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INLEDNING	  
	  
1.	  Forskningsprojektets	  bakgrund	  och	  förutsättningar	  
	  
Projektet	  fick	  sin	  start	  genom	  att	  en	  ansökan	  gjordes	  till	  NSHU,	  Myndigheten	  för	  nätverk	  och	  
samarbete	  inom	  högre	  utbildning,	  om	  pedagogiska	  utvecklingsmedel	  kring	  
värderingskriterier	  och	  bedömningsformer	  inom	  det	  konstnärliga	  området.	  	  
	  

Inom	  området	  konstnärliga	  och	  pedagogiska	  kvalitets	  uppfattningar	  väcks	  ofta	  frågor	  om	  
relationen	  mellan	  kunskapsproduktion	  och	  skilda	  konstnärliga	  uttryck.	  Hur	  människor	  inom	  skilda	  
konstarter	  definierar	  konst,	  sig	  själva	  och	  sin	  egen	  konstnärliga	  verksamhet	  blir	  därmed	  
intressant	  ur	  ett	  pedagogiskt	  perspektiv.	  Frågor	  om	  hur	  en	  konstnärlig	  arbetsprocess	  inom	  skilda	  
konstarter	  uppfattas	  samt	  vilka	  förmågor	  som	  framställs	  som	  väsentliga	  blir	  här	  centrala.	  En	  
annan	  central	  aspekt	  är	  i	  vilken	  grad	  lärarnas	  kunskapssyner	  och	  kvalitetsuppfattningar	  influeras	  
av	  externa	  uppfattningar	  inom	  samtidskonst	  och	  yrkesliv	  respektive	  är	  influerade	  av	  interna	  
ämnesdominerande	  traditioner.	  Utifrån	  dessa	  frågeställningar	  blir	  frågor	  om	  hur	  lärare	  och	  
studenter	  inom	  skilda	  konstnärliga	  områden	  verbaliserar	  undervisning	  och	  lärande	  viktiga.	  I	  
arbetet	  med	  Bolognaprocessens	  lärandemål	  aktualiseras	  urvals-‐	  och	  bedömningsfrågor	  både	  ur	  
lärar-‐	  och	  studentperspektiv.1	  

	  
Projektet	  bekostas	  med	  medel	  från	  NSHU.	  I	  projektet	  medverkar	  Stockholms	  universitet,	  
Göteborgs	  universitet	  och	  Malmö	  musikhögskola	  vid	  Lunds	  universitet.	  Vid	  det	  inledande	  
projektmötet	  beslöt	  den	  gemensamma	  projektgruppen	  att	  delprojekten	  skulle	  utgå	  från	  de	  
konstnärliga	  utbildningar	  som	  var	  knutna	  till	  respektive	  lärosäte.	  Härigenom	  fokuserades	  
bredd	  och	  variation	  i	  stället	  fördjupning	  och	  systematiska	  jämförelser	  mellan	  ämnen.	  	  
	  
Forskningsprojektets	  syften	  och	  problemformulering	  
Ett	  övergripande	  syfte	  för	  det	  gemensamma	  forskningsprojektet	  har	  varit	  att	  undersöka	  
centrala	  begrepp	  kring	  bedömningskriteriers	  och	  bedömningsnormers	  funktioner	  och	  
användning	  i	  pedagogiska	  situationer	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  Ytterligare	  syften	  
har	  varit	  att	  undersöka	  bedömning	  av	  konstnärlig	  undervisning	  och	  även	  att	  utveckla	  
lärarfortbildning,	  att	  lyfta	  fram	  och	  analysera	  bedömningskriterier	  i	  praktiken	  samt	  att	  skapa	  
en	  gemensam	  begreppsbildning	  kring	  konstnärlig	  bedömning.	  Ett	  annat	  mål	  har	  varit	  att	  
undersöka	  demokratisering	  i	  undervisning,	  dess	  mål	  och	  arbetsformer.	  Syftet	  har	  dessutom	  
varit	  att	  ställa	  detta	  i	  relation	  till	  hur	  målen	  för	  lärande	  formuleras	  enligt	  Bolognas	  kursmål,	  
en	  implementering	  som	  enligt	  Högskoleverkets	  beslut	  skulle	  vara	  genomfört	  2007-‐07-‐01.	  
	  
Frågeställningarna	  är	  ställda	  utifrån	  ett	  brett	  perspektiv	  för	  att	  de	  skall	  kunna	  passa	  in	  som	  
underlag	  i	  de	  olika	  studierna	  som	  genomförs	  på	  delvis	  skilda	  fält	  inom	  konstnärlig	  
undervisning.	  Forskningsuppgiftens	  övergripande	  frågeställningar	  är:	  
	  

• Vilka	  kvalitativa	  kriterier	  finns	  det	  bakom	  lärares	  s.k.	  ”holistiska	  bedömningar”	  av	  
studenters	  lärande	  och	  utbildningsresultat?	  

                                                
1 Stycke	  hämtat	  ur	  ansökan	  till	  NSHU	  (F.d.	  Myndigheten	  för	  Nätverk	  för	  Samarbete	  inom	  Högre	  
Utbildning). 



• Vilken	  systematik	  finns	  i	  bedömningar	  av	  lärandets	  progression	  genom	  att	  samma	  
lärare	  bedömer	  studenter	  flera	  gånger?	  

• Vilken	  systematik	  finns	  i	  bedömningarna	  över	  tid,	  dvs.	  hur	  relateras	  exempelvis	  
terminsvisa	  bedömningar	  till	  målen	  ”kunskap	  och	  förståelse”	  i	  examensmålen?	  

• Hur	  relateras	  bedömningskriterier	  till	  de	  nya	  mål	  som	  arbetats	  fram	  i	  kursplaner	  
utifrån	  den	  nya	  examensordningen?	  

• Hur	  uppfattar	  studenter	  relationen	  mellan	  intentionella	  och	  faktiska	  kursmål?2	  
	  
Dessa	  utgångspunkter	  leder	  vidare	  till	  följdfrågor	  som	  också	  kan	  anses	  vara	  av	  övergripande	  
karaktär	  för	  forskningsprojektet:	  Hur	  kan	  man	  beskriva	  förändringar?	  Hur	  går	  förhandlingar	  
och	  omförhandlingar	  till	  i	  bedömningen?	  Hur	  bemöts	  och	  tillvaratas	  olika	  positioneringar	  i	  
bedömningen?	  Man	  kan	  också	  göra	  antaganden	  kring	  bedömning.	  Kan	  man	  exempelvis	  anta	  
att	  återkopplingen	  kring	  bedömningen	  är	  både	  retrospektiv	  och	  prospektiv?	  Kan	  konstnärlig	  
undervisning	  ha	  som	  mål	  att	  fungera	  demokratiskt?	  Används	  konsensus	  som	  uttryck	  för	  en	  
maktstruktur?	  
	  
Forskning	  om	  bedömning	  av	  konstnärlig	  undervisning	  är	  dock	  ett	  eftersatt	  område.	  Det	  
råder	  brist	  på	  empirisk	  forskning	  kring	  konstnärliga	  processer	  och	  bedömningen	  av	  dessa.	  
Det	  finns	  psykometrisk	  forskning	  på	  området	  som	  betonar	  kvantitativa	  aspekter	  men	  nästan	  
inga	  kvalitativa	  studier.	  Tidigare	  forskning	  kring	  handledning	  består	  mest	  av	  normativa	  
studier	  och	  intervjustudier,	  medan	  interaktionsstudier	  har	  saknats.	  Det	  finns	  också	  en	  kritik	  
mot	  lärarutbildning	  om	  brist	  på	  kunskaper	  om	  bedömning.	  Här	  finns	  ett	  behov	  av	  
pedagogiskt	  utvecklingsarbete	  för	  att	  finna	  former/modeller	  för	  framtida	  undervisning.	  Ett	  
skäl	  till	  svårigheterna	  kan	  också	  vara	  den	  brist	  på	  ”…	  begreppsbildning	  och	  språkliggörande	  
av	  själva	  undervisningen	  som	  finns	  inom	  våra	  utbildningar	  utifrån	  föreställningar	  om	  den	  
konstnärliga	  kunskapens	  icke-‐verbala	  karaktär./…/”3	  
	  
De	  tre	  olika	  projekten	  i	  Göteborg,	  Malmö	  och	  Stockholm	  har	  planerats	  och	  genomförts	  
utifrån	  delvis	  skilda	  perspektiv	  både	  vetenskapligt	  och	  praktiskt.	  Syftet	  har	  inte	  varit	  att	  
genomföra	  komparativa	  studier	  utan	  främst	  att	  kartlägga	  vilka	  mål	  för	  verksamheten	  som	  
bedömningarna	  vilat	  på,	  vilka	  kriterier	  och	  metoder	  som	  använts	  samt	  hur	  bedömningar	  
praktiskt	  genomförts	  för	  att	  därigenom	  kunna	  problematisera	  bedömningskulturen	  inom	  
olika	  kurser	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  	  
	  
Göteborgsstudien	  har	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  kunskapsbegreppet	  praktisk	  kunskap.	  
Projektet	  har	  med	  inspiration	  från	  s.k.	  learning	  studies	  organiserats	  som	  en	  lärarfortbildning	  
där	  flera	  lärare	  som	  ingått	  i	  projektet	  har	  samtidigt	  genomgått	  fortbildningskurs	  kring	  
centrala	  frågeställningar	  om	  bedömningskriterier	  och	  bedömningsmetoder	  utifrån	  teorier	  
inom	  praktisk	  kunskap.	  Genom	  videodokumentationer	  och	  intervjuer	  har	  därefter	  empiriskt	  
material	  samlats	  in	  och	  detta	  material	  har	  dels	  använts	  som	  underlag	  för	  problematiserande	  
diskussioner	  med	  de	  medverkande	  lärarna,	  dels	  för	  analys.	  	  Analytiskt	  handlar	  det	  således	  
om	  att	  urskilja	  bedömningars	  funktioner;	  vad	  är	  syftet	  med	  bedömningen?	  vilka	  kriterier	  
används?	  vad	  är	  det	  som	  bedöms,	  vilket	  innehåll?	  vilken	  betydelse	  har	  kontext/form	  för	  
bedömningen?	  Tre	  bedömningsdimensioner	  eller	  kluster,	  som	  framkommit	  i	  fallstudierna,	  
                                                
2 Frågeställningar	  utifrån	  ansökan	  till	  NSHU.  
3 Citat	  från	  ansökan	  till	  NSHU. 



utgör	  grunden	  för	  analysen:	  Hantverksmässig	  dimension,	  gestaltande	  dimension	  och	  en	  
personlig	  (konstnärlig)	  dimension,	  vilka	  i	  sin	  tur	  vilar	  på	  tre	  kunskapsformer	  och	  som	  
redogörs	  för	  i	  rapporten.	  De	  kriterier	  som	  används	  kan	  närmast	  hänföras	  till	  grupperna	  
skarpa	  och	  oskarpa	  kriterier.	  
	  
I	  Malmö	  har	  studien	  utgått	  från	  bedömningar	  av	  det	  självständiga	  arbetet	  som	  lärande	  av	  
biinstrument	  inom	  musiklärarutbildning.	  Teoretiskt	  har	  studien	  kopplingar	  till	  sociokulturell	  
teori	  och	  procedurbaserad	  praktisk	  kunskap	  med	  centrala	  begrepp	  som	  skicklighet,	  know-‐
how	  och	  kompetens,	  vilket	  även	  diskuterats	  i	  studien	  ovan.	  Fokus	  utgjordes	  av	  det	  
instrumentala	  lärande	  som	  ett	  antal	  musiklärarstudenter	  utvecklade	  på	  vad	  som	  rubriceras	  
som	  biinstrument,	  dvs	  det	  instrumentala	  lärandet	  utgick	  från	  studenterna	  som	  nybörjare.	  
Härigenom	  tydliggjordes	  processkriterier	  för	  bedömning	  av	  kvalitet	  som	  lärandet	  vilade	  på.	  
Studenternas	  självbedömningar	  visade	  på	  fyra	  dominerande	  bedömningskriterier	  av	  det	  
egna	  lärandet:	  Tekniskt	  och	  musikaliskt	  utförande,	  ergonomiska	  och	  psykologiska	  faktorer.	  	  
Lärandet	  bestod	  av	  att	  göra	  studenterna	  medvetna	  om	  dessa	  kvalitetsideal	  och	  hur	  man	  
utvecklas	  från	  skicklighet,	  know-‐how	  till	  kompetens	  för	  att	  tillfullo	  kunna	  bedöma	  sin	  egen	  
förmåga.	  	  
	  
Stockholmsstudien	  bygger	  på	  bedömning	  som	  redskap	  för	  lärande.	  Syftet	  har	  varit	  att	  
beskriva	  och	  belysa	  hur	  bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning	  iscensätts	  och	  
gestaltas	  i	  interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  studenter	  i	  handledningssamtal.	  Hur	  kan	  skilda	  
faktorer	  såsom	  iscensättningar,	  resurser	  och	  uttrycksformer	  kring	  bedömningar	  relateras	  till	  
varandra	  i	  samband	  med	  handledning	  inom	  i	  detta	  fall	  en	  dans-‐	  och	  manuskurs?	  Teoretiskt	  
utgår	  studien	  från	  ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  och	  empirin	  av	  fjorton	  videoinspelade	  
handledningssamtal.	  Analytiskt	  diskuteras	  en	  s.k.	  ”formellt	  inramad	  lärsekvens”	  där	  
interaktion,	  positioneringar	  och	  val	  av	  resurser	  är	  i	  fokus.	  I	  resultatdelen	  lyfts	  vissa	  
framträdande	  bedömningsmönster	  fram	  såsom	  lärares	  val	  av	  fokusering	  genom	  exempel,	  
resurser	  för	  bedömning	  samt	  frågor	  som	  former	  för	  bedömning.	  Den	  samlade	  analysen	  av	  
framträdande	  bedömningsformer	  inom	  respektive	  kurser	  visar	  att	  danskursen	  har	  väldigt	  
specificerade	  kursmål	  medan	  man	  strävar	  i	  manuskursen	  mot	  en	  tydlig	  utveckling	  av	  
studentens	  personlighet.	  I	  studien	  diskuteras	  och	  problematiseras	  avslutningsvis	  den	  
individuella	  handledningens	  funktion	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  Målet	  att	  stödja	  en	  
students	  personliga	  utveckling	  till	  att	  bli	  konstnär	  ställer	  krav	  på	  bedömningar	  som	  inte	  i	  
förväg	  har	  fastställda	  kriterier.	  Det	  handlar	  i	  stället	  om	  att	  främja	  lärande	  utifrån	  
bedömningar.	  
	  
Sammanfattningsvis	  redovisas	  visserligen	  olika	  resultat	  i	  de	  olika	  studierna	  men	  detta	  
hindrar	  inte	  att	  vissa	  generella	  drag	  framkommit	  trots	  delvis	  skilda	  perspektiv	  i	  analysen.	  Ett	  
första	  drag	  är	  de	  individualiserade	  bedömningsformerna	  och	  den	  tydliga	  processorientering	  
som	  präglar	  bedömningarna.	  Det	  handlar	  inte	  om	  formaliserade	  multiple	  choice-‐tester	  eller	  
andra	  former	  av	  kollektiva	  examinationer.	  Denna	  individualisering	  möjliggör	  interaktion	  och	  
dialoger	  där	  frågor	  och	  exempel	  visar	  vad	  lärarna	  önskar	  att	  dialogen	  skall	  fokusera	  på.	  Detta	  
inbegriper	  skarpa	  och	  oskarpa	  kriterier.	  Skarpa	  kriterier	  förutsätter	  specificerade	  kursmål	  
medan	  de	  oskarpa	  i	  högre	  grad	  är	  öppna	  och	  mer	  fokuserade	  på	  utveckling.	  Sammantaget	  
pekas	  i	  studierna	  på	  bedömning	  som	  betydelsefullt	  för	  såväl	  lärande	  som	  utveckling	  av	  
personlighet	  och	  professionell	  yrkesroll.	  	  



