskapskraven för ett högre 
betyg. Frågan är bara om antalet analyser i sig kan vara ett kunskapsmål? Begreppet komplext som 
används för kunskapskraven vad gäller betyget A kan också diskuteras. Vad signalerar det inom ramen 
för att en utsaga ska innehålla ett innehållsmässigt sammanhang för att använda Revizin och Revzinas 
uppställning av postulaten för normal kommunikation? Komplext betyder sammansatt. Det 
sammansatta är ett märkligt värdeord i sceniska sammanhang eftersom man på scenen ofta strävar 
efter det igenkännbara, det avläsbara eller kort sagt, det enkla. Jag borrar in mig i ordens mening, men 
jag anser att det är oerhört viktigt eftersom orden är betydelsebärande tecken. Betygssättning är en 
myndighetsutövning med konsekvenser för individers liv. I den meningen är min diskussion om makt 
relevant. Den nya betygsskalans detaljrikedom och höga frekvens av kvalitetsord förstärker en ojämlik 
maktbalans i relationen mellan lärare och elev. Detta var aldrig syftet, men är en konsekvens av en 
skoldiskurs som vill styra i detalj. 
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6. 9 Att bedöma det svårbedömda och den kompensatoriska aspekten 

     
Lärare inom de estetiska ämnena betraktar också som Monica Lindgren diskuterar, ofta 

sin verksamhet som kompensatorisk i den meningen att den anses tillgodose sociala, emotionella och 
psykologiska behov (Lindgren 2006, s. 168). Synen på de kompensatoriska effekterna finns också i ett 
medieneutralt perspektiv, där en estetisk aspekt kan tolkas in olika typer av verksamhet utan att de i 
och för sig handlar om konstnärliga uttryck (Jfr. Marner och Örtegren 2003). Jag tror att det är bland 
annat antagandet att teater är personlighetsutvecklande som skapade grunden för synen på 
undervisning i teater som omätbar och svårbedömbar.  Med hänvisning till de svårigheter vad gäller 
betygssättning i teater jag berörde i inledningen, är det intressant att notera Marners och Örtegrens 
uppfattning när de menar att den inställningen är inkompatibel med skolans ständiga bedömning (ibid, 
s. 84). De anser också att bedömning bygger på ett urval av kunskaper och läraren kan bara betygsätta 
det kunnande hos eleven som läraren verkligen har kännedom om (ibid s. 191).  Mot resonemanget om 
att det bara är det uppenbara som går att bedöma, talar Nielsen i sitt verk om musikdidaktik. Han 
skriver att människan är mer än sitt intellekt och att vår verklighet rymmer dimensioner som inte syns 
eller låter sig infångas (Nielsen 1998, s. 111-112). Nielsen berör också svårigheterna kring bedömning 
av konstnärliga uttryck i allmänhet eftersom det handlar om igenkänningsfenomen som inte låter tala 
om sig i verbalkategorier (ibid, s. 112). Det Nielsen talar om kan liknas vid tyst kunskap eller den 
tysta dimensionen (Polanyi 2013). Jag kommer att återknyta till detta begrepp när jag redogör för 
Polanyis och hans tankar kring den tysta dimensionen.  Det är den non-verbala dimensionen som gör 
betygssättning i teaterämnet komplext. Eftersom det kan vara svårt att konkret peka på kunskaper och 
färdigheter riskerar teaterlärare att bygga sina betygssättningar på ”magkänsla” eller det Shifra 
Schonmann kallar för ”the gut feeling” (Schonmann, i Bresler, 2007, s. 410). Helena 
Tsagalidis studie kring bedömning inom yrkesprogrammet, Yrkeskunnandets kinesiska ask inspirerar 
till bedömningsprocesser som skulle kunna användas även i teaterämnet (Tsagalidis i Lindström och 
Lindberg 2006). På samma sätt som lärande i restaurangköket handlar om konkreta problemlösningar 
för att laga mat möter teaterelever en mångfald av sceniska utmaningar som kräver pragmatiska 
lösningar, men av konstnärlig natur. Tsagalidis påstår att en grundförutsättning för lärande är att lärare 
och elever kommer överens om att bedömning sker hela tiden och inför en dialogbaserad bedömning 
måste eleverna därför lära sig lära (ibid).  

6.10 Sammanfattning 

  
Begreppet kunskapsprogression förekommer ymnigt i de texter som utgör min empiri. 

Det centrala innehållet och betygsskalan i Scenisk gestaltning beskriver en kunskapsprogression 
genom ett medvetet val av olika värdemarkörer. Ord som tillfredsställande, goda, enkla, komplexa 
beskriver denna progression. Mitt syfte har varit att lyfta upp hur Skolverkets direktiv och 
ställningstaganden har styrt språkvalet för att det ska ingå i en förutbestämd berättelse om kunskap i 
teater. Jag har tidigare diskuterat hur den nära styrningen stakar ut en annan pedagogisk riktning än 
den organiska och levande interaktionen som kännetecknar undervisning präglad av John Deweys 
pedagogiska tankar (Dewey 2004, s. 121). Ingrid Carlgren använder metaforen landskap som P.H. 
Hirst skapat för att beskriva kunskapsinhämtande (Carlgren i Lindström et al 2011, Hirst 1974). Till en 
början kan inte eleven överblicka hela landskapet, men allteftersom kunskaperna utvecklas kan han 
urskilja allt mer.  Jag uppfattar att den nya betygsskalans stegtänkande utgår från ämnesstoff och att 
fakta läggs på fakta till skillnad från Deweys idé om att elevers prestationer flyter och rör på sig på ett 
föränderligt sätt (Dewey 2004).  
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Carlgren för ett resonemang kring det sammansatta kunskapsbegreppet, de 4 F:en fakta, 
förståelse, färdighet, förtrolighet som för tankarna till Dewey och pekar på att det inte går att veta om 
eleven först lär sig fakta för att sedan utveckla förståelse, färdighet och slutligen förtrolighet (Carlgren 
i Lindström et al 2011). Hon menar därför att de fyra aspekterna av kunskap finns med hela tiden. Det 
går inte att lära sig det ena eller det andra i en viss ordning, lärande handlar om att urskilja snarare än 
att lära sig mer. Hon kallar de fyra kunskapsformerna för en ”icke-hierarkisk typologi” och menar att 
att Blooms taxonomi däremot är hierarkisk (ibid, s. 51). Synen på lärandet som en progression i 
betygssteg krockar enligt mig, med den kunskapsbild som Carlgren målar upp. Det finns en 
motsättning mellan att se kunskapsinhämtning som ett landskap eller som en stege. Det 
Wittgensteinska citatet om att ”Dit jag verkligen vill komma, där måste jag redan vara” som jag 
nämnt tidigare, inspirerar mig att se lärande som en kreativ process med ett hägrande mål i sikte 
(Wittgensten 1993, s. 15). Vägen dit behöver inte formuleras som stege.  Det gäller i synnerhet de 
estetiska läroprocesserna. I dem spelar den kontextuella kunskapssynen en viktig roll. Kunskapen 
knyts till funktion och utvecklas genom handling. Den nya betygsskalans stegtänkande mäter till 
övervägande del de kunskaper som utgår från en rationalistisk kunskapssyn (Jfr. Carlberg i Lindström 
at al 2011).  John Dewey skriver om pedagogik som utgår från den dynamiska kraft som finns nedlagd 
i barnets erfarenhet (Dewey 2004).  I det vidgade kunskapsbegreppet räknas även sådant in som den 
sinnliga erfarenheten, det som kan erfaras av kroppen (ibid). Förtrogenhetskunskapen i teater är 
erfarenhetsgrundad, men begreppen i den nya betygsskalan verkar mer knytas till reflekterande 
processer.  ”På så vis har det begrepp som avsåg att markera vidgningen av kunskapsbegreppet till att 
inkludera den praktikgrundande s.k. tysta kunskapen gjorts om till något kognitivt” (Carlgren i 
Englund et al 2012, s. 51).  Diskussionen om katederundervisningens pedagogiska fördelar tränger sig 
in i de nya styrdokumentens språk. Begrepp som refererar till mätbara kvaliteter är fler än de som för 
tankarna till ”det om vilket man inte kan tala” eller till den tysta dimension av teaterkunnandet. För 
den elev som alltså visar förmågor inom ramen för det vidgade kunskapsbegreppet, det vill säga som 
verkar i ett praxis-sammanhang, men inte har analytiska och beskrivande färdigheter, kan den nya 
betygsskalan försvåra måluppfyllelsen. Enligt Herner Sæverot har en kultur för det som är nyttigt 
öppnat sig och han menar att det syns i läroplanens fokus på kompetensmål (Varkøy 2012).  
Kompetensmålen är precisa och tydliga i det att de uttrycker konkret vad eleverna ska kunna (ibid).  
Han kallar det för ”kalkulerbar pedagogik” (ibid, s. 113).  Foucaults begrepp governmentality (Nilsson 
2008) blir i det sammanhanget konkret när Sæverot härleder PISA-studien till OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development). Det betyder att en ekonomisk organisation som inte 
har kompetens i pedagogik är med och styr skolorna (ibid, s.113).    
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7. Diskussion 
 