	  
De	  tre	  studiernas	  kartläggning	  av	  bedömningars	  funktioner	  och	  kriterier	  ger	  således	  en	  
första	  grund	  för	  vidare	  forskning.	  Behoven	  av	  fördjupade	  studier	  och	  analyser	  är	  stora.	  
Ytterligare	  studier	  kan	  därför	  bidra	  till	  en	  ökad	  självförståelse	  och	  medvetenhet	  om	  
bedömningars	  funktioner	  och	  kriterier	  hos	  lärare	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  
	  
Övergripande	  projektkoordinator	  har	  varit	  professor	  Bengt	  Olsson,	  konstnärliga	  fakulteten	  
vid	  Göteborgs	  universitet.	  Lektor	  Tarja	  Häikiö	  har	  genomfört	  projekten	  vid	  högskolorna	  för	  
design	  och	  konsthantverk	  respektive	  scen	  och	  musik	  vid	  nämnda	  universitet.	  Malmöstudien	  
har	  genomförts	  av	  lektor	  Gunnar	  Heiling	  och	  lektor	  Anna	  Houmann	  vid	  musikhögskolan	  i	  
Malmö,	  Lunds	  universitet.	  I	  stockholmsstudien	  har	  professor	  Staffan	  Selander,	  docent	  Tore	  
West	  och	  doktoranderna	  Isak	  Benyamine	  och	  Anna	  Åkerfeldt,	  Stockholms	  universitet,	  
medverkat	  och	  undersökt	  bedömningspraktiker	  vid	  Danshögskolan	  och	  dåvarande	  
Dramatiska	  Institutet.	  
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1.	  Precisering	  och	  problematisering	  av	  Göteborgsstudiens	  metod	  och	  
frågeställningar	  
	  
1.1.	  	  Preciserad	  metod	  och	  forskningsupplägg	   
	  
Utifrån	  de	  övergripande	  forskningssyften	  som	  angetts	  i	  inledningen	  har	  i	  Göteborgsdelen	  av	  
studien	  valts	  att	  särskilt	  undersöka	  några	  huvudområden	  utifrån	  följande	  frågeställningar	  
gällande:	  
	  
Undervisningsmetoder	  
Hur	  genomförs	  konstnärlig	  undervisning	  inom	  undervisningsämnena	  musik,	  design	  och	  
konsthantverk?	  
Hur	  förmedlas/skapas	  konstnärlig	  kunskap	  i	  undervisningssituationen?	  
Hur	  skapas	  kunskap	  i	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  student?	  
	  
Bedömning	  av	  konstnärlig	  undervisning	  
Vilka	  kunskapssyner	  framkommer	  och	  används	  i	  dessa	  processer?	  
Hur	  går	  bedömning	  till	  i	  undervisningssituationen?	  
Hur	  operationaliseras	  bedömning	  av	  detta	  lärande?	  
	  
Det	  finns	  frågor	  av	  teoretisk	  art	  som	  är	  mer	  generella,	  som:	  Hur	  går	  bedömningen	  av	  
konstnärlig	  undervisning	  till	  och	  vad	  kan	  man	  egentligen	  bedöma?	  Hur	  skiljer	  sig	  dessa	  
bedömningar	  sig	  från	  andra	  bedömningar	  –	  om	  de	  nu	  gör	  det?	  Men	  det	  finns	  också	  praktiskt	  
förankrade	  frågor	  som	  är	  mer	  knutna	  till	  själva	  delstudien.	  Bland	  annat	  är	  det	  intressant	  att	  
fråga	  sig	  hur	  bedömningar	  görs	  i	  den	  konstnärliga	  undervisningen	  just	  på	  de	  högskolor	  som	  
deltagit	  i	  studien.	  Hur	  ser	  lärarna	  på	  sin	  bedömning	  och	  vad	  tänker	  de	  kring	  sitt	  sätt	  att	  göra	  
bedömningar?	  Utifrån	  det	  övergripande	  syftet	  har	  vissa	  delar	  hamnat	  mer	  i	  fokus	  i	  studien,	  
som	  operationaliseringen	  av	  bedömning.	  Undersökningsfrågor	  som	  Göteborgsstudien	  
särskilt	  ämnat	  söka	  svar	  på	  är	  bland	  annat:	  
	  

• Bedömning	  av	  högre	  konstnärlig	  undervisning	  i	  relation	  till	  lärandemål	  i	  kursplaner	  	  
• Former	  för	  studentdeltagande	  och	  själv-‐	  och	  medbedömning	  i	  undervisning	  	  
• Likheter	  och	  skillnader	  kring	  formulering	  av	  kriterier,	  utvärderingar	  och	  annat	  

undervisningsmaterial	  som	  grund	  för	  bedömning	  lärarna	  emellan	  	  
	  
Den	  kritik	  som	  finns	  om	  bristande	  kunskaper	  om	  bedömning	  inom	  lärarutbildning	  har	  delvis	  
behandlats	  genom	  att	  inkludera	  lärarutbildning	  i	  studien.	  En	  annan	  aspekt	  som	  varit	  central	  
är	  den	  icke-‐språkliga	  delen	  av	  undervisningen	  –	  och	  föreställningen	  om	  den	  konstnärliga	  
kunskapens	  s.k.	  tysta,	  icke-‐verbala	  karaktär.	  Här	  problematiseras	  kriterier	  och	  uttryck	  för	  
lärares	  så	  kallade	  ”holistiska	  bedömningar”	  av	  studenters	  lärande	  och	  bedömningen	  av	  
utbildningsresultatet.	  Vad	  grundar	  sig	  dessa	  bedömningar	  på	  och	  hur	  har	  de	  förankring	  i	  
undervisning,	  handledning	  och	  kursplaner?	  Därför	  har	  en	  del	  i	  kategoriseringen	  av	  materialet	  
innefattat	  bland	  annat	  begreppsbildning	  och	  språkliggörande	  av	  undervisningen.	  Relationen	  
mellan	  bedömning	  och	  kursplanernas	  lärandemål	  har	  även	  beaktats.	  Det	  har	  också	  varit	  av	  
intresse	  att	  ta	  del	  av	  studenters	  uppfattning	  av	  hur	  och	  kring	  vad	  de	  blir	  bedömda.	  Detta	  



svarar	  upp	  mot	  det	  övergripande	  målet	  kring	  frågan	  hur	  studenter	  uppfattar	  relationen	  
mellan	  intentionella	  och	  faktiska	  kursmål.	  	  
	  
1.2.	  Empiri	  och	  fallstudier	  	  
 
Den	  konstnärliga	  undervisning	  som	  undersökts	  har	  genomförts	  vid	  Konstnärliga	  fakulteten	  
vid	  Göteborgs	  universitet:	  Högskolan	  och	  Scen	  och	  Musik	  (HSM)	  och	  Högskolan	  för	  Design	  
och	  Konsthantverk	  (HDK).	  Forskningsuppgiften	  gäller	  åtta	  fallstudier	  av	  lärare	  som	  
undervisar	  i	  konstnärliga	  ämnen	  och	  som	  valt	  att	  ingå	  i	  studien.	  De	  representerar	  de	  olika	  
utbildningarna	  eller	  undervisningsämnena	  enligt	  nedan:	  
	  

• Bildlärarutbildning	  
• Design	  Master	  utbildning	  
• Konsthantverksutbildning	  
• Kyrkomusikerutbildning	  
• Pianoundervisning/Musiklärarutbildning	  
• Sångundervisning/Musiklärarutbildning	  
• Sångundervisning/Lärarutbildning	  
• Kammarmusikerutbildning	  

Den	  övergripande	  metoden	  där	  studenter,	  lärare	  och	  forskare	  är	  samarbetspartners	  i	  
integrativ	  forskning	  är	  organiserade	  som	  fallstudier,	  vilka	  har	  inbegripit	  videodokumentation	  
och	  halvstrukturerade	  intervjuer.	  Projektet	  har	  genomförts	  i	  tre	  steg	  där	  handledningar	  samt	  
enskilda	  och	  gruppredovisningar	  videodokumenteras,	  där	  deltagande	  lärare	  har	  fått	  
möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  sin	  fallstudie	  och	  kommentera	  materialet	  och	  där	  inspelningarna	  
bearbetas	  och	  analyseras	  av	  forskningsledning	  som	  sammanställt	  materialet	  i	  förhållande	  till	  
forskningsfrågorna.	  Efter	  en	  materialinsamling	  genom	  video-‐dokumentation	  har	  materialet	  
bearbetats	  genom	  videoredigering,	  transkribering	  och	  kategorisering	  för	  att	  göra	  jämförelser	  
möjliga	  mellan	  de	  olika	  delarna.4	  Intervjuerna	  har	  ibland	  genomförts	  individuellt	  (med	  
student)	  men	  även	  i	  par	  eller	  som	  gruppsamtal	  (med	  lärare).	  
	  
1.3.	  Lärardeltagande	  i	  forskningsprojektet	  	  
	  
Projektet	  Bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning	  är	  främst	  ett	  utvecklingsprojekt,	  
vilket	  har	  inbegripit	  fortbildning	  av	  de	  medverkande	  lärarna	  kring	  den	  teoretiska	  grunden	  för	  
hela	  projektet.	  Fyra	  av	  lärarna	  som	  deltog	  i	  Göteborgsstudien	  valde	  att	  medverka	  i	  kursen	  
Bedömning	  av	  konstnärlig	  utbildning;	  Intern	  fortbildning	  i	  samband	  med	  forskningsprojekt	  
motsvarande	  5	  högskolepoäng.	  Projektet	  har	  på	  detta	  sätt	  haft	  inslag	  av	  ”empowerment”,	  
det	  vill	  säga	  syftat	  till	  att	  utveckla	  verksamheterna	  och	  deras	  handlingskunskap,	  en	  
transformativ	  kunskapsutveckling.	  Kursdeltagande,	  observation	  av	  den	  egna	  undervisningen	  
och	  läsning	  av	  kurslitteratur	  (Kunskap	  i	  handling	  av	  Bengt	  Molander)	  ledde	  enligt	  lärarna	  till	  
att	  de	  utvecklat	  en	  större	  medvetenhet	  om	  de	  egna	  undervisningsmetoderna	  och	  börjat	  

                                                
4 I	  de	  flesta	  fall	  har	  två	  kameror	  använts,	  både	  stativ	  och	  handkamera,	  vilket	  har	  renderat	  minst	  6	  –	  9	  
timmar	  inspelningstimmar	  per	  projekt	  i	  snitt.	  Redigering	  och	  bearbetning	  har	  gjorts	  i	  programmet	  
Premiere	  Pro. 



fundera	  kring	  förbättringsåtgärder	  gällande	  bedömning	  och	  utvärdering	  i	  de	  egna	  kurserna.5	  
Vidare	  har	  de	  erhållit	  en	  breddad	  teoretisk	  begreppsapparat	  gällande	  den	  egna	  
undervisningen	  och	  fått	  upp	  ögonen	  för	  forskningsområdet	  ’praktisk	  kunskap’.	  Då	  lärarna	  i	  
forskningsprojektet	  både	  deltagit	  i	  projektet	  och	  haft	  möjlighet	  att	  kommentera	  materialet	  
kan	  upplägget	  ses	  som	  ett	  medforskande	  där	  frågorna	  varit	  transformativa.	  På	  detta	  sätt	  har	  
projektet	  medverkat	  till	  att	  möjliggöra	  en	  formulering	  av	  den	  kunskap	  som	  lärarna	  i	  studien	  
praktiserat.	  Därmed	  har	  den	  också	  lett	  till	  en	  kritisk	  reflektion	  kring	  de	  egna	  
utgångspunkterna	  i	  undervisningen	  liksom	  bedömningsgrunderna.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kan	  skapa	  
en	  större	  medvetenhet	  om	  den	  egna	  undervisningen	  och	  leda	  till	  en	  förändrad	  praktik	  i	  
framtiden.	  Därefter	  återstår	  frågan	  om	  resultaten	  är	  användbara	  och	  handlingsrelevanta,	  om	  
de	  bidrar	  till	  att	  inte	  bara	  förändra	  utan	  också	  utveckla	  verksamheten.	  	  

Praxisnära	  forskning	  har	  en	  emancipatorisk	  möjlighet	  inbyggd	  samtidigt	  som	  resultaten	  kan	  
vara	  så	  lokala	  till	  sin	  karaktär	  att	  de	  blir	  svåra	  att	  generalisera.	  Därför	  har	  det	  utifrån	  det	  
forskningsmässiga	  syftet	  varit	  att	  som	  ett	  första	  steg	  utforska	  vilka	  bedömningsformer	  och	  
kriterier	  de	  medverkande	  lärarna	  använder	  i	  praktiken.	  
	  
2.	  Teori	  
	  
2.1.	  Professionell	  praktisk	  kunskap	  och	  bedömning	  i	  praktiken	  	  
	  
Tre	  förklaringsmodeller	  för	  utveckling	  av	  professionell	  praktisk	  kunskap	  
Några	  uppfattningar	  av	  kunskapsbildning,	  lärande	  och	  undervisning	  inom	  det	  praktiska	  
kunskapsområdet	  kan	  föras	  samman	  till	  mer	  heltäckande	  förklaringsmodeller	  (Kemmis,	  
2005;	  Larsson,	  2006;	  Rolf,	  2006).	  Det	  handlar	  om	  en	  förtrogenhets-‐	  eller	  erfarenhetsbaserad	  
modell	  (Rolf,	  2006),	  en	  procedurbaserad	  modell	  eller	  ”den	  kompetente	  praktikern	  som	  
norm”	  (Larsson,	  2006;	  Rolf,	  2006)	  och	  modellen	  för	  transformativt	  lärande	  (Kitchenham,	  
2008;	  Larsson,	  2006;	  Løvlie,	  1990).	  Dessa	  tre	  förklaringsmodeller	  har	  det	  praktiska	  
kunskapsbegreppet	  som	  utgångspunkt	  men	  skiljer	  sig	  åt	  genom	  olika	  betoningar	  av	  
undervisning	  och	  lärande	  i	  kunskapsbildningsprocessen.	  	  
	  
Förtrogenhets-‐	  eller	  erfarenhetsbaserad	  kunskap	  
De	  centrala	  argumenten	  för	  den	  erfarenhetsbaserade	  modellen	  är	  enligt	  Rolf	  (2006):	  (1)	  att	  
praktisk	  kunskap	  inte	  består	  av	  att	  man	  följer	  regler	  och	  procedurer;	  (2)	  Den	  väsentligaste	  
faktorn	  bakom	  kunskapen	  kallas	  intuition,	  förtrogenhet	  eller	  erfarenhet	  och	  dessa	  faktorer	  
förvärvas	  omedvetet	  och	  spontant;	  (3)	  Lärandet	  sker	  via	  upplevelser	  där	  man	  är	  i	  kontakt	  
med	  den	  verklighet	  där	  kunskapen	  används.	  Typlärandet	  består	  således	  av	  självupplevda	  
erfarenheter	  vilka	  ger	  snabb	  återkoppling	  till	  individens	  handlingar.	  Erfarenhetsbaserad	  
kunskap	  har	  även	  beskrivits	  som	  en	  s.k.	  ”insider	  knowledge”	  (Pembrook	  &	  Craig,	  2002;	  
Olsson,	  2002),	  vilket	  innebär	  en	  beskrivning	  av	  lärares	  arbete	  som	  erfarenhetsbaserad,	  
personlig	  kunskap	  som	  grund	  för	  undervisningen.	  Det	  är	  ett	  individualiserat	  synsätt	  där	  
lärares	  kunskaper	  till	  viss	  del	  är	  autonoma	  från	  kontexten	  och	  som	  är	  resultat	  av	  mänsklig	  
                                                

5	  I	  de	  fall	  lärarna	  i	  studien	  valt	  att	  ingå	  i	  den	  kurs	  som	  erbjöds	  dem	  som	  del	  i	  forskningsprojektet	  kan	  man,	  
utifrån	  de	  inspelade	  samtal	  som	  gjordes	  vid	  gruppdiskussioner	  under	  kursen,	  utläsa	  att	  deltagandet	  lett	  till	  
olika	  utvecklingssteg	  hos	  dem.	  



interaktion	  mellan	  lärare	  och	  elever.	  Man	  skulle	  rent	  utav	  kunna	  tala	  om	  personmedierad	  
kunskap.	  Den	  beskrivs	  inte	  som	  kumulativ	  utifrån	  en	  forskningsbaserad	  kunskapsbas	  utan	  
som	  en	  muntligt	  präglad	  kunskapskultur	  som	  kräver	  undervisningserfarenheter	  för	  att	  
utvecklas	  (Nerland,	  2009).	  En	  svårighet	  med	  dessa	  perspektiv	  är	  emellertid	  synsättet	  att	  
”lärarens	  hela	  kunnande	  finns	  inbyggt	  i	  handlandet”	  (Alexandersson,	  2004).	  Det	  handlar	  bara	  
för	  läraren	  att	  genom	  reflektion	  upptäcka	  och	  bli	  medveten	  om	  den	  och	  därefter	  
kommunicera	  vad	  som	  är	  karaktäristiskt	  för	  den.	  Utgångspunkten	  blir	  därmed	  statisk,	  
kunskapen	  finns	  där	  redan,	  det	  är	  bara	  en	  fråga	  om	  att	  ”upptäcka	  den”	  för	  att	  kunna	  
begreppsliggöra	  den.	  Bristen	  på	  ifrågasättande	  och	  kritiska	  perspektiv	  på	  den	  praktiska	  
kunskapen	  blir	  därmed	  uppenbar.	  
	  
Ett	  annat	  utmärkande	  drag	  för	  diskussionen	  om	  den	  erfarenhetsbaserade	  kunskapen	  är	  
imitationslärandets	  starka	  betydelse.	  Undervisningsformerna	  inom	  högre	  konstnärlig	  
utbildning	  benämns	  schablonmässigt	  ofta	  ”mästare-‐lärlingsundervisning”	  (Nielsen	  &	  Kvale,	  
1999).	  Enskild	  undervisning	  och	  interaktion	  tillsammans	  med	  historiska	  kopplingar	  till	  en	  
hantverksbaserad	  yrkesutbildning	  dominerar,	  vilket	  säkerligen	  har	  bidragit	  till	  denna	  
rubricering	  även	  om	  mycken	  undervisning	  idag	  har	  många	  likheter	  med	  annan	  akademisk	  
undervisning.	  Bakom	  rubriken	  mästare-‐lärling	  ligger	  således	  en	  betoning	  av	  just	  den	  
erfarenhetsbaserade,	  personliga	  kunskapen	  som	  en	  nödvändig	  förutsättning	  för	  lärandet.	  
Det	  är	  primärt	  i	  mötet	  mellan	  lärare/mästare	  som	  kunskapen	  uppstår,	  det	  vill	  säga	  det	  är	  
genom	  individualiserade	  undervisningsformer	  som	  den	  unika	  konstnärliga	  
kunskapsbildningen	  främjas.	  Även	  sociala	  dimensioner	  såsom	  identitetsbildning	  och	  
multimodal	  kommunikation	  vävs	  in	  under	  denna	  rubrik.	  
	  
En	  central	  aktivitet	  i	  mästare-‐lärlingsrelationen	  är	  därför	  vägledning	  eller	  handledning.	  	  
Handledning	  är	  en	  pedagogisk	  verksamhet	  vars	  form	  härbärgerar	  såväl	  kognitiva	  som	  sociala	  
aspekter	  (Rolf,	  2006).	  Syftet	  med	  handledningssamtalet	  är	  inte	  enbart	  kunskapsutveckling	  
utan	  även	  en	  slags	  socialisation	  in	  i	  exempelvis	  institutionella	  procedurer.	  I	  socialisationen	  
till	  institutionell	  kompetens	  finns	  implicit	  kunskapsåterskapande	  element	  och	  bevarandet	  av	  
dess	  traditioner	  jämte	  viljan	  att	  skapa	  nya	  former	  och	  kunskapsskapande	  och	  där	  läraren	  är	  
medkonstruktör	  (Dahlberg,	  Moss	  &	  Pence,	  2003).	  Denna	  polaritet	  mellan	  det	  konventionella	  
och	  det	  nyskapande	  återfinns	  såväl	  i	  språkanvändning	  som	  i	  undervisning.	  Samtalet	  i	  
handledningen,	  som	  domineras	  av	  den	  muntliga	  dialogen,	  blir	  genom	  sin	  talspråkskaraktär	  
icke-‐skolastisk	  och	  ligger	  närmare	  en	  praktisk	  kunskapsbildning	  än	  en	  teoretisk	  (Saugstad,	  
2006:70-‐72).	  	  
	  
Sammantaget	  leder	  förtrogenhetskunskapen	  till	  vad	  Rolf	  (1991)	  benämner	  ”skicklighet”	  
baserat	  på	  en	  elementär	  praktisk	  kunskapsgrund.	  Den	  lärande	  skall	  uppnå	  ett	  behärskande	  
av	  centrala	  färdigheter	  för	  sitt	  utövande	  samt	  en	  förmåga	  att	  själv	  bedöma	  vad	  som	  är	  rätt	  
eller	  fel	  alternativt	  vad	  som	  bra	  eller	  dåligt.	  
	  
Kritiken	  mot	  mästare-‐lärlingsinriktad	  undervisning	  handlar	  främst	  om	  dess	  asymmetri	  mellan	  
mästaren	  och	  hennes/hans	  lärlingar	  (Handal	  &	  Lauvås,	  2008;	  Nielsen	  &	  Kvale,	  1999;	  Rostvall	  
&	  West,	  2001).	  Mästaren	  är	  just	  mästare	  i	  kraft	  av	  sin	  omfattande	  kunskap	  och	  lärlingarna	  
lär	  sig	  och	  utvecklar	  sin	  kunskap	  genom	  att	  ständigt	  arbeta	  i	  mästarens	  närhet.	  Ett	  annat	  
kritiskt	  område	  är	  undervisningens	  muntliga	  karaktär.	  Det	  saknas	  tydliga	  hänvisningar	  till	  



officiella	  styrdokument	  utan	  undervisningens	  mål	  och	  inriktning	  förmedlas	  av	  mästaren	  när	  
det	  så	  är	  lämpligt.	  Ett	  ytterligare	  narrativ	  kring	  dessa	  undervisningsformer	  är	  framhävandet	  
av	  kunskapens	  tysta,	  eller	  dolda,	  dimensioner,	  vilket	  därmed	  medför	  en	  överbetoning	  av	  
praktiska	  moment	  och	  en	  nedtoning	  av	  systematisk	  reflektion.	  
	  
Procedurbaserad	  kunskap	  
Även	  om	  den	  procedurbaserade	  modellen	  eller	  kunskap	  i	  handling	  har	  många	  likheter	  med	  
den	  erfarenhetsbaserade	  kunskapsmodellen	  ovan	  finns	  det	  olikheter	  enligt	  Rolf	  (2006)	  som	  
särskiljer	  dem.	  (1)	  Där	  praktisk	  kunskap	  finns	  föreligger	  något	  slags	  värdering,	  norm	  eller	  
procedur	  av	  så	  kallad	  autentisk	  kunskap	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  skilja	  bättre	  prestationer	  
från	  sämre	  prestationer.	  (2)	  Praktisk	  kunskap	  innebär	  att	  man	  behärskar	  dessa	  normer.	  (3)	  
Bakom	  handlandet	  finns	  inga	  givna	  teorier	  utan	  det	  handlar	  om	  konstruktioner.	  (4)	  
Professionell	  praktisk	  kunskap	  eller	  kompetens	  särskiljs	  inte	  bara	  genom	  att	  aktörer	  följer	  
dessa	  procedurer	  utan	  också	  att	  man	  genom	  reflektion	  eller	  metakognitiva	  processer	  kan	  
förbättra	  dessa	  procedurer.	  (5)	  Den	  professionella	  autonomin	  upprätthåller	  regelsystemet	  
genom	  metakognition,	  vilket	  innebär	  att	  man	  kan	  identifiera	  sin	  egen	  kunskap,	  sin	  
kunskapsförmåga	  och	  sina	  lärandemetoder.	  ”Enligt	  den	  procedurbaserade	  modellen	  finns	  i	  
nästan	  varje	  slags	  praktisk	  kunskap	  teorier,	  metoder,	  begrepp	  som	  styr	  och	  strukturerar	  den	  
kognitiva	  verksamheten”	  (Rolf,	  2006).	  Rolf	  skiljer	  med	  hänvisning	  till	  Polanyis	  resonemang	  
om	  personlig	  kunskap	  mellan	  den	  ovan	  nämnda	  elementära	  praktiska	  kunskapen	  och	  
”kvalificerad	  praktisk	  kunskap”.	  Den	  elementära	  kunskapen	  styrs	  av	  tydliga	  regler	  medan	  
den	  kvalificerade	  kunskapen	  präglas	  av	  vaga	  och	  svårformulerade	  regler	  vilka	  förutsätter	  
nytänkande	  parat	  med	  reflektion.	  	  
	  
Reflektion	  kan	  således	  ses	  som	  en	  ständigt	  återkommande	  kunskapsprocess	  som	  syftar	  till	  
att	  skapa	  metareflektion,	  alltså	  en	  medvetenhet	  om	  det	  egna	  tänkandet	  och	  handlandet,	  
den	  pedagogiska	  praktiken.	  Reflektion	  är	  ett	  mönster	  av	  resonemang	  vars	  syfte	  är	  att	  tolka	  
erfarenheter	  i	  världen	  för	  att	  förstå	  deras	  mening	  (Alexandersson,	  1999).	  
Reflektionsdiskursen	  omfattar	  antagandet	  att	  systematisk	  reflektion	  ökar	  pedagogens	  
autonomi,	  utvecklar	  professionalitet,	  självkontroll,	  självkritisk	  insikt,	  förmåga	  att	  handla	  
självständigt	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt.	  Enligt	  Alexandersson	  är	  reflektion	  en:	  ”…	  aktivitet	  i	  
vilken	  vi	  upptäcker	  de	  subjektiva	  villkor	  genom	  vilka	  vi	  kommer	  fram	  till	  
begreppsbildning./…/	  I	  reflektionen	  uppmärksammas	  …	  betingelserna	  för	  vårt	  medvetande”	  
(Alexandersson,	  1999:25).	  Metakognition	  och	  reflektion	  är	  således	  två	  centrala	  aspekter	  som	  
särskiljer	  erfarenhetsbaserad	  och	  procedurbaserad	  kunskap.	  Metakognition	  och	  självreglerat	  
lärande	  handlar	  om	  att	  kunna	  identifiera	  sin	  egen	  kunskap,	  sin	  kunskapsförmåga	  och	  sina	  
lärandemetoder.”	  Med	  metakognition	  eller	  andra	  ordningens	  lärande	  avser	  man	  kunskaper	  
om	  kunskaper,	  regler	  för	  hur	  man	  ändrar	  regler,	  procedurer	  för	  hur	  man	  ändrar	  
procedurer”(Rolf,	  2006:90).	  Metakognition	  har	  därmed	  också	  en	  kontrollfunktion;	  det	  gäller	  
att	  kunna	  övervaka	  och	  eventuellt	  styra	  olika	  tillvägagångssätt	  och	  lärstrategier	  i	  förhållande	  
till	  kunskapsinnehåll	  och	  skilda	  lärandemål.	  Selanders	  (2006)	  uppdelning	  av	  kunskapsformer	  
i	  ikonisk	  och	  symbolisk	  kunskap,	  en	  avbildande	  och	  en	  mer	  abstrakt,	  visar	  på	  olika	  villkor	  för	  
såväl	  kunskapsbildning	  som	  deras	  tillämpning.	  Teorier	  är	  en	  form	  av	  aspektseende	  där	  man	  
använder	  skilda	  perspektiv	  för	  att	  förklara	  olika	  företeelser.	  Därmed	  kan	  man	  se	  vad	  teorin	  
kan	  användas	  till	  men	  också	  dess	  begränsningar,	  vad	  den	  inte	  kan	  förklara,	  var	  det	  blir	  
anomalier.	  Procedurbaserad	  kunskap	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  att	  man	  först	  i	  handlingen	  



förstår	  fullt	  ut	  och	  att	  handlingsberedskap	  innebär	  den	  förmåga	  att	  handla	  som	  följer.	  
”Kunskapens	  aktivitetsform	  är	  en	  nyckel	  till	  hur	  kunskapen	  lärs	  in”	  (Saugstad,	  2006:68).	  	  
	  
Transformativ	  kunskap	  
Inom	  pedagogisk	  och	  konstnärlig/estetisk	  verksamhet	  beskrivs	  den	  mimetiska	  traditionen	  
som	  imitativ	  eller	  avbildande,	  den	  expressiva	  kan	  härröras	  till	  en	  frigörande	  
uppfostringstanke	  medan	  den	  transformativa	  bygger	  på	  en	  interaktionsprocess	  mellan	  
skapare,	  produkt	  och	  mottagare	  (Løvlie,	  1990;	  Dunderberg-‐Jonsson,	  2002).	  Teorin	  om	  det	  
transformativa	  lärandet	  utgår	  också	  från	  ett	  erfarenhetsbegrepp,	  men	  erfarenheten	  är	  nu	  
självrealiserande	  och	  skapande	  till	  sin	  funktion.	  Det	  transformativa	  bygger	  således	  på	  en	  
interaktionsprocess	  mellan	  skaparen,	  verket	  och	  mottagaren	  där	  just	  verkets	  mening	  kan	  ses	  
som	  en	  dialog	  mellan	  dessa	  tre	  delar.	  Likheten	  med	  den	  rent	  erfarenhetsbaserade	  modellen	  
gäller	  att	  stämningar,	  känslor	  och	  intuition	  ingår	  i	  erfarenheten,	  men	  här	  tillkommer	  också	  
begrepp	  och	  reflexiva	  resonemang.	  Larsson	  (2006)	  sorterar	  den	  transformativa	  modellen	  in	  
under	  rubriken	  ”levnadsformande	  didaktik”,	  vilket	  tillför	  en	  emancipatorisk	  och	  förändrande	  
aspekt	  i	  lärandet.	  	  Enligt	  Larsson	  sätts	  individers	  liv	  och	  hur	  de	  formas	  i	  centrum.	  Han	  
sammanfattar	  det	  transformativa	  lärandet	  på	  följande	  sätt:	  
	  

Kärnan	  i	  denna	  teori	  är	  att	  vuxna	  vid	  studier	  bör	  spränga	  de	  begränsningar	  som	  ligger	  i	  deras	  
tankevanor	  –	  ”habits	  of	  mind”.	  Det	  är	  denna	  transformation	  som	  beteckningen	  avser.	  Avsikten	  är	  
att	  de	  sedan	  blir	  förmögna	  att	  handla	  mer	  rationellt	  och	  motsägelsefritt	  i	  förhållande	  till	  de	  
problem	  man	  möter	  i	  livet	  (Larsson,	  2006:67).	  

	  
Mezirov	  (i	  Kitchenham,	  2008),	  som	  är	  teorins	  upphovsman,	  pekar	  ut	  tre	  former	  för	  lärande:	  
(a)	  instrumentellt,	  (b)	  dialogiskt,	  och	  (c)	  reflektivt	  lärande.	  Kitchenham	  sammanfattar	  detta	  
på	  följande	  sätt:	  
	  

Simply	  stated,	  learners	  ask	  how	  they	  could	  best	  learn	  the	  information	  (instrumental),	  when	  and	  
where	  this	  learning	  could	  best	  take	  place	  (dialogic),	  and	  why	  they	  are	  learning	  the	  information	  
(self-‐reflective).	  Central	  to	  the	  perspective	  transformation	  and,	  therefore,	  the	  three	  types	  of	  
learning	  are	  the	  meaning	  perspectives	  and	  the	  meaning	  schemes	  (Kitchenham,	  2008:109).	  

	  
“Meningsperspektiv”	  syftar	  på	  hur	  tidigare	  erfarenheter	  och	  antaganden	  transformeras	  och	  
förändras	  och	  ger	  upphov	  till	  nya	  erfarenheter.	  Meningsscheman	  är	  mer	  specifika	  tolkningar	  
utifrån	  vissa	  begrepp,	  bedömningar	  och	  känslor.	  Kitchenham	  förklarar	  dessa	  två	  begrepp	  
som:	  ”In	  short,	  a	  meaning	  perspective	  is	  a	  general	  frame	  of	  reference	  comprising	  a	  series	  of	  
specific	  meaning	  schemes”(Kitchenham,	  2008:110).	  Mezirov	  sammanfattar	  å	  sin	  sida	  de	  tre	  
meningsperspektiven	  som	  ett	  “epistemiskt	  perspektiv”	  (det	  instrumentella;	  hur	  individen	  
använder	  sin	  kunskap),	  “sociolingvistiskt	  perspektiv”	  (det	  dialogiska;	  språk	  och	  användning	  i	  
situationer)	  och	  ett	  “psykologiskt	  perspektiv”	  (det	  reflektiva	  lärandet;	  självuppfattning	  och	  
dess	  betydelse	  för	  lärandet)(Kitchenham,	  2008:113).	  
	  