 
När jag läser min studie slås jag av att den präglas av en polemisk ton. Med ett 

självkritiskt närmande till min egen text förstår jag att jag själv för en diskurs med ideologiska 
implikationer trots att min avsikt inte har varit att polemisera med utbildningsministern, Skolverket 
eller andra aktörer i skolfrågor. Den kritik jag för mot det system, som för att låna Nina Björks 
formulering; ”gör att allt som görs för att någonting ska uppnås och att ingenting är ett mål i sig” kan 
uppfattas som ett avsteg från en vetenskaplig linje (Björk 2012, s. 119). Men jag uppfattar från ett 
diskursivt perspektiv, att den struktur som den nya betygsskalans berättelse med en mängd 
värdemarkörer innebär, begränsar frirummet som lärare har haft sedan Lpr94.  Med hänvisning till 
Polanyis studier kring vad han kallar den tysta dimensionen, tror jag att den nya betygsskalans 
detaljrikedom kräver att undervisningen i allt högra krav ägnas åt dialog med eleverna om vad 
betygsskalans ord och begrepp betyder. Det är förvisso helt i linje med en vilja att stärka elevernas 
metakognitiva förhållningssätt till sina studier (Carlgren 2002).  I gestaltande processer som utgör den 
epistemologiska grunden för kursen Scenisk gestaltning1, riskerar dock fokuseringen på att verbalisera 
elevernas resultat efter detaljerade värdemarkörer att sätta det viktiga ordlösa sökandet efter ”kroppens 
och röstens uttryck” i skymundan för strukturella villkor såsom de är formulerade i den nya 
betygsskalan.       
 Skoldebatten kan kopplas till det som Quentin Skinner kallar för politiskt språkbruk. 
Jag berörde i inledningen hur begrepp och ord i de nya styrdokumenten är resultatet av skolpolitiska 
strategier. I varje språkbruk ingår begrepp som tenderar att bli normativa och som värderar (Tully och 
Skinner 1988).  Det är förvisso en betygsskalas grundläggande funktion, men jag anser att detta 
politiska språkbruk dyker upp även när funktionen inte handlar om att tillhandahålla värdemarkerande 
uttryck. Det är till exempel ingen slump att t.ex. kursplanernas betygskriterier i gamla gymnasiet har 
döpts om till kunskapskrav i Gy11. Jag vill påstå att ordvalet ger en värderande dimension åt 
kursplanerna som inte ryms i ordet kriterium. Quentin Skinner kallar detta värderande för ”the word’s 
speech-act potential” (ibid s. 13).  

 
 

7.1 Det semiotiska sammanbrottet 
 
 Det semiotiska sammanbrottet, som jag refererar till med utgångspunkt i Ionescos Den 

skalliga primadonnan, ligger på lur vid varje bedömning av en individs kunskapsprogression och den 
slutliga betygssättningen. Hirsch skriver att genom att säga att en verbal mening är bestämd, inte 
utesluter meningskomplexitet utan bara är att insistera att en texts mening är vad den och inte ett 
hundratal andra ting (Hirsch, 1967 i Alvesson och Sköldberg, 2008). Jag tolkar det som att en vag eller 
en tvetydig text precis är lika bestämd som en logisk utsaga: den betyder vad den betyder och inget 
annat. I det kroppsligt gestaltande arbetet skapar de detaljerade utsagorna problem eftersom syftet med 
dem är att de ska styra bedömningen. Betygen E, C och A får elev som uppfyller kunskapskraven för 
dessa betyg i sin helhet (Lärare i den nya gymnasieskolan, Skolverket 2010 ). Ordens värde förändras. 
Quentin Skinner menar att studiet av ords användning och genom analys av ords utvecklings strukturer 
kan forskaren bidra med att skapa öppenhet för den samtida debattens betydelse (Tully and Skinner 
1988). ”The possession of a concept will at least standardly be signalled by the employment of a 
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corresponding term” (ibid. s.120).  Jag menar att Quentins resonemang handlar om betydelsen av 
diskurser. Orden, begreppen i betygsskalan står för något nu, men om några år blir uttrycken förlegade 
i bedömningsprocessen.       

It remains true that to understand what one meant to do in issuing the utterance is equivalent to 
understand what the primary intention was in performing that particular linguistic act.  

(Quentin i Tully and Skinner 1988, s. 84) 

 
 

7.2 Likvärdig bedömning i teater, en hypotes? 
 

 
Vad är förhållandet mellan begrepp och ord? I arbetet med att sätta betyg är det ett 

problem om inte läraren kan tolka betygsstegen på så sätt att de blir ett pedagogiskt redskap och som 
verkligen garanterar likvärdig bedömning. I ämnet teater finns inga nationella prov. Inga provbanker 
att utgå från. Läraren är ofta ensam i sin profession. Med vem ska han diskutera betygen? I ett 
eventuellt lagarbete där olika estetlärare kan ingå måste enighet råda om det överhuvudtaget finns 
gemensamma bedömningsgrunder. Det skulle vara svårt att göra bedömningsjämförelser när det gäller 
musik, bild och teater eftersom de praktiska färdigheterna skiljer sig åt.  Men kanske att det skulle gå 
att nå enighet kring det som rör det didaktiska samspelet, problemlösning och pedagogiska strategier? 
Lärare i musik, bild och teater förenas kring synen på konsten och estetikens roll i människors liv med 
utgångspunkt i en tro på dess bildande funktion. 

 
 

7.3 Tyst överförd kunskap     
   

 
Eftersom vår kropp är involverad i varseblivningen av objekt, är den delaktig i vår 

kunskap om alla yttre ting. Dessutom sträcker vi hel tiden ut vår kropp i världen genom att assimilera 
grupper av element i den, som vi integrerar i rimliga delar. På så sätt formar vi, intellektuellt och 
praktiskt, ett tolkat universum fyllt av ting vilkas delar vi har interioriserat för att begripa deras 
mening i form av sammanhängande strukturer (Tully and Skinner, 1988). Aktören samordnar sina 
rörelser genom att leva sig in i dem som delar av kroppen, medan iakttagaren försöker samordna 
rörelserna genom att leva sig in i dem utifrån. Genom en sådan utforskande inlevelse får eleven en 
känsla för vad kunnande och skicklighet är och kan lära sig att nå lika långt. Polanyi jämför kunskapen 
om en gatsten med personer och problem och menar att skillnaden är att vi förväntar oss att 
personer/problem ska uppenbara sig på ett för oss oväntat sätt i framtiden vilket man inte kan förvänta 
sig av en gatsten. Följaktligen har medvetande och problem en djupare verklighet än gatstenar även 
om gatstenar obestridligen är verkliga i den meningen att man kan ta på dem (Polanyi, s. 57).  Han för 
ett resonemang om varseblivning och om medvetandet utan att nämna språkets konstituerande kraft. 
Gatstenens mysterium ligger i den magiska skillnaden mellan vad den är och vad den representerar: le 
signifié och signifiant för att tala med Saussure. Paradigmet för vetenskapliga framsteg är att 
upptäckter görs genom att man utnyttjar de möjligheter som den befintliga kunskapen vilar på (ibid s. 
95).   



45 
 

 
Om vi vet en hel del som vi inte kan säga och om till och med det som vi vet och kan säga godtas som 
sant bara med avseende på dess relevans för en verklighet bortom det, en verklighet som kan 
manifestera sig i framtiden i en obestämd räcka av oanade resultat, och om vi till yttermera visso 
erkänner en stor upptäckt  /…/ja då faller föreställningen om kunskap grundad på alltigenom 
identifierbara grunder samman (ibid s. 88). 