2.2.	  Teoretisk	  sammanfattning	  och	  analysmetod	  

I	  vårt	  samhälle	  finns	  traditionellt	  vedertagna	  formaliteter	  för	  att	  bedöma	  ämnens	  
kunskapsinnehåll	  i	  form	  av	  diagnostiska,	  summativa	  betygskriterier	  och	  system	  där	  formativa	  



kriterier	  inräknas	  implicit.	  Inom	  det	  konstnärligt/estetiska	  området	  finns	  inte	  samma	  
självklara	  traditioner,	  utan	  de	  har	  länge	  präglats	  av	  en	  s.k.	  mästare-‐lärlingstradition	  
dominerat	  av	  imitation	  och	  ej	  formulerade	  bedömningskriterier.	  Här	  utgörs	  
professionsutvecklingen	  av	  en	  ökande	  förtrogenhet	  inom	  en	  given	  lärandekontext	  som	  ett	  
exempel.	  Just	  den	  konstnärliga	  dimensionen	  är	  av	  särskild	  art	  i	  denna	  speciella	  
bedömningsform.	  Fallenheten,	  kunskapen,	  den	  personliga	  förmågan	  för	  ett	  konstnärligt	  
uttryckande	  blir	  därmed	  svår	  att	  beskriva	  och	  bedöma	  om	  inte	  detta	  görs	  vid	  särskilt	  
utformade	  prov	  på	  just	  den	  förmågan	  där	  denna	  svårbeskrivna	  kompetens	  definieras.	  

Olika	  konstområden	  har	  dessutom	  olika	  bedömningspraktiker	  som	  finns	  integrerade	  i	  såväl	  
undervisningens	  former	  som	  bedömningar.	  Dessa	  skiljer	  sig	  på	  många	  sätt	  utifrån	  den	  
kontext	  som	  undervisning	  i	  konstarter	  utspelar	  sig	  och	  iscensätts	  i.	  Syftet	  är	  därför	  att	  nedan	  
beskriva	  och	  problematisera	  dessa	  undervisningsformer	  och	  bedömningspraktiker	  liksom	  
frågan	  kring	  vilka	  värderingssystem	  som	  gör	  sig	  gällande	  i	  bedömningsprocesser	  och	  
examinationer	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  
	  
Sammanfattningsvis	  utgör	  de	  tre	  kunskapsdelarna	  –	  erfarenhets-‐,	  procedurbaserad	  eller	  
transformativ	  kunskap	  –	  tillsammans	  själva	  fundamentet	  för	  det	  praktiska	  
kunskapsbegreppet.	  Man	  se	  dem	  som	  olika	  kluster	  av	  foci	  och	  förhållningssätt	  angående	  
bedömningar	  av	  lärande	  och	  personlig	  utveckling.	  För	  den	  erfarenhetsbaserade	  kunskapen	  
gäller	  kriterier	  för	  bedömningar	  av	  att	  lärandet	  sker	  genom	  upplevelser	  och	  imitation	  och	  
där	  undervisningen	  präglas	  av	  förevisande.	  För	  den	  procedurbaserade	  kunskapen	  är	  
främjandet	  av	  reflektionen	  centralt	  för	  att	  upptäcka	  bakomliggande	  teorier,	  metoder	  och	  
värderingar.	  Språkliggörandet	  är	  härvidlag	  betydelsefullt.	  I	  den	  transformativa	  kunskapen	  
tillkommer	  ett	  personlighetsutvecklande	  mål.	  Reflektion	  och	  metakognition	  kompletteras	  av	  
betoningen	  av	  individens	  förändring	  av	  verklighetsuppfattning	  genom	  reflektion	  och	  
utvecklingen	  av	  en	  kritisk	  begreppsapparat.	  
	  
Dessa	  kluster	  är	  dock	  inte	  alltid	  enkelt	  urskiljbara	  eller	  tydligt	  avgränsade	  mot	  varandra	  utan	  
skall	  snarare	  ses	  som	  olika	  tyngdpunkter	  där	  skilda	  mål	  och	  aspekter	  betonas	  under	  det	  
samlade	  paraplyet	  praktisk	  kunskap.	  Ett	  möjlig	  analytiskt	  närmande	  kan	  vara	  att	  betrakta	  
dem	  i	  ljuset	  av	  ett	  continuum	  där	  förtrogenhetskunskap	  och	  transformativ	  kunskap	  utgör	  
ytterpunkterna	  och	  procedurbaserad	  kunskap	  befinner	  sig	  i	  ett	  mellanläge.	  Empiriskt	  
innebär	  detta	  att	  analysera	  lärares	  utsagor	  och	  handlingar	  utifrån	  en	  koppling	  till	  dessa	  tre	  
positioner	  behöver	  beskrivas	  för	  att	  därigenom	  kunna	  tydliggöra	  centrala	  skillnader.	  Det	  är	  
dock	  viktigt	  att	  inte	  betrakta	  dem	  som	  hierarkiska,	  det	  vill	  säga	  att	  lärandeprocessen	  rör	  sig	  
från	  erfarenhetsbaserad	  över	  en	  procedurbaserad	  till	  en	  transformativ	  kunskap,	  utan	  att	  
uppmärksamma	  att	  en	  ständig	  pendling	  pågår	  mellan	  de	  olika	  kunskapsformerna	  i	  lärares	  
undervisning.	  
	  
Zandéns	  (2010)	  resonemang	  om	  ”skarpa”	  och	  ”oskarpa”	  kriterier	  har	  varit	  tillämpliga	  i	  
analysen.	  Zandén	  redogör	  för	  olika	  aspekter	  av	  bedömning	  utifrån	  internationell	  forskning.	  
En	  principiell	  modell	  bygger	  på	  hans	  två	  bedömningsgrunder:	  ”skarpa”	  och	  ”oskarpa”	  
bedömningsgrunder.	  Den	  skarpa	  bedömningsgrunden	  eller	  de	  skarpa	  kriterierna	  bygger	  på	  
ett	  antal	  formulerade	  deldimensioner,	  vilka	  bedöms	  var	  för	  sig	  och	  som	  sedan	  kan	  
summeras	  till	  ett	  slutligt	  omdöme.	  Även	  om	  den	  skarpa	  bedömningsgrunden	  har	  fördelen	  



att	  olika	  kvalitetsaspekter	  bedöms,	  lider	  den	  samtidigt	  av	  validitetsproblem.	  De	  olika	  delarna	  
kan	  inte	  bedömas	  isolerat	  från	  varandra	  eftersom	  de	  har	  olika	  påverkan	  på	  varandra	  
beroende	  på	  såväl	  vad	  som	  bedöms	  som	  själva	  bedömningssituationen.	  Förutsättningarna	  
för	  de	  skarpa	  kriterierna	  är	  också	  i	  viss	  mån	  ett	  kontextoberoende,	  en	  förutsättning	  som	  
därför	  kommer	  i	  konflikt	  med	  kontextens	  påverkan.	  	  
	  
Den	  oskarpa	  bedömningsgrunden	  är	  en	  abstraktion	  som	  först	  får	  sin	  entydiga	  betydelse	  när	  
den	  används	  i	  en	  konkret	  kontext.	  För	  att	  förstå	  meningen	  med	  ett	  visst	  oskarpt	  kriterium	  
krävs	  en	  förtrogenhet	  med	  den	  kontext	  prestationen	  är	  en	  del	  av.	  Eftersom	  de	  oskarpa	  
kriterierna	  är	  kontextberoende	  kan	  man	  aldrig	  i	  förväg	  avgöra	  vilka	  bedömningsgrunder	  som	  
är	  relevanta	  vid	  bedömning,	  utan	  kontextens	  påverkan	  måste	  vägas	  in	  (Olsson,	  1993).	  Det	  
gör	  de	  oskarpa	  kriterierna	  på	  sätt	  och	  vis	  mer	  unika	  och	  specifika	  än	  motsvarande	  skarpa	  
kriterier.	  	  
	  
Det	  ligger	  nära	  till	  hands	  att	  förknippa	  de	  skarpa	  kriterierna	  enbart	  med	  färdigheter	  eller	  mer	  
tekniskt	  inriktade	  kunskaper	  men	  de	  skarpa	  bedömningskriterierna	  omfattar	  andra	  
kunskaper	  också	  såsom	  teori	  eller	  utövande.	  När	  det	  gäller	  de	  oskarpa	  kriterierna	  har	  det	  
betonats	  deras	  kontextberoende	  karaktär	  och	  unika	  karaktär,	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  dem	  mer	  
svårgripbara	  och	  vaga.	  Det	  finns	  antydningar	  i	  materialet	  att	  oskarpa	  kriterier	  blir	  så	  unika	  
att	  det	  finns	  ett	  kriterium	  per	  situation.	  Detta	  skapar	  problem	  för	  mer	  generaliserande	  
diskussioner.	  
	  
Ett	  annat	  begreppspar	  som	  Zandén	  diskuterar	  är	  icke-‐estetiska	  och	  estetiska	  
bedömningskriterier.	  Det	  förstnämnda	  rör	  bedömningar	  av	  objektiva	  egenskaper	  hos	  
föremål	  eller	  fenomen	  som	  kan	  avgöras	  utan	  att	  de	  nödvändiga	  villkoren	  beskrivs.	  De	  kan	  
när-‐mast	  jämföras	  med	  de	  skarpa	  kriterierna.	  De	  estetiskt	  grundade	  kriterierna	  relateras	  till	  
mer	  subjektivt	  orienterade	  begrepp	  som	  smak,	  diskriminationsförmåga	  och	  omdöme.	  Dessa	  
har	  därmed	  mycket	  gemensamt	  med	  de	  oskarpa	  kriterierna	  genom	  sin	  tydliga	  koppling	  till	  
en	  viss	  given	  situation	  för	  bedömningen.	  
	  
Ett	  tredje	  motsatspar	  som	  visar	  sig	  i	  empirin	  kan	  sägas	  vara	  ”holistiska	  eller	  specifika”	  
bedömningskriterier	  (Nationalencyklopedin,	  1992,	  del	  9).	  De	  specifika	  
bedömningskriterierna	  motsvarar	  de	  skarpa	  kriterierna	  medan	  de	  holistiska	  perspektiven	  
främst	  fokuserar	  på	  integrationen	  av	  både	  individens	  kunskaper	  och	  personlighet.	  
Härigenom	  omfattar	  den	  holistiska	  bedömningsgrunden	  ett	  bredare	  spektrum	  av	  kriterier	  än	  
de	  oskarpa	  bedömningarna.	  Samtidigt	  blir	  de	  ännu	  mer	  svårförklarade	  och	  språkligt	  
ogripbara.	  
	  
Analytiskt	  handlar	  det	  om	  att	  urskilja	  bedömningars	  funktioner;	  vad	  är	  syftet	  med	  
bedömningen?	  vilka	  kriterier	  används?	  vad	  är	  det	  som	  bedöms,	  vilket	  innehåll?	  vilken	  
betydelse	  har	  kontext/form	  för	  bedömningen?	  Tre	  bedömningsdimensioner	  eller	  kluster,	  
som	  framkommit	  i	  fallstudierna,	  utgör	  grunden	  för	  analysen	  (Olsson,	  1996;	  2010:4454):	  
	  

• Hantverksmässig	  dimension	  grundad	  på	  erfarenhetsbaserad	  kunskap	  
• Gestaltande	  (konstnärlig)	  dimension	  grundad	  på	  procedurbaserad	  kunskap	  
• Personlig	  dimension	  grundad	  på	  transformativ	  kunskap	  



	  
De	  olika	  dimensionerna	  går	  dock	  in	  i	  varandra	  och	  är	  inte	  helt	  enkla	  att	  diskutera	  renodlat,	  
vilket	  blir	  tydligt	  nedan.	  Frågeställningarna	  har	  bland	  annat	  rört	  formens	  eller	  kontextens	  
betydelse	  för	  bedömning,	  bedömningarnas	  syfte,	  vad	  som	  bedömts	  och	  kriteriernas	  
tillämpning	  och	  karaktär	  samt	  vilken	  roll	  de	  framtida	  professionerna	  har	  för	  bedömningar?	  
De	  tre	  dimensionerna	  återkommer	  i	  diskussionsavsnittet.	  
	  
	  
3.	  Resultatredovisning	  

Ett	  huvudresultat	  påvisar	  undervisningens	  och	  bedömningars	  koppling	  till	  studenternas	  
framtida	  yrkespraktik.	  Andra	  resultat	  handlar	  om	  bland	  annat	  kontextens	  betydelse,	  olika	  
bedömningskriterier	  utifrån	  olika	  kunskapssyn	  och	  relationen	  mellan	  bedömning	  av	  
konstnärlighet	  och	  hantverksmässig	  kunskap.	  Sammanfattningsvis	  visar	  resultaten	  på	  tre	  
dominerande	  perspektiv	  eller	  riktningar:	  utbildningarnas	  koppling	  till	  hantverk	  och	  tydliga	  
undervisningsmål	  (den	  hantverksmässiga	  dimensionen),	  kopplingen	  till	  konstnärlighet	  och	  
gestaltning	  (den	  gestaltande	  dimensionen)	  respektive	  den	  professionella	  praktiken	  och	  
personliga,	  konstnärliga	  uttryck	  (den	  personliga	  dimensionen).	  

3.1.	  Kontextens	  betydelse	  
Undervisningsformerna	  präglas	  generellt	  både	  av	  individualiserad	  och	  gruppbaserad	  
undervisning.	  Även	  om	  det	  finns	  skillnader	  mellan	  utbildningsprogrammen	  vad	  gäller	  
bedömning	  där	  individualiserade	  bedömningssituationer	  är	  mer	  framträdande	  utesluter	  
dessa	  inte	  andra	  former	  av	  bedömningar.	  Medbedömning	  såsom	  kamrathandledning,	  
gruppdiskussioner	  och	  logg	  är	  också	  några	  sådana	  exempel.	  Högre	  musikundervisning	  som	  
kontext	  består	  traditionellt	  av	  enskild	  undervisning	  och	  då	  främst	  i	  sång-‐	  och	  
instrumentalundervisning	  samt	  kammarmusik	  där	  mindre	  grupper	  är	  i	  fokus	  samtidigt	  som	  
flera	  studenter	  involveras	  i	  medbedömning.	  Inom	  designutbildning	  och	  bildlärarutbildning	  är	  
också	  bedömningar	  individuella	  men	  den	  sker	  framförallt	  vid	  gemensamma	  seminarier.	  
Enskilda	  handledningssamtal	  och	  medbedömningar	  vid	  gruppredovisningar	  sker	  dessutom	  
regelbundet.	  Därmed	  kan	  undervisning	  och	  bedömning	  närmast	  liknas	  vid	  
handledningssituationer	  där	  lärare	  både	  ger	  goda	  råd	  och	  feedback	  på	  utförda	  uppgifter	  till	  
studenten,	  vilket	  var	  fallet	  i	  såväl	  bildlärarutbildningen	  i	  fallstudie	  1	  som	  i	  designutbildningen	  
i	  fallstudie	  2.	  Vid	  Kammarmusikerutbildningen	  i	  fallstudie	  8	  berördes	  vid	  
observationstillfällena	  i	  speciella	  kammarmusikmiljöer	  exempelvis	  de	  studerandes	  tekniska	  
färdigheter,	  hantverksskicklighet	  och	  även	  gestaltning.	  I	  den	  mån	  personliga	  råd	  eller	  
feedback	  gavs	  på	  en	  personlig	  nivå	  gavs	  dessa	  till	  enskilda	  studenter.	   
	  
Även	  ämnesinriktningen	  kan	  betraktas	  som	  kontext.	  Bedömningars	  funktioner	  är	  starkt	  
beroende	  av	  de	  ämnestraditioner	  som	  gör	  sig	  gällande	  i	  undervisningen.	  Många	  lärare	  
uppger	  hur	  deras	  egen	  utbildning	  är	  styrande	  för	  såväl	  deras	  undervisning	  som	  de	  
bedömningar	  som	  används	  även	  om	  detta	  inte	  hindrade	  dem	  från	  att	  vara	  kritiska	  mot	  
tidigare	  lärares	  undervisning.	  Inom	  bildlärar-‐	  och	  designutbildningarna	  tycktes	  dock	  
situationen	  delvis	  vara	  den	  omvända.	  Lärarna	  uttryckte	  där	  att	  den	  starka	  anpassningen	  in	  i	  
en	  tradition	  har	  lett	  till	  att	  de	  i	  sin	  lärargärning	  sökte	  vägar	  att	  arbeta	  på	  andra	  sätt	  än	  sina	  
lärare.	  Det	  ligger	  nära	  tillhands	  att	  tänka	  i	  form	  av	  pedagogiska	  genealogier	  där	  man	  spåra	  



former	  för	  och	  värderingar	  av	  studenters	  lärande	  till	  vilka	  metoder	  kan	  spåras	  historiskt	  från	  
lärare	  till	  student.	  Olika	  musikgenrers	  skilda	  påverkan	  på	  undervisning	  är	  ett	  annat	  exempel	  
på	  hur	  ämnestraditioner	  styr.	  En	  annan	  påverkan	  är	  den	  betydelse	  externa	  
intresseorganisationers	  värderingar	  av	  yrkesroller	  och	  deras	  utbildning.	  
	  
Sammantaget	  verkar	  skilda	  kontexter	  ha	  olika	  påverkan	  på	  bedömningsformer	  och	  
bedömningars	  funktioner	  inom	  konstnärliga	  utbildningar.	  Samtidigt	  tycks	  dessa	  former	  och	  
funktioner	  sällan	  vara	  föremål	  för	  diskussioner	  eller	  kritik.	  De	  utgör	  i	  stället	  en	  fond	  mot	  vilka	  
de	  faktiska	  bedömningarna	  sker,	  en	  fond	  vars	  påverkan	  till	  stor	  är	  osynliggjord	  i	  de	  olika	  
verksamheterna.	  
	  
3.2.	  Bedömningskriterier	  
	  
Skarpa	  kriterier	  
Ett	  framträdande	  drag	  i	  den	  hantverksmässiga	  dimensionen	  inom	  instrumentalundervisning	  
är	  imitationen,	  där	  den	  studerande	  skall	  följa	  eller	  växa	  in	  i	  en	  tradition.	  I	  imitationslärande	  
bedöms	  ofta	  hur	  studenten	  kan	  följa	  instruktioner	  och	  såväl	  undervisning	  som	  bedömning	  
karaktäriseras	  av	  en	  ständig	  stark	  styrning	  baserat	  på	  skarpa,	  kontextoberoende	  
bedömningar.	  I	  konstnärlig	  undervisning	  tycks	  förhållandet	  mellan	  hantverksskicklighet	  och	  
konstnärlighet	  vara	  en	  brännande	  och	  återkommande	  fråga.	  De	  lärare	  som	  studerats	  inom	  
musiklärar-‐	  och	  musikerutbildning	  i	  forskningsprojektet	  har	  olika	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  den	  
äldre	  form	  av	  undervisningstradition	  som	  fortfarande	  starkt	  råder	  inom	  ämnesområdet.6	  
Termerna	  talang	  kontra	  hantverk	  diskuterades	  ofta	  bland	  lärarna	  liksom	  om	  det	  krävs	  en	  
hantverksskicklighet	  för	  framstående,	  konstnärliga	  prestationer?7	  En	  återkommande	  fråga	  
var	  också	  om	  de	  studerande	  hade	  tillräckliga	  förkunskaper	  för	  att	  tillgodogöra	  sig	  den	  
undervisning	  som	  bedrevs	  på	  högskolan	  och	  då	  var	  det	  de	  skarpa	  färdighetsbaserade	  
kriterierna	  som	  användes.I	  ett	  situerat	  lärande	  (Lave	  &	  Wenger,	  1991)	  görs	  bedömningar	  
direkt	  både	  implicit	  och	  explicit	  på	  formulerad	  och	  icke-‐språklig	  nivå.	  Bedömningar	  inom	  
olika	  konstarter,	  som	  exempelvis	  musik,	  görs	  i	  så	  kallade	  ”autentiska”,	  kontextberoende	  
situationer	  där	  den	  sökandes	  kunskaper	  kommer	  till	  uttryck	  i	  en	  direkt	  förmedling.	  I	  
fallstudie	  4	  på	  Kyrkomusikerutbildningen	  där	  hantverket,	  det	  vill	  säga	  förmågan	  att	  behärska	  
orgeln	  och	  musikstyckena	  är	  centralt,	  vägs	  också	  en	  konstnärlig	  och	  personlig	  dimension	  i	  
tolkningen	  av	  musiken	  in.	  Lärarens	  fysiska	  medaktörsskap	  kan	  ses	  som	  en	  omedelbar	  icke-‐
språklig	  bedömning	  av	  den	  studerandes	  uppspel.	  Tydligt	  var	  detta	  i	  fallstudie	  4	  där	  de	  
bedömningar	  på	  uppspelningen	  som	  de	  studerande	  fick	  ofta	  var	  berömmande	  eller	  
presenterades	  som	  förslag	  eller	  alternativ	  –	  muntligt	  eller	  konkret	  fysiskt	  –	  till	  det	  sätt	  som	  
den	  studerande	  använt	  i	  sin	  tolkning	  av	  musikverket.	  I	  vissa	  fall	  fanns	  korrigerande	  inslag	  och	  
då	  oftast	  själva	  hantverket,	  fingersättning,	  hur	  händerna	  kunde	  hållas	  för	  att	  komma	  åt	  mer	  
utrymme	  i	  spelandet	  eller	  för	  att	  underlätta	  att	  hinna	  med	  att	  ändra	  registreringen	  i	  de	  olika	  
orgelpiporna.	   

I	  fallstudierna	  2,	  5	  och	  6,	  Design	  Master,	  pianoundervisning	  samt	  individuell	  
sångundervisning,	  framkom	  särskilt	  tydligt	  hur	  skarpa	  kriterier	  i	  bedömningen	  av	  exempelvis	  

                                                
6 Fallstudie	  4,	  5	  och	  8. 
7 Protokoll	  för	  ämnesgruppen	  Pedagogik/Instrumentaldidaktik/Metodik/Didaktik	  2009-‐04-‐15. 



materialval,	  fingersättning	  och	  tempo,	  vald	  sångteknik	  etcetera	  användes.	  Dessa	  kriterier	  
förmedlar	  också	  de	  värdekriterier	  som	  läraren	  använder	  vid	  sin	  slutliga	  bedömning.	  
	  
Lärarens	  roll	  som	  dominerande	  bedömare	  blir	  därmed	  central	  och	  den	  ofta	  något	  
schablonmässiga	  benämningen	  ”mästare-‐lärlingundervisning”	  för	  att	  beskriva	  
undervisningen	  på	  musikhögskolor	  får	  därmed	  också	  ett	  visst	  stöd	  i	  våra	  resultat.	  Lärarens	  
starka	  roll	  förstärks	  dessutom	  av	  bristen	  på	  tydliga	  målformuleringar	  i	  kursplaner.	  Dessa	  
förmedlas	  i	  stället	  muntligt	  vid	  handledningstillfällena	  genom	  handledarens	  sätt	  att	  ställa	  
frågor	  eller	  genom	  frågornas	  karaktär.	  Det	  finns	  således	  både	  explicita	  och	  implicita	  
bedömningar	  utifrån	  hur	  frågorna	  ställs	  och	  det	  förutsätts	  att	  studenten	  uppfattar	  dessa	  
distinktioner.	  Man	  kan	  rent	  utav	  tala	  om	  stödjande	  respektive	  hindrande	  bedömning	  där	  den	  
förstnämnda	  understödjer	  lärande	  medan	  hindrande	  bedömning	  motverkar	  att	  ett	  
konstnärligt	  eller	  musikaliskt	  problem	  för	  studenten	  löses.	  Detta	  hindrar	  inte	  att	  lärarna	  var	  
medvetna	  om	  den	  rådande	  kontexten	  genom	  att	  problematisera	  och	  skapa	  en	  mindre	  
auktoritär	  hållning.	  
	  
Oskarpa	  kriterier	  baserade	  på	  gestaltning	  
Hur	  genomförs	  konstnärlig	  undervisning	  och	  hur	  förmedlas/skapas	  konstnärlig	  kunskap	  i	  
undervisningssituationen?	  Nyare	  forskning,	  som	  exempelvis	  Lindströms	  beskrivning	  av	  
produkt-‐	  och	  processkriterier,	  har	  här	  varit	  användbara	  för	  att	  komma	  ifrån	  ett	  renodlat	  
produktfokus	  i	  bedömning	  (Lindström,	  Ulriksson	  &	  Elsner,	  1998).	  Zandéns	  begrepp	  oskarpa	  
bedömningskriterier	  ligger	  också	  i	  linje	  med	  dessa	  utgångspunkter.	  Fokus	  för	  bedömningar	  
är	  inte	  enskilda	  färdigheter	  eller	  kunskaper	  utan	  i	  bedömningen	  integreras	  hela	  den	  
gestaltande	  förmågan	  i	  utövandet.	  Målet	  är	  ett	  konstnärligt	  resultat.	  Dessa	  bedömningar	  
karaktäriseras	  i	  studien	  av	  undervisning	  genom	  dialogiska	  former	  för	  bedömning	  där	  
handledning	  eller	  guidning	  i	  processuellt	  lärande	  åtföljs	  av	  cyklisk	  bedömning	  som	  Selander	  
beskriver	  som	  bedömning	  i	  två	  cykler	  där	  den	  första	  består	  av	  den	  formativa	  bedömningen	  
och	  den	  andra	  av	  den	  summativa	  (2008).	  På	  bildlärarutbildningen	  i	  fallstudie	  1	  användes	  
bedömning	  på	  detta	  sätt	  utifrån	  transformation	  i	  två	  cykler.	  En	  bedömningsmatris	  användes	  
tydligt	  som	  underlag	  i	  bedömning	  av	  studenter	  i	  relation	  till	  kursplanemål	  utifrån	  givna	  
kriterier	  i	  bedömning	  av	  hantverksmässiga	  såväl	  som	  gestaltande	  och	  personliga	  
dimensioner	  i	  lärandet.	  Bedömningen	  används	  då	  som	  ett	  sätt	  att	  främja	  en	  metareflektiv	  i	  
läroprocess.	  
	  
I	  Sångundervisningen	  i	  fallstudie	  6	  genomfördes	  en	  process	  som	  innehöll	  delad	  
problemlösning	  i	  interaktion.	  Här	  fungerade	  läraren	  som	  vägledare	  i	  dialogiskt	  samspel	  
genom	  förslag	  och	  utprovning	  med	  den	  studerande	  i	  fokus,	  likt	  Dysthes	  partnerskapsmodell	  
(2002).	  Metoden	  kan	  också	  liknas	  vid	  väglett	  lärande	  (”guided	  participation”)(Rogoff	  1999:	  8-‐
9,	  29).	  I	  kursen	  genomfördes	  också	  medbedömning	  där	  den	  studerande	  gestaltade	  sång	  inför	  
sina	  medstudenter	  som	  en	  slags	  examination	  och	  där	  gruppens	  direkta	  reaktion	  blev	  en	  
direkt	  feedback	  på	  resultatet.	  	  
	  
Utifrån	  studien	  kan	  man	  se	  en	  viss	  koppling	  mellan	  skarpa	  kriterier	  och	  oskarpa	  kriterier.	  Det	  
är	  lättare	  för	  läraren	  att	  använda	  korrigering,	  instruktion	  eller	  styrning	  när	  det	  gäller	  hur	  
händerna	  skall	  hållas	  i	  en	  viss	  del	  i	  ett	  pianostycke	  och	  bedöma	  om	  den	  studerande	  gör	  rätt	  
eller	  fel.	  När	  däremot	  den	  studerandes	  konstnärliga	  uttryck	  diskuteras	  blir	  bedömningarna	  



mer	  alltmer	  oskarpa.	  Läraren	  använder	  sig	  av	  metaforer	  men	  också	  distansering	  för	  att	  sätta	  
sina	  värderingar	  i	  relation	  till	  olika	  sätt	  att	  gestalta	  hos	  andra	  musiker,	  hur	  man	  kan	  tolka	  
musikstycket	  på	  olika	  sätt	  utifrån	  olika	  aspekter,	  om	  hur	  läraren	  själv	  har	  ändrat	  uppfattning	  
eller	  liknande	  andra	  sätt.	  	  
	  
Oskarpa	  kriterier	  baserade	  på	  professionell	  kompetens	  
Vi	  upptäckte	  också	  oskarpa	  kriterier	  i	  materialet	  som	  närmast	  kan	  karaktäriseras	  som	  
holistiska.8	  Dessa	  kriterier	  skiljer	  sig	  från	  ovan	  diskuterade	  ämnesmässigt	  och	  konstnärligt	  
baserade	  kriterier	  genom	  sitt	  fokus	  på	  studentens	  personlighet	  och	  utvecklingspotential.	  Allt	  
i	  relation	  till	  en	  kommande	  yrkesroll.	  I	  fallstudie	  2	  på	  Design	  Master-‐utbildningen	  används	  
således	  designprocessen	  som	  metod	  i	  utvecklandet	  av	  såväl	  hantverks-‐,	  gestaltnings-‐	  som	  
personliga	  dimensioner.	  Vid	  redovisningar	  av	  personliga	  projekt	  lades	  störst	  tyngd	  vid	  
bedömandet	  av	  en	  praktisk	  medvetenhet	  om	  de	  egna	  resultaten	  i	  relation	  till	  ett	  yrkesfält	  
som	  designer.	  De	  studerande	  redovisade	  hur	  de	  hade	  tänkt	  i	  olika	  skeden	  av	  sin	  process.	  I	  
presentationen	  beskrevs	  förundersökningsfasen,	  vilka	  metoder	  de	  använt	  för	  att	  arbeta	  fram	  
olika	  idéer	  och	  sedan	  hur	  de	  bearbetat	  sina	  idéer	  och	  kommit	  fram	  till	  olika	  förslag.	  
Studenten	  fick	  feedback	  i	  form	  av	  frågor,	  kritik	  och	  utmaningar	  kring	  olika	  aspekter	  på	  sina	  
gestaltningar	  med	  värdeomdömen	  som:	  väl	  genomfört,	  innovativt,	  intressant	  etc.	  
Diskussionen	  mellan	  lärare,	  student	  och	  medstudenter	  hade	  som	  mål	  att	  realitetsgranska	  
och	  bedöma	  produkten/idén	  och	  för	  att	  kunna	  bedöma	  den	  studerandes	  bakomliggande	  
syften	  i	  arbetet.	  Ofta	  var	  detta	  aspekter	  som	  var	  relaterade	  till	  verkliga	  förutsättningar	  för	  
produktion	  eller	  marknadsföring,	  materialval	  etc.	  Framför	  allt	  ifrågasattes	  eller	  diskuterades	  
aspekter	  som	  den	  studerande	  inte	  tänkt	  igenom	  ordentligt,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  oskarp	  
bedömning	  i	  syfte	  att	  träna	  studenten	  inför	  den	  framtida	  professionen.	  Kommentarerna	  var	  
stundtals	  kritiska	  och	  syftade	  till	  att	  skapa	  en	  förändring	  i	  reflektionen	  hos	  den	  studerande,	  
som	  ibland	  också	  synligt	  var	  förenad	  med	  en	  känslomässig	  reaktion.	  
	  