  
Barnet sporras av en stark tillit som låter ana den dolda innebörden i tal och 

vuxenbeteende. Det är på detta sätt det fattar deras mening. Varje nytt steg kan tas bara genom att 
barnet förlitar sig på en lärare eller ledare. Med resonemanget om kommunikationsaktens kollaps i 
Den skalliga primadonnan av Ionesco har jag velat framhålla att för en normal talkommunikation 
måste kontakt skapas mellan en avsändare och en mottagare. Det krävs att dessa använder samma 
språkliga kod. För att bedömningsprocessen ska vara transparant och öppen för eleverna bör lärare och 
elever ha vissa gemensamma föreställningar med avseende på kontexten eller den verksamhet som ska 
bedömas.  Syftet var att ämnesbeskrivningar, centralt innehåll och kunskapskrav skulle gå att förmedla 
till eleverna (Månberg, maj 2013).  Det ingår förvisso i den professionelle lärarens kompetens att göra 
bedömningsspråket till verktyg för betygssättningen. Lärare i estetiska ämnen måste utveckla ett 
gemensamt yrkesspråk genom att samarbete kring betygssättning. Ett sätt är att estetlärare samlas för 
att tillsammans bedöma elevers arbeten. Musikläraren Johan Alm menar att lösningen skulle vara att 
konkretisera kunskapskraven med hjälp av bedömningsmatriser (Uttryck 5, 2013).  För att den ska 
fungera krävs att språket ska kunna förstås av varje elev, att det finns en tydlig koppling till 
kunskapskraven i kursplanen samt att progressionen i förmågor och färdigheter framgår (ibid). Men 
när det gäller teater krävs dock speciella förutsättningar eftersom konstformen är så efemär. 
Videodokumentation i Scenisk gestaltning av hur eleven samverkar samt kommunicerar med publik 
genom att använda teaterns uttrycksmedel skulle till exempel inte ge en fullständig återgivning 
kvaliteten av denna kommunikation (Kunskapskrav, TEASC01). Det som uppstår mellan scenen och 
salongen kan bara gripas i nuet. Till teaterns speciella egenskaper hör den levande gestaltningen och 
den tysta överföringen av innehåll mellan aktören och publiken. Gestens, pausens och undertextens 
dimension av elevens prestation i teaterämnet är svåra saker att bedöma efter en betygsskala. Det 
viktigaste är kanske frågan om det är bra gjort? Det vill säga har det som eleven gör en känslomässig, 
tankeväckande och intressant gestaltning.   

 

7.4 Avslutande reflektion 

 

Mänskligheten, så förefaller det, anstränger sig så länge den kan, att se fram emot idiotiska betyg, 
som den kan spela ut inför offentligheten, har den tillräckligt med sådana idiotiska betyg i handen slår 
den sig till ro. Den lever till stor del bara för att uppnå betyg och titlar, av ingen annan orsak, och har 
den enligt sin mening uppnått ett tillräckligt antal betyg och titlar, sjunker den ner i dessa betygs och 
titlars mjuka säng. Den har, verkar det, inget annat syfte med livet. Den har, som det verkar, alls inget 
intresse av ett eget, oavhängigt liv, av en egen, oavhängig existens, bara av dessa betyg och titlar, 
under vilket mänskligheten redan i sekler har hållit på att kvävas 