Läraren	  på	  Design	  Master-‐utbildningen	  i	  fallstudie	  2	  har	  under	  forskningsprojektets	  gång	  
funderat	  kring	  den	  motsättning	  som	  han	  upplever	  i	  bedömning	  av	  konstnärliga	  processer	  i	  
en	  akademisk	  kontext,	  vilket	  också	  beskrivits	  av	  Mattsson	  (2006).	  Kanske	  handlar	  detta	  mer	  
om	  en	  motsättning	  i	  utbildningens	  struktur?	  Lärare	  2	  skriver:	  	  
	  

Låt	  säga	  att	  vi	  tar	  bort	  det	  konstnärliga	  kravet	  från	  HDK:s	  designutbildningar.	  Vad	  skulle	  vi	  få	  då?	  
En	  skola	  som	  lär	  studenterna	  utföra	  vad	  andra	  redan	  gjort:	  Designens	  praktik	  och	  teori	  utifrån	  ett	  
historiskt	  perspektiv.	  	  Kanske	  kunde	  ordet	  konstnärlig	  bytas	  ut	  mot	  kreativ.	  HDK	  skulle	  då	  utbilda	  
designers	  på	  kreativ	  grund.	  Kreativitet	  utan	  krav	  på	  vare	  sig	  personligt	  engagemang	  eller	  
nyskapande.	  Alternativet	  vore	  att	  ta	  det	  konstnärliga	  på	  allvar.	  Konstens	  krav	  på	  personligt	  
nyskapande,	  ligger	  ju	  egentligen	  närmare	  forskningens	  kvar	  på	  framställande	  av	  ny	  kunskap.	  
Kanske	  skulle	  designutbildningen	  helt	  byta	  inriktning	  mot	  konstnärlig	  forskning.9	  

	  
Finns	  det	  en	  skillnad	  mellan	  design	  och	  konst,	  konsthögskolepedagogens	  praktik	  och	  
konstnärens?	  Design	  står	  för	  en	  kunskap	  som	  är	  delvis	  skild	  från	  konstprofessionen	  medan	  

                                                
8 Nationalencyklopedin,	  1992,	  del	  9:	  72 
9 Lärare	  2:	  Bedömning	  av	  konstnärliga	  processer	  i	  en	  akademisk	  kontext.	  Fallstudie	  2	  Design	  Master	  
utbildning. 



design	  är	  ett	  område	  som	  ligger	  närmare	  ett	  tydligt	  yrkesfält.	  Samtidigt	  är	  konstnärlighet	  en	  
central	  faktor	  i	  utbildningen,	  vilket	  läraren	  i	  Fallstudie	  2	  beskriver	  enligt	  nedan:	  
	  

Det	  risktagande	  som	  konsten	  bär	  med	  sig,	  är	  alltså	  till	  stor	  del	  också	  en	  av	  dess	  förutsättning.	  Ett	  
visst	  mått	  av	  osäkerhet	  är	  nödvändigt	  i	  en	  konstnärlig	  process	  –	  om	  resultatet	  ska	  vara	  
nyskapande	  och	  inte	  bara	  en	  upprepning	  av	  tidigare	  arbeten.	  Vill	  man	  nå	  verklig	  framgång	  måste	  
stora	  risker	  tas.	  Detsamma	  gäller	  förstås	  även	  den	  design	  som	  skapas	  på	  konstnärlig	  grund.	  Våra	  
mest	  framgångsrika	  designers	  har	  alla	  vid	  någon	  tidpunkt	  i	  sin	  karriär	  brutit	  mot	  normer	  och	  
regler.10	  
	  

De	  holistiskt	  präglade	  oskarpa	  kriterierna	  förutsätter	  således	  andra	  
bedömningsgrunder	  vilket	  framgår	  av	  materialet.	  Återkopplingen	  sker	  här	  inte	  till	  kurs-‐	  
och	  utbildningsplaner	  utan	  relateras	  till	  professionen	  och	  en	  kommande	  yrkespraktik.	  	  
	  
Eftersom	  syftet	  med	  utbildning	  är	  professionsutveckling	  blir	  det	  viktigt	  att	  studenterna	  
utvecklar	  sin	  medvetenhet	  om	  den	  personliga	  dimensionen	  och	  här	  är	  dialog	  och	  
bedömning	  verktyg	  för	  att	  skapa	  denna	  medvetenhet.	  Bedömningarna	  görs	  
kontinuerligt	  i	  fallstudierna	  och	  bygger	  på	  ett	  situerat	  lärande	  där	  lärarens	  val	  av	  
värdering,	  bedömning	  eller	  instruktion	  bygger	  på	  en	  pågående	  observation	  och	  
kartläggning	  av	  situationen.	  Studien	  visar	  att	  lärarna	  använder	  sin	  egen	  yrkeskunskap	  
som	  utgångspunkt	  och	  referensram	  i	  dialogerna	  med	  studenter.	  De	  egna	  
erfarenheterna	  (praktiken)	  liksom	  facktermer	  och	  begrepp	  (teorin)	  inom	  det	  egna	  
fältet	  används	  av	  lärarna	  för	  att	  inkorporera	  studenterna	  i	  professionen	  men	  också	  för	  
att	  kunna	  reflektera	  kring	  studentens	  prestation	  i	  relation	  till	  ett	  yrkesfält.	  Exempelvis	  
kan	  referenser	  till	  annat	  användas	  som	  en	  hjälp	  för	  studenterna	  att	  lyfta	  sin	  
kunskapsnivå.	  Detta	  för	  att	  den	  studerande	  sedan	  skall	  kunna	  sätta	  sina	  kunskaper	  i	  
relation	  till	  samhälle,	  kultur,	  andra	  kontexter	  och	  sammanhang.	  Ofta	  diskuterade	  
lärarna	  också	  vikten	  av	  identifikation	  med	  det	  kommande	  yrket	  hos	  de	  studerande	  och	  
vikten	  av	  personlig	  dedikation	  till	  ämnesområdet.11	  
	  
Värdering	  och	  bedömning	  kan	  kopplas	  till	  strategierna	  i	  undervisnings-‐	  och	  
handledningssituationerna.	  En	  del	  av	  dessa	  är	  dolda	  eller	  ligger	  på	  en	  metanivå	  i	  form	  av	  
liknelser,	  metaforer	  eller	  exempel.	  På	  ett	  plan	  kan	  varje	  aktivitet	  som	  läraren	  gör,	  ge	  råd,	  
ställa	  frågor,	  korrigera	  fysiskt	  och	  så	  vidare	  ses	  som	  en	  slags	  bedömning	  som	  syftar	  till	  den	  
studerandes	  lärande	  och	  utveckling,	  ofta	  i	  relation	  till	  dels	  aspekter	  kring	  yrkesfält	  och	  
yrkeskunskap,	  men	  dels	  också	  konstnärlighet.	  Ofta	  också	  med	  hänsyn	  till	  den	  studerandes	  
personlighet	  och	  lärarens	  förmodanden	  om	  var	  den	  studerande	  befinner	  sig	  i	  läroprocessen.	  
Bedömningen	  syftar	  till	  att	  utveckla	  kompetens	  där	  läraren	  använder	  sin	  yrkeskunskap	  och	  
konstnärliga	  erfarenhet	  för	  att	  få	  den	  studerande	  att	  ta	  ytterligare	  ett	  steg	  i	  lärandet.	  	  
	  
Lärarna	  kunde	  även	  använda	  sig	  av	  en	  metanivå	  i	  lärandet	  som	  undervisningsstrategi	  som	  
kan	  skapas	  genom	  användandet	  av	  liknelser	  –	  mönster,	  metaforer,	  metonymer.	  Till	  denna	  

                                                
10 Lärare	  2:	  Bedömning	  av	  konstnärliga	  processer	  i	  en	  akademisk	  kontext.	  Fallstudie	  2	  Design	  Master	  
utbildning. 
11	  2009-‐04-‐22	  Intervjusamtal	  med	  Lärare	  1	  och	  Lärare	  2	  kring	  bedömning	  och	  konstnärlighet	  i	  
undervisning	  ;	  2009-‐11-‐30	  Intervjusamtal	  med	  Lärare	  1,	  Lärare	  2,	  Lärare	  5	  och	  Lärare	  6. 



kategori	  hör	  också	  svårdefinierade	  strategier	  som	  närvaro	  eller	  skapandet	  av	  en	  särskild	  
ritual.	  Läraren	  kan	  skapa	  en	  upplevelse	  i	  situationen,	  vilket	  också	  skapar	  en	  avgränsad	  
situation	  i	  tid	  och	  rum,	  som	  är	  kopplad	  till	  närvaron	  i	  rummet	  eller	  i	  relation	  till	  andra	  objekt.	  
I	  detta	  kan	  fokus	  skapas,	  ett	  intresse,	  ett	  engagemang.	  Avsikten	  hos	  läraren	  kan	  vara	  att	  
skapa	  en	  reflektion,	  att	  sätta	  igång	  en	  självreflektion	  hos	  den	  studerande.	  Denna	  
självreflektion	  kan	  också	  gälla	  läraren	  själv.	  Till	  denna	  kategori	  räknas	  också	  
förbättringsområden	  då	  de	  riktar	  den	  studerande	  in	  mot	  en	  utvecklingszon,	  en	  nivå	  som	  den	  
studerande	  ännu	  inte	  behärskar,	  är	  medveten	  om	  eller	  är	  inne	  i.	  Här	  finns	  rollen	  som	  
mästare	  i	  en	  mer	  outtalad,	  implicit	  funktion,	  där	  den	  studerande	  ännu	  kanske	  inte	  förstår	  
lärarens	  intention	  eller	  att	  läraren	  avser	  att	  skapa	  en	  reflektion	  kring	  lärarrollen.	  	  
	  
Bedömningsmetoder	  
Språkliggörandet	  av	  bedömningspraktiken	  är	  beroende	  av	  lärarens	  förståelse	  för,	  
användning	  av	  och	  förmåga	  till	  att	  kommunicera	  relevanta	  teoretiska	  och	  metodiska	  
begrepp.	  I	  de	  verbala	  bedömningarna	  används	  allt	  ifrån	  direkta	  uttalanden	  till	  metaforer.	  Ett	  
exempel	  är	  där	  läraren	  berättar	  för	  studenten	  eller	  instruerar	  denne.12	  Här	  ger	  läraren	  råd,	  
ger	  exempel	  och	  gör	  referenser	  till	  andra	  situationer,	  fenomen	  eller	  egna	  erfarenheter.	  
Läraren	  ger	  feedback	  genom	  uppmuntran,	  positiv	  respons	  eller	  kritik,	  negativ	  respons.	  
Läraren	  kan	  också	  använda	  sig	  av	  verbal	  konfrontation	  eller	  ”utmaning”	  gentemot	  den	  
studerande	  varmed	  en	  mästarroll	  framgår.	  En	  annan	  strategi	  var	  när	  läraren	  interagerar	  i	  
dialog	  genom	  exempelvis	  rollbyten,	  lyssnar	  till	  studenten	  och	  ställer	  frågor	  och	  går	  in	  i	  en	  
mer	  kollegial	  roll	  gentemot	  den	  studerande	  utifrån	  en	  problematiserande	  strategi.	  
Ytterligare	  en	  strategi	  bestod	  av	  fysiska	  och	  ofta	  icke-‐verbala	  uttryck	  från	  lärarens	  sida.	  Detta	  
sker	  ofta	  genom	  icke-‐verbal,	  kroppslig	  kommunikation,	  genom	  gestik,	  minspel,	  röstläge,	  
ögonkontakt,	  fysisk	  beröring	  eller	  genom	  andra	  kroppsspråk.	  Kroppsspråket	  kan	  vara	  mycket	  
personligt	  färgat.	  Läraren	  kan	  kroppsligt	  korrigera	  den	  studerande,	  betona	  någonting	  genom	  
kroppslig	  förstärkning	  men	  också	  konfrontera	  kroppsligt	  istället	  för	  verbalt	  eller	  kombinera	  
verbal	  och	  kroppslig	  konfrontation.	  Det	  som	  ofta	  karaktäriserar	  den	  icke-‐verbala	  
kommunikationen	  är	  användningen	  av	  känslor.	  	  
	  
I	  fallstudierna	  framgår,	  som	  tidigare	  nämnts,	  att	  det	  återkopplas	  muntligt	  till	  kursplanemålen	  
i	  examinationerna	  i	  design	  till	  skillnad	  från	  musikutbildningarna.	  Dessa	  återkopplingar	  görs	  
ofta	  explicit	  men	  också	  implicit.	  De	  beskrivna	  målen	  kring	  kunskaper,	  färdigheter,	  förmågor	  
som	  den	  studerande	  skall	  utveckla	  finns	  med	  som	  delar	  i	  feedbacken	  i	  stort	  sett	  i	  samtliga	  
fallstudier.	  Utifrån	  video-‐upptagningarna	  av	  lektioner,	  handledningar,	  del-‐	  och	  
slutredovisningar	  av	  studenters	  presentationer	  kan	  man	  se	  att	  de	  kriterier,	  begrepp	  som	  
angetts	  i	  kursplanemålen	  ofta	  används	  som	  referens	  i	  de	  bedömningar	  och	  responser	  som	  
ges	  muntligt	  av	  lärarna.	  Det	  finns	  en	  korrelation	  mellan	  de	  mål	  som	  satts	  upp	  och	  hur	  de	  
sedan	  används	  i	  samtal	  med	  studenterna	  då	  målet	  för	  lärarna	  är	  att	  studenten	  skall	  utveckla	  
en	  yrkeskompetens	  inom	  respektive	  konstnärliga	  och/eller	  pedagogiska	  område.	  Dessa	  mål	  
tas	  ofta	  upp	  av	  läraren	  vid	  slutredovisningen,	  som	  en	  grund	  i	  återkopplingen	  till	  den	  
studerande,	  genom	  positiv	  och	  negativ	  respons	  på	  slutresultatet.	  Studenterna	  får	  också	  
bedömningar	  av	  sina	  prestationer	  i	  flera	  led,	  ofta	  dels	  i	  delbedömningar	  vid	  olika	  
mittredovisningar	  och	  individuella	  samt	  grupphandledningar	  och	  sedan	  i	  form	  av	  en	  
                                                
12 The	  instructing	  teacher,	  kommentar	  från	  kollegan	  Robert	  Schenck,	  Högskolan	  för	  Scen	  och	  Musik	  2010-‐
04-‐21. 



slutbedömning.	  Detta	  framkommer	  i	  majoriteten	  av	  fallstudierna	  men	  blir	  tydligast	  i	  bild-‐	  
och	  musiklärarutbildningarna	  även	  om	  dessa	  finns	  inom	  sång-‐	  och	  
kyrkomusikerutbildningarna.	  
	  
Vår	  tolkning	  är	  att	  det	  är	  centralt	  för	  lärarna	  att	  studenterna	  förstår	  sitt	  lärande	  och	  att	  den	  
förståelsen	  bäst	  skapas	  i	  dialog.	  Syftet	  tycks	  därmed	  vara	  att	  inte	  bara	  lära	  utan	  också	  att	  
lära	  att	  lära.	  I	  fallstudierna	  6	  och	  7	  gällande	  sångundervisning	  blev	  detta	  tydligt	  då	  lärandet	  
syftade	  till	  även	  att	  utveckla	  pedagogisk-‐didaktiska	  kvaliteter	  hos	  den	  studerande	  jämte	  de	  
konstnärliga	  och	  gestaltande.13	  Exempelvis	  i	  sångundervisningen	  i	  fallstudie	  6	  fanns	  en	  direkt	  
feedback	  och	  bedömning	  av	  den	  studerandes	  resultat	  genom	  skarpa	  kriterier	  med	  syfte	  att	  
få	  den	  studerande	  att	  bli	  mer	  medveten	  om	  sin	  röst	  som	  instrument.	  Hela	  tiden	  
exemplifierade	  läraren	  pedagogiskt	  sina	  kommentarer	  utifrån	  den	  studerandes	  sång,	  bad	  
den	  studerande	  att	  ta	  om	  vissa	  partier	  och	  ställde	  sedan	  öppna	  frågor:	  ”Hörde	  du	  vad	  som	  
hände	  där?	  Kan	  du	  förklara	  hur	  det	  känns?”	  Här	  sammanlänkades	  bedömning	  och	  
handledning	  med	  syfte	  att	  utveckla	  och	  förändra	  den	  studerandes	  tekniska	  förmågor	  liksom	  
den	  personliga	  gestaltningen.	  Reflektionen	  användes	  som	  del	  i	  bedömningen	  av	  studentens	  
prestation	  men	  också	  som	  en	  dimension	  i	  en	  tänkt	  framtida	  pedagogisk	  gärning.	  Lärare	  6	  
använde	  tydligt	  en	  växling	  mellan	  post-‐	  och	  pre-‐reflekterande	  som	  metod	  för	  
insiktsskapande	  om	  den	  egna	  färdigheten	  i	  att	  sjunga.	  Efter	  att	  den	  studerande	  fått	  svara	  
och	  beskriva	  sin	  upplevelse	  kom	  läraren	  med	  förslag	  kring	  andning,	  kroppshållning	  eller	  
sångteknik.	  Därefter	  provades	  det	  igen	  och	  den	  studerande	  fick	  beskriva	  skillnaden.	  
Metanivån	  uppnåddes	  utifrån	  en	  växling	  mellan	  då,	  nu	  och	  sedan,	  som	  också	  därmed	  blev	  en	  
prognostisk	  bedömning.	  I	  fallstudie	  7	  framkom	  liknande	  metoder	  men	  där	  användes	  gruppen	  
som	  medaktör	  och	  medbedömare	  i	  relation	  till	  varje	  individ	  i	  tur	  och	  ordning.	  Här	  användes	  
också	  inspelning	  för	  att	  studenten	  skulle	  kunna	  göra	  direkta	  självbedömningar	  av	  sin	  
prestation	  med	  tidigare	  sessioner.	  
	  