 Thomas Bernhard 1993, s. 58 
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Med den senaste skolreformen har de bedömande, mätande, uppskattande och 
rangordnande funktionerna trängt in i skolarbetets minsta vrå. Den dialogbaserade bedömning får 
mindre utrymme när kunskapskrav och värdemarkörer styr enligt en progressiv skala. Antalet 
rapporter, ökas, de nationella proven ska redovisas, namn, ålder, kön, resultat ska arkiveras. Mot 
resonemanget om betygsskalan som uttryck för en diskurs skulle man kunna invända genom att påstå 
att betyg är något som ska analyseras som varande ”ett objektivt förhållande” (Alvesson och 
Sköldberg, 2008, s. 469). Betyg kan dock inte ses som något objektivt. Med Foucaults maktbegrepp 
har jag velat påstå motsatsen. Den nya betygsskalan betraktar jag som uttryck för en makt som 
påverkar lärarens frirum när det gäller bedömning och att det märks tydligast i en kurs som Scenisk 
gestaltning1 som präglas av svårbedömbara gestaltande lärandeprocesser. Jag har visat att 
tolkningsramen i Scenisk gestaltning1 begränsas eftersom kursens innehåll beskrivs på detaljnivå i 
centralt innehåll. Mitt intryck är således att skrivningen i de första direktiven öppnade för större halt 
av tolkning för brukarna än vad som blev fallet i de slutliga formuleringarna. En av flera avsikter med 
den nya betygsskalan var förvisso att lärare, elever och föräldrar skulle få ett bedömningsspråk för att 
skapa en slags objektivitet. En målsättning var att underlätta för lärare att utveckla ett gemensamt 
yrkesspråk i bedömningsfrågor. Direktiven visar tydligt att Skolverkets avsikt var att skillnaderna i 
begreppsanvändningen i ämnen och kurser inte skulle försvåra den likvärdiga bedömningen. Men min 
undersökning visar emellertid att den nya betygsskalan är resultatet av en skoldiskurs som via 
lingvistiska verktyg formulerar elevers kunskapsprogression på detaljnivå. Jag tror till yttermera visso 
att bedömning med så många steg i en progression, inte låter sig göras på samma sätt i konstnärliga 
verksamheter som till exempel i matematik. Där kroppen är med som instrument går det inte att sätta 
ord för en ung människas utveckling på samma sätt som i teoretiska ämnen.  När målet får prägla 
pedagogiken ges mätandet stor vikt. Elevens prestationer, som kan uppfattas som något flytande och 
rörligt, måste underkastas en mätbar progression. Lärande går i dalar. Motigt uppför för det mesta, 
men så går det ibland rask nedför. När lärande ska bedömas som en ständig resa framåt enligt en 
progressiv skala från E till A påverkar det praktiken. När den dominerande diskursen om betygens 
oumbärlighet tränger igenom det vardagliga slitet i skolan kan man undra om det över huvud taget går 
att skapa en didaktik med syfte att vidmakthålla lusten att lära?   