I	  pianoundervisningen	  i	  fallstudie	  5	  granskades	  inte	  enbart	  spelandet	  och	  den	  musikaliska	  
tolkningen	  utan	  även	  den	  studerandes	  förmåga	  att	  använda	  sin	  kropp	  som	  instrument	  för	  
att	  skapa	  uttryck.	  Läraren	  gick	  ömsom	  runt	  den	  studerande,	  gjorde	  markeringar	  med	  sin	  
egen	  kropp	  som	  signaler	  till	  den	  studerande,	  eller	  direkta	  fysiska	  korrigeringar	  av	  den	  
studerandes	  kropp,	  antingen	  genom	  spegling	  eller	  genom	  att	  nudda	  lätt	  vid	  den	  studerandes	  
kropp.	  Ofta	  gjordes	  korrigeringarna	  som	  förslag	  eller	  i	  form	  av	  frågor	  till	  den	  studerande,	  
som:	  ”Vad	  känner	  du	  i	  vänster	  axel	  när	  du	  gör	  den	  rörelsen?”	  Lärarens	  syfte	  tycktes	  vara	  att	  
göra	  den	  studerande	  medveten	  om	  sin	  kropp	  i	  relation	  till	  spelandet	  och	  hur	  detta	  påverkar	  
uttrycket,	  det	  vill	  säga	  en	  metareflekterande	  förmåga	  om	  hur	  det	  tekniska	  påverkade	  
uttryck,	  gestaltning,	  därmed	  en	  ökad	  förmåga	  till	  självvärdering	  av	  det	  egna	  resultatet.	  	  
	  
Bedömningen	  används	  som	  en	  del	  i	  metareflektionen	  i	  läroprocessen.	  Här	  finns	  en	  länk	  till	  
pro-‐spektiva	  och	  retro-‐spektiva	  aspekter	  i	  reflektionen	  där	  den	  tidigare	  innehåller	  aspekter	  
av	  förutseende	  och	  planering	  medan	  den	  senare	  innehåller	  aspekter	  av	  tolkning	  och	  
bedömning	  av	  handlingar	  och	  skeenden.	  Genom	  att	  läraren	  utövar	  en	  distansering	  och	  
självreflektion	  gentemot	  sin	  egen	  roll	  som	  lärare	  kan	  denne	  också	  söka	  att	  förmedla	  detta	  till	  
studenten.	  Distanseringen	  i	  den	  självreflektiva	  processen	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  

                                                
13 Fallstudie 6: Sångundervisning (sångpedagog) och Fallstudie 7: Sångundervisning (lärarutbildning). 



tolka	  och	  därmed	  bedöma	  den.	  Distanseringen	  blir	  därmed	  en	  central	  del	  i	  
självbedömningen	  såväl	  hos	  läraren	  såsom	  hos	  den	  studerande	  i	  lärandesituationen.	  	  
	  
Det	  konstnärliga	  är	  dock	  inte	  alltid	  så	  konkret	  att	  man	  enkelt	  kan	  formulera	  
bedömningskriterier	  utan	  förutsätter	  både	  en	  träning	  i	  konkret	  handling	  och	  färdighet,	  men	  
också	  i	  reflektion	  kring	  det	  som	  görs.	  På	  detta	  sätt	  blir	  den	  konstnärliga	  undervisningen	  en	  
yrkesutbildning	  med	  konstnärliga	  dimensioner	  som	  ofta	  förmedlas	  som	  en	  slags	  metanivå.	  I	  
den	  konstnärliga	  undervisningen	  finns	  dessutom	  en	  estetisk	  faktor	  som	  har	  att	  göra	  med	  en	  
slags	  känslighet,	  lyhördhet	  för	  eller	  intoning	  på	  ämnesområdets	  innehåll.	  
	  
4.	  Diskussion	  
	  
Bedömning	  av	  konstnärlighet	  sker	  till	  stora	  delar	  under	  liknande	  premisser	  som	  bedömning	  
av	  andra	  slags	  kunskapsformer.	  Visst	  finns	  det	  en	  särskild	  egenart	  –	  eller	  kunskapstradition	  –	  
inom	  konstarterna	  som	  kanske	  är	  speciell	  men	  det	  finns	  många	  likheter	  mellan	  konstnärlig	  
undervisning	  och	  traditionell	  skolundervisning.	  Det	  finns	  likaså	  likheter	  mellan	  den	  
konstnärliga	  undervisningen	  och	  dess	  bedömningspraktiker,	  dels	  inom	  de	  olika	  
konstformerna	  och	  dels	  med	  andra	  traditionella	  undervisningsformer.	  	  	  
	  
Det	  som	  förenar	  generell	  och	  konstnärlig	  kunskapsbildning	  är	  reflektionen	  i	  relation	  till	  
konkret	  kunskap.	  Därför	  stämmer	  synen	  på	  kunskapsbildningsprocessen	  och	  terminologin	  
kring	  praktisk	  kunskap	  väl	  överens	  med	  konstnärlig	  praktik.	  Användandet	  av	  reflekterad	  
praktik	  som	  ett	  centralt	  begrepp	  i	  en	  praktisk	  kunskapstradition,	  tycks	  utifrån	  resultaten	  i	  
forskningsprojektet	  vara	  en	  vanlig	  lärandestrategi	  i	  konstnärlig	  undervisning.	  Konstnärliga	  
uttrycksformer	  skapar	  ett	  lärande	  som	  jämfört	  med	  en	  mer	  traditionell	  eller	  akademisk	  
kunskapsbildning	  bygger	  på	  handling,	  praktiskt	  arbete	  lika	  mycket	  som	  på	  fakta.	  	  
	  
Det	  finns	  också	  en	  estetisk	  faktor	  med	  i	  konstnärlig	  undervisning	  som	  handlar	  om	  att	  kunna	  
lära	  sig	  hantera	  osäkerhet,	  misslyckanden	  och	  mod	  lika	  mycket	  som	  att	  lära	  sig	  att	  behärska	  
en	  konstart.	  Det	  konstnärliga	  området	  erbjuder	  en	  metod	  för	  att	  lära	  sig	  förstå	  det	  okända,	  
där	  osäkerhet,	  variation	  och	  förändring	  är	  väsentliga	  delar.	  I	  fallstudierna	  framkommer	  att	  
konstnärlig	  undervisning	  handlar	  om	  en	  handlings-‐	  och	  situationsorienterad	  reflektion	  där	  
det	  finns	  en	  kontinuerlig	  anpassning	  av	  handlingarna	  efter	  hur	  situationen	  förändras,	  ett	  
transformativt	  lärande.	  Läraren	  söker	  nå	  ett	  omedelbart	  förhållande	  till	  situationen	  man	  
befinner	  sig	  i	  och	  agerar	  i	  den.	  Att	  förstå	  och	  hantera	  komplexa	  och	  svårbegripliga	  
situationer	  är	  den	  drivande	  kraften	  bakom	  reflektion.	  Handlingsutrymmet	  beror	  på	  de	  villkor	  
för	  kommunikation	  som	  uppstår	  i	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  student.	  I	  estetiska	  
läroprocesser	  genereras	  kunskap	  med	  och	  genom	  olika	  former	  av	  gestaltning.	  Konstnärlig	  
undervisning	  är	  en	  metod	  för	  att	  hantera	  processer	  som	  inte	  går	  att	  förutse,	  som	  är	  
föränderliga	  och	  oväntade.	  I	  studien	  använder	  lärarna	  pro-‐	  och	  retrospektiva	  strategier	  i	  
undervisningen	  som	  ett	  komplement	  för	  att	  förmedla	  denna	  processuella	  kunskap	  som	  är	  
starkt	  förknippad	  med	  meningsfullhet	  i	  lärandet.	  Det	  förenande	  i	  kognitiva	  och	  estetiska	  
läroprocesser	  är	  att	  lärandet	  sker	  genom	  medierade	  handlingar,	  eller	  kunskap-‐i-‐handling.	  	  
	  
Ett	  analytiskt	  alternativ	  är	  att	  använda	  sig	  av	  nedanstående	  modell	  för	  att	  problematisera	  
undervisning	  och	  bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  Vi	  vill	  dock	  understryka	  att	  



det	  vi	  ser	  närmast	  får	  karaktäriseras	  som	  ”empiriska	  tendenser”	  i	  materialet,	  som	  är	  alltför	  
begränsat	  för	  att	  kunna	  generaliseras.	  Samtidigt	  vill	  vi	  diskutera	  modellen	  för	  att	  visa	  en	  väg	  
framåt	  för	  ytterligare	  forskning.	  
	  
Vi	  har	  tidigare	  pekat	  på	  tre	  dominerande	  dimensioner	  i	  materialet:	  (1)	  den	  hantverksmässiga	  
dimensionen;	  (2)	  den	  gestaltande	  dimensionen;	  och	  (3)	  den	  personliga	  dimensionen	  för	  att	  
belysa	  likheter	  och	  skillnader	  vad	  gäller	  bedömningsformer	  och	  bedömningskriterier	  utifrån	  
tre	  kunskapsbegrepp:	  hantverksmässig,	  procedurbaserad	  och	  transformativ	  kunskap.	  De	  tre	  
dimensionerna	  såväl	  som	  de	  tre	  kunskapsbegreppen	  är	  inte	  varandra	  uteslutande	  utan	  de	  
överlappar	  delvis	  varandra	  men	  det	  är	  i	  relationerna	  mellan	  de	  olika	  dimensionerna	  vi	  kan	  se	  
tendenser	  till	  hur	  de	  olika	  utbildningarnas	  bedömningsgrunder	  ser	  ut.	  	  
	  
Ett	  analytiskt	  alternativ	  är	  att	  använda	  sig	  av	  nedanstående	  modell	  för	  att	  problematisera	  
undervisning	  och	  bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildningar:	  
	  

	  
(1)	  Den	  hantverksmässiga	  	  

dimensionen	  
	  
	  
	  

	   (2)	  Den	  gestaltande	   	   	   (3)	  Den	  personliga	  
	   	  dimensionen	   	   	   dimensionen	  
	  
	  
Vi	  har	  utifrån	  fallstudierna	  således	  hittat	  vissa	  samband,	  vilka	  ännu	  inte	  går	  att	  generalisera	  
men	  som	  likväl	  finns	  empiriskt	  belagda	  i	  olika	  fallstudier.	  För	  den	  erfarenhetsbaserade	  
kunskapen	  gäller	  främst	  skarpa	  kriterier	  för	  bedömningar	  av	  att	  lärandet,	  vilka	  sker	  genom	  
färdighetsträning,	  upplevelser	  och	  imitation	  och	  där	  undervisningen	  präglas	  av	  förevisande.	  
För	  den	  procedurbaserade	  kunskapen	  är	  främjandet	  av	  reflektionen	  centralt	  för	  att	  upptäcka	  
bakomliggande	  regler,	  metoder	  och	  värderingar.	  Språkliggörandet	  genom	  oskarpa	  kriterier	  
är	  härvidlag	  betydelsefullt.	  I	  den	  transformativa	  kunskapen	  tillkommer	  ett	  
personlighetsutvecklande	  mål.	  Reflektion	  och	  metakognition	  kompletteras	  av	  betoningen	  av	  
individens	  förändring	  av	  verklighetsuppfattning	  genom	  reflektion	  och	  utvecklingen	  av	  en	  
kritisk	  begreppsapparat.	  Även	  här	  används	  oskarpa	  kriterier	  men	  då	  för	  att	  problematisera	  
yrkesrollen	  utifrån	  genomförda	  uppgifter.	  
	  
Sång-‐,	  instrumental-‐	  och	  kammarmusikundervisning	  verkar	  domineras	  av	  hantverksmässiga	  
och	  gestaltande	  dimensioner.	  Relationen	  av	  just	  hantverk	  och	  gestaltning	  är	  central	  inom	  
högre	  musikutbildning	  till	  skillnad	  från	  exempelvis	  undervisningen	  inom	  musik-‐	  och	  
kulturskolor	  där	  ofta	  enbart	  de	  hantverksmässiga	  dimensionerna	  dominerar.	  Även	  om	  
dimensionerna	  kan	  dominera	  över	  varandra	  i	  vissa	  situationer,	  att	  t	  ex	  enbart	  hantverk	  
främjas,	  så	  är	  det	  väsentliga	  att	  både	  hantverk	  och	  gestaltning	  i	  princip	  är	  oupplösligt	  
förknippade	  med	  varandra.	  Detta	  framgår	  både	  av	  lärar-‐	  och	  studentdialoger,	  
bedömningsformer	  och	  av	  uppsättningen	  skarpa	  och	  oskarpa	  bedömningskriterier.	  
	  



När	  det	  gäller	  design	  så	  är	  såväl	  hantverk,	  gestaltning	  som	  personliga	  kunskaper	  mer	  
framträdande,	  dvs	  relationerna	  gäller	  mellan	  alla	  tre	  dimensionerna	  i	  modellen.	  
Problematiseringen	  av	  studenters	  prestationer	  i	  förhållande	  till	  yrkesrollen	  sker	  genom	  
dialog	  och	  utifrån	  holistiska,	  oskarpa	  bedömningskriterier.	  Gestaltningsproblematiken	  kring	  
balansen	  mellan	  de	  yrkesmässiga	  eller	  konstnärliga	  inslagen	  i	  utbildningen	  är	  också	  
framträdande.	  
	  
Frågan	  om	  bedömningars	  funktioner	  kan	  emellertid	  inte	  reduceras	  till	  enbart	  kontexter	  och	  
kriterier	  utan	  även	  lärares	  pedagogiska	  strategier	  måste	  vägas	  in	  för	  att	  tillfullo	  förstå	  
bedömningars	  utfall.	  Följaktligen	  måste	  frågan	  vidgas	  till	  att	  omfatta	  både	  kontexter,	  
kriterier	  och	  pedagogiska	  strategier	  för	  att	  bli	  helt	  förståeliga.	  	  
	  
Studien	  visar	  att	  det	  finns	  dels	  en	  polarisering	  mellan	  dels	  en	  progression	  från	  
imitationslärande	  till	  dialogiska	  undervisningsformer,	  dvs	  en	  utveckling	  från	  en	  asymmetrisk	  
relation	  till	  en	  mer	  symmetrisk.	  Dialogen	  för	  in	  ett	  språkliggörande	  som	  gynnar	  en	  mer	  
symmetrisk	  positionering,	  vilket	  inte	  förändrar	  faktum	  att	  läraren	  är	  den	  som	  bedömer	  i	  ett	  
slutligt	  skede	  men	  ger	  i	  bästa	  fall	  studenten	  en	  större	  förståelse	  för	  grunderna	  till	  
bedömningen.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kan	  tyda	  på	  att	  kunskapsmålen	  i	  kurserna	  är	  mer	  transparenta	  i	  
de	  studerade	  utbildningarna	  även	  om	  kursplanerna	  inte	  alltid	  var	  direkt	  synliga	  i	  
undervisningssituationerna.	  
	  