Fairclough vill påskina att lingvisterna inte tillräckligt har fördjupat det komplexa 
förhållandet mellan språk och makt (Fairclough,1989). Ideologier och makt hör ihop. Språk är nära 
förbundet med makt. Jag ser Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som ett instrument för en 
kritisk läsart av Skolverkets direktiv utifrån användarperspektivet. I Skolverkets direktiv benämns 
skolämnen om konstruktioner. Man skriver att ”inrätta ett ämne innebär att bestämma dess territorium 
i förhållande till andra ämnen” (Skolverket, Direktiv och ställningstagande 2009, s. 19). Vidare att det 
handlar om att synliggöra skiljelinjer mellan ämnen genom att identifiera det ämnesspecifika (ibid, s 
19). Maktutövandet i det moderna samhället görs alltmer via det ideologiskt färgade språket, säger 
Fairclough (Fairclough,1989). Utifrån detta antagande blir språket i Skolverkets direktiv för 
ämnesplaner, centrala innehåll och kunskapskrav ett maktinstrument. Den omvälvande process som 
landets gymnasielärare och elever går igenom i och med gymnasiereformen 2011 har jag velat likna 
vid Ionescos absurd fars, Den skalliga primadonnan. Mitt resonemang kan på så sätt knytas till den 
diskussion som Thorgersen för i Unspoken Truths – About Aestetics in Swedish Schools med 
utgångspunkt Wittgensteins begrepp språkspel, nämligen att ordens mening beror på kontext, 
personlig bakgrund, historia och tolkning (Thorgersen 2007).   
 Min textkritiska undersökning av de skriftliga direktiv som har spelat en roll för hur 
centralt innehåll och kunskapskraven formulerades i GY11, utgår från en skolsituation. Jag betraktar 
språket som jag avläser ur dokumenten som verktyg i en didaktisk verksamhet. Det är språkpraxis som 
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används i ett specifikt utbildningssammanhang som ska kommuniceras till elever, föräldrar, högskolor 
och yrkesliv.  Syftet med kunskapsinhämtning är att bortsett från den bildande aspekten ska de 
generera betyg med uppgift visa behörighet för antagning till högre studier. I det sammanhanget är det 
slående att notera vad som gäller för antagning till avnämare på de konstnärliga högskolorna i 
scenkonst .  De skiljer sig nämligen från övriga högskolor eftersom den enda behörighet som krävs är 
studentexamen. Den sökandes samlade meritpoäng spelar inte någon som helst roll.   
 På skådespelarprogrammen på Sveriges fyra teaterhögskolor görs en gallring av de 
sökande genom färdighetsprov enligt ett system där de sökande i ett antal prov spelar upp egna och 
förelagda scener för en jury bestående av lärare på skolorna och externa skådespelare. Proven görs 
stegvis och för varje del är det allt färre elever kvar. Den sista uttagningen sker under några provdagar 
då de sökandes lämplighet prövas i interaktiva processer (se vidare hemsidorna för teaterhögskolorna i 
Stockholm, Göterborg, Malmö samt Umeå).    
  Att betyg är ett svårtolkat instrument för bedömning av kunskap visar också de 
översättningsproblem som uppstått för dem som söker utbildningar vid amerikanska universitet. I 
USA finns betygsstegen D-A och då räknas D som underkänt vilket det inte är i Sverige.  Betyget C i 
den nya skalan motsvarar det gamla VG, men de amerikanska skolorna betraktar det till ett 
amerikanskt C. Det gör att poängsumman blir sämre än vad det i verkligheten är och eleven som söker 
sig till ett amerikanskt universitet hamnar under lägsta antagningspoäng (Dagens Nyheter, 130921). 
Min förhoppning är att min studie ska bidra till att se betygsskalans komplexitet vid användning av 
styrdokumentet i den konkreta klassrumsverksamheten. Med utgångspunkt i diskursiv analys som 
metod,  har jag således velat visa på hur betygsskalans kunskapskrav riskerar att kategorisera elever 
enligt en traditionell kunskapssyn.  Elever som har utpräglade gestaltande färdigheter riskerar att inte 
nå de högre betygsstegen om deras teoretiska prestationer inte motsvarar kunskapskraven på den högre 
nivån. Detta påverkar handlingsförmågan inom ramen för det gestaltande arbetet i teater. Jag skulle 
vilja betrakta den nya betygsskalan som ett uttryck för en tendens som pekar på en obalans mellan 
praktik och teori, i vilket fall när det gäller Scenisk gestaltning1.  
  Jag har försökt visa att hur den senaste skolreformen speglar vår samtid och synen på 
lärarens frirum när det gäller bedömning av sceniska färdigheter.  Skolretoriken om ”flumskolan” som 
Jan Björklund fortfarande använder som incitament för sin iver att påverka undervisningen i Sveriges 
alla skolor, är som ringar på vattnet. Den tränger in i den konkreta verksamheten även i teatersalen. 
Jag påstå att det i teaterämnet finns en motsättning mellan kraven på att gestalta teaterämnets innehåll 
enligt det som postuleras i centralt innehåll och hur undervisningen måste förhålla sig didaktiskt i 
förhållande till kunskapskrav och betyg. Med den nya betygsskalan accentueras en motsättning mellan 
innehåll och betygssättning, menar jag. Med hänvisning till Sharon Todds resonemang om läroplan, 
etik och pedagogik menar jag att användandet av betyg och betygsskalor handlar om en känslig 
interaktion mellan lärare och elever och har som uppgift att engagera, ”inte som en fast uppsättning 
representationer” (Todd 2008, s. 65).  I Gy11 har det tidigare projektarbetet som betygsattes som alla 
andra kurser, ersatts av gymnasiearbetet som enbart bedöms med betygen E/F. Gymnasiearbetet har 
tydliga färdighetskrav och ska spegla gymnasieprogrammens examensmål. I ett framtida perspektiv 
skulle det vara intressant med en diskussion om betygssättning i konstnärligt relaterade studier 
verkligen gagnar kunskapsmålen. Mitt förslag är därför att kurser i teaterämnet skulle följa 
gymnasiearbetets struktur och att endast betygen E/F skulle sättas. Därmed försvinner den svårtolkade 
och alltför detaljerade betygsskalans olika värdemarkering. Det skulle ligga i linje med Skolverkets 
syfte att skapa ett bedömningsspråk som underlättar för en likvärdig bedömning nationellt sätt. 
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