6. Konklusion	  
Trots	  att	  det	  empiriska	  materialet	  i	  dessa	  olika	  fallstudier	  är	  alltför	  begränsat	  för	  att	  göra	  
generaliseringar	  har	  vi	  likväl	  velat	  visa	  på	  en	  analytisk	  väg	  framåt	  genom	  modellen	  för	  mer	  
omfattande	  studier.	  Samtidigt	  finns	  det	  resultat	  som	  kan	  bidra	  till	  interna	  
bedömningsdiskussioner	  kring	  bedömningsformers	  och	  bedömningskriteriers	  validitet.	  
Utifrån	  forskningsresultaten	  kan	  man	  se	  att	  otydligheter	  i	  synliggörande	  av	  
examinationsformer	  och	  osäkerhet/oklarhet	  i	  formulering	  av	  bedömningskriterier	  inom	  
konstnärlig	  undervisning	  beror	  på	  flera	  orsaker:	  
	  

• Konstnärlighet	  har	  historiskt	  omgärdats	  av	  myten	  kring	  det	  konstnärliga	  som	  en	  
särskild	  talang	  som	  fått	  kringgå	  en	  granskning	  och	  som	  inte	  beskrivits	  mer	  
strukturerat	  

• Personliga/subjektiva	  aspekter	  i	  lärande	  anses	  ha	  en	  underordnad	  roll	  i	  en	  
traditionell	  syn	  på	  lärande	  men	  är	  centrala	  i	  konstnärliga	  bedömningar	  

• Konstnärlig	  kunskapsbildning	  har	  inte	  traditionellt	  ingått	  i	  forsknings-‐	  eller	  
vetenskaplig	  kontext	  	  

• Konstnärlig	  undervisning	  har	  inte	  traditionellt	  ingått	  heller	  en	  pedagogisk	  kontext	  
vilket	  lett	  till	  att	  metodiken	  inte	  synliggjorts	  

• Kunskapsförmedling	  inom	  konstnärlig	  undervisning	  sker	  ofta	  inom	  en	  dold	  och	  
praktisk	  kunskapstradition	  där	  inte	  bedömningspraktiken	  synliggjorts	  eller	  
dokumenterats	  över	  tid	  

• Bedömningar	  blir	  generiska	  genom	  hela	  utbildningen	  men	  det	  finns	  inte	  ett	  system	  
för	  att	  utvärdera	  detta	  då	  bedömning	  inte	  synliggörs	  i	  en	  processuell	  praktik	  utan	  
ingår	  i	  en	  dold	  kunskapssfär	  



• Konstnärlig	  kunskapsbildning	  är	  till	  sin	  karaktär	  komplex	  och	  ofta	  icke-‐verbal	  och	  
innefattar	  kriterier	  som	  är	  svåra	  att	  beskriva	  eller	  påvisa	  enskilt	  eller	  separerade	  som	  
kreativitet,	  innovativitet,	  emotionell	  laddning,	  musikaliskt	  uttryck,	  tolkning	  av	  ett	  
material	  etc.	  	  

• Bedömning	  av	  praxisbetonad	  kunskap	  kan	  ske	  genom	  utomvetenskapliga	  kriterier,	  
exempelvis	  muntligt	  eller	  kroppsligt,	  och	  kan	  därför	  hamna	  utanför	  en	  akademisk	  
vetenskaplig	  kontext	  som	  i	  huvudsak	  synliggörs	  skolastiskt	  via	  det	  skrivna	  språket	  
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Forskningsrapport	  –	  malmöstudien	  
	  
Det	  självständiga	  arbetet:	  Att	  utveckla	  och	  använda	  bedömningskriterier	  vid	  
instrumentalt	  lärande	  inom	  musiklärarutbildningen	  



	  
Gunnar	  Heiling	  

	  
	  

Mycket	  kring	  spel	  är	  ju	  filosofi,	  jag	  menar	  hur	  man	  vill	  att	  det	  ska	  låta,	  hur	  man	  ska	  
lära,	  om	  man	  bara	  ska	  härma	  sin	  lärare	  eller	  reflektera	  själv.	  Bedömningen	  av	  vad	  
som	  är	  rätt	  eller	  fel,	  bra	  eller	  dåligt	  hänger	  ju	  på	  vad	  man	  tror.	  (Per)	  

	  
Inledning	  
Ett	  nytt	  självständigt	  arbete	  har	  införts	  på	  grundläggande	  nivå	  vid	  musiklärarutbildningen	  i	  
Malmö	  från	  och	  med	  höstterminen	  2008.	  Arbetet	  omfattar	  15hp	  och	  handlar	  om	  att	  studera	  
sitt	  eget	  musikaliska	  lärande	  på	  ett	  instrument.	  Genom	  att	  varje	  vecka	  under	  de	  första	  fyra	  
terminerna	  dokumentera	  sitt	  övande	  och	  sina	  instrumentallektioner	  på	  video	  (fem	  inspelade	  
övningspass	  och	  lektioner/termin)	  och	  skriftligt	  kommentera	  och	  reflektera	  över	  dem	  i	  form	  
av	  svar	  på	  s.k.	  portföljfrågor,	  ska	  studenterna	  samla	  in	  data	  som	  sedan	  analyseras	  och	  
sammanfattas	  i	  en	  skriftlig	  rapport	  om	  vars	  och	  ens	  musikaliska	  utveckling.	  Till	  rapporten	  
fogas	  en	  20	  minuters	  DVD	  innehållande	  representativa	  videoklipp	  över	  den	  musikaliska	  
progressionen.	  	  

Arbetet	  genomförs	  individuellt	  och	  studenterna	  erhåller	  grupphandledning	  tre	  gånger	  per	  
termin.	  Som	  handledare	  fungerar	  lärare	  som	  företrädesvis	  undervisar	  i	  sång/piano/gitarr/	  
ensemble	  och	  klassrumsmetodik.	  

Hösten	  2008	  startade	  arbetet	  samtidigt	  i	  både	  år	  1	  och	  2.	  Den	  senare	  gruppen	  genomförde	  
en	  kortare	  version	  av	  detta	  arbete,	  som	  redovisades	  redan	  efter	  två	  terminer	  i	  stället	  för	  
fyra.	  Det	  är	  denna	  grupp	  som	  studerats	  inom	  projektet.	  	  	  

Syftet	  med	  föreliggande	  studie	  är	  att	  granska	  de	  kriterier	  studenter	  använder	  för	  att	  bedöma	  
sin	  egen	  musikaliska	  utveckling	  på	  ett	  bi-‐instrument	  inom	  ett	  nyskapat	  ämne	  i	  
musiklärarutbildningen,	  som	  har	  både	  konstnärlig	  och	  vetenskaplig	  anknytning.	  

Frågeställning:	  Hur	  använder	  studenterna	  kriterier	  för	  bedömning	  av	  musikalisk	  kvalitet	  i	  det	  
Självständiga	  Arbetet?	  	  

Studiens	  bakgrund	  
Utvärderingar	  och	  bedömningar	  i	  högre	  konstnärliga	  utbildningar	  har	  traditionellt	  
genomförts	  utifrån	  sina	  egna,	  subjektiva	  villkor.	  I	  det	  ovan	  återgivna	  uttalandet	  framgår	  
ganska	  väl	  den	  relativistiska	  syn	  på	  detta	  som	  många	  studenter	  har.	  Mål,	  bedömnings-‐	  och	  
kvalitetskriterier	  samt	  utvärderingsprocesser	  är	  i	  de	  officiella	  styrdokumenten	  som	  regel	  
uttryckta	  i	  allmänna	  termer	  (HSV	  Rapport	  2006:6	  R)	  som	  lämnar	  utrymme	  för	  olika	  
tolkningar	  vid	  tillämpningarna.	  	  I	  den	  kunskapstraditionen	  anses	  lärare	  och	  studenter	  redan	  
besitta	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  kunskapskvaliteter	  som	  är	  relevanta	  för	  såväl	  enskilda	  
uppgifter	  som	  för	  en	  hel	  utbildning	  i	  form	  av	  läroplaner	  och	  kursplaner	  (Lindström,	  2008).	  
Den	  har	  de	  byggt	  upp	  genom	  år	  av	  förberedelser	  i	  form	  av	  musicerande.	  Vid	  
antagningsproven	  till	  musiklärarutbildningen	  har	  lärarna	  bedömt	  studenternas	  förmåga	  att	  
spela	  enligt	  gängse	  regler	  för	  musikalisk	  kvalitet	  på	  den	  nivå	  som	  krävs	  för	  antagning.	  Den	  
bedömningen	  är	  subjektiv	  men	  baseras	  ändå	  på	  ett	  visst	  mått	  av	  samsyn.	  	  



På	  senare	  år	  har	  den	  subjektiva	  delen	  ifrågasatts	  eftersom	  det	  varit	  svårt	  att	  tydligt	  beskriva	  
kraven	  och	  misstankar	  om	  ovetenskaplighet	  och	  orättvisor	  i	  bedömningen	  har	  framförts.	  
James	  (1998)	  observerar	  att	  införandet	  och	  användningen	  av	  objektiva	  bedömningskriterier	  i	  
högre	  musikutbildning	  därför	  är	  en	  reaktion	  på	  krav	  från	  myndigheterna	  på	  ökad	  
trovärdighet	  och	  kvalitetssäkring	  i	  bedömningen.	  Inom	  det	  Europeiska	  högskolesystemet	  är	  
den	  s.k.	  Bolognaanpassningen	  ett	  sådant	  exempel,	  där	  lärandemålen	  ska	  vara	  uttryckta	  i	  
termer	  av	  förväntade	  studieresultat	  som	  också	  ska	  vara	  examinerbara.	  

Johnson	  (1997)	  menar	  dock	  att	  ett	  införande	  av	  objektiva	  kriterier	  som	  bäst	  kan	  komplettera	  
bedömarens	  subjektiva	  respons,	  inte	  ersätta	  den.	  Estetiska	  termer/begrepp	  ses	  i	  
sammanhanget	  som	  de	  bästa	  när	  det	  gäller	  att	  komma	  åt	  musikaliska	  erfarenheter.	  	  

Stanley,	  Brooker	  &	  Gilbert	  (2001)	  har	  intervjuat	  examinatorer	  på	  en	  Australisk	  
musikhögskola	  om	  användning	  av	  bedömningskriterier	  vid	  uppspelning.	  Resultaten	  visar	  att	  
holistiska	  bedömningar	  som	  görs	  på	  ”magkänsla”	  är	  vanliga,	  men	  att	  det	  även	  är	  acceptabelt	  
att	  använda	  en	  kriterielista	  om	  den	  inte	  innehåller	  för	  många	  faktorer.	  Man	  föreslår	  en	  lista	  
med	  sju	  kriterier	  (helhetsupplevelse	  av	  instrumental/vokal	  kontroll;	  noggrannhet	  vad	  gäller	  
rytm,	  tonhöjd,	  artikulation	  och	  dynamik;	  trogenhet	  mot	  kompositörens	  text;	  bilda,	  förmedla	  
och	  variera	  sin	  ton	  på	  ett	  musikaliskt	  sätt;	  kommunikation	  med	  sina	  medmusikanter,	  god	  
förmåga	  att	  lyssna,	  leda	  och	  fungera	  i	  ensemble;	  förståelse	  av	  uttryck,	  stil,	  musikaliska	  och	  
strukturella	  frågor;	  musikalisk	  kreativitet,	  artistisk	  självständighet	  och	  effektiv	  
publikkontakt).	  Vidare	  behöver	  lärare	  och	  examinatorer	  öva	  sig	  på	  att	  använda	  kriterielistan	  
så	  att	  studenterna	  kan	  få	  konstruktiv	  feedback	  och	  kunna	  lära	  av	  kritiken.	  	  

McPherson	  &	  Thompson	  (1998)	  fann	  i	  en	  översikt	  av	  hur	  studenters	  instrumentala	  
färdigheter	  bedömdes	  att	  det	  som	  regel	  var	  erfarna	  bedömare	  som	  skötte	  bedömningen	  
men	  att	  de	  ofta	  tenderade	  att	  uppehålla	  sig	  vid	  det	  snävt	  tekniska.	  Forskarna	  pläderar	  därför	  
för	  en	  mer	  holistisk	  bedömning	  som	  tar	  hänsyn	  både	  till	  instrumentets	  egenheter	  och	  det	  
musikaliska	  sammanhanget	  (t.ex.	  genre)	  och	  uttrycket	  men	  som	  samtidigt	  försöker	  minska	  
bedömarens	  subjektivitet.	  	  

Heron	  (1988)	  påpekar	  att	  studenter	  som	  enbart	  utsätts	  för	  andras	  bedömning	  aldrig	  
utvecklar	  egen	  förmåga	  att	  bedöma	  sina	  prestationer.	  Om	  man	  vill	  komma	  åt	  studenternas	  
möjlighet	  att	  själv	  lära	  sig,	  att	  veta	  hur	  detta	  ska	  gå	  till	  och	  kunna	  bedöma	  vad	  han/hon	  lärt	  
måste	  utbildningen	  innehålla	  mer	  av	  självvärdering	  och	  peer-‐assessment.	  	  
Hunter	  (2003)	  tror	  på	  en	  flerdimensionell	  bedömning	  för	  att	  maximera	  studenternas	  
möjligheter	  att	  lära.	  Då	  kan	  man	  inte	  bara	  koncentrera	  sig	  på	  resultatet.	  Än	  viktigare	  blir	  det	  
att	  bedöma	  både	  process	  och	  progression	  med	  hjälp	  av	  självvärdering,	  så	  att	  studenten	  
stimuleras	  till	  reflektion	  kring	  sitt	  lärande	  och	  att	  utveckla	  sin	  kvalitetsmedvetenhet.	  
Självvärderingen	  underlättas	  av	  att	  man	  använder	  en	  procedur	  som	  kombinerar	  studentens	  
egen	  reflektion	  med	  instruktörens	  konstruktiva	  omdöme.	  

I	  en	  studie	  av	  musiklärarstudenters	  självbedömning	  av	  sitt	  eget	  spel	  visar	  Daniel	  (2001)	  att	  
studenter,	  genom	  att	  analysera	  inspelade	  övningspass	  och	  diskutera	  dem	  med	  sina	  lärare,	  
uppnådde	  en	  större	  självständighet	  i	  bedömningen	  av	  sina	  egna	  prestationer.	  I	  analyserna	  
bedömdes	  både	  tekniska	  och	  musikaliska	  aspekter	  och	  studenterna	  uppvisade	  därvid	  en	  
påtagligt	  självkritisk	  hållning.	  94	  %	  av	  studenterna	  bedömde	  metoden	  som	  värdefull/högst	  
värdefull	  för	  sin	  musikaliska	  utveckling.	  



Det	  finns	  få	  skandinaviska	  studier	  av	  hur	  bedömningar	  i	  högre	  musikutbildningar	  går	  till	  och	  
efter	  vilka	  kriterier.	  Jörgensen	  (1996)	  och	  Gråbraek	  Nielsen	  (1998)	  beskriver	  hur	  studenter	  
på	  musikhögskolan	  i	  Oslo	  övar	  och	  berör	  därvid	  betydelsen	  av	  tid	  och	  övningsstrategier	  men	  
också	  bedömningskriterier	  som	  studenterna	  använder	  sig	  av.	  	  

Studiens	  teoretiska	  ramverk	  
Det	  teoretiska	  ramverk	  som	  använts	  för	  att	  få	  perspektiv	  på	  studiens	  resultat	  är	  inspirerat	  av	  
sociokulturella	  teorier	  (Rolf,	  1991;	  Rolf,	  Ekstedt	  &	  Barnett	  1993;	  Heiling,	  2000).	  Modellen	  hör	  
hemma	  i	  den	  icke-‐dualistiska	  traditionen	  och	  utgår	  från	  att	  instrumentalt	  kunnande	  baseras	  
på	  en	  relation	  mellan	  en	  handlande	  person	  och	  ett	  socialt	  förankrat	  regelsystem.	  Den	  knyter	  
samman	  ett	  antal	  begrepp	  som	  kan	  relateras	  till	  bedömning:	  kunnande,	  know-‐how,	  
kompetens,	  regler,	  kompetenshöjning,	  tradition,	  autonomi	  och	  professionell	  kvalitet.	  	  
Know-‐how	  kan	  beskrivas	  som	  sensomotoriska	  färdigheter,	  möjliga	  att	  lära	  genom	  egna	  
erfarenheter	  från	  kontakter	  med	  verkligheten.	  I	  vårt	  sammanhang	  handlar	  det	  om	  praktiskt	  
kunnande	  att	  spela	  ett	  instrument	  eller	  sjunga	  genom	  att	  följa	  vissa	  regler	  eller	  
kvalitetskriterier	  som	  man	  presenterats	  för	  i	  spelsammanhanget.	  I	  början	  behöver	  
instrumentaleleven	  hjälp	  för	  att	  avgöra	  i	  vilken	  utsträckning	  han/hon	  uppfyller	  
kvalitetskraven.	  Så	  småningom	  lär	  man	  sig	  kriterierna	  så	  väl	  att	  man	  kan	  börja	  följa	  dem	  på	  
egen	  hand	  och	  därmed	  har	  relationerna	  till	  kriterierna	  också	  förändrats.	  	  
När	  studenten	  inte	  bara	  kan	  följa	  givna	  regler	  utan	  själv	  behärskar	  regelsystemet	  så	  att	  
han/hon	  kan	  reflektera	  över	  och	  sätta	  ord	  på	  hur	  reglerna	  fungerar,	  kallas	  kunnandet	  
kompetens.	  Det	  innebär	  att	  vederbörande	  också	  kan	  påverka	  reglerna	  i	  samspel	  med	  andra,	  
t.ex.	  kunna	  tänka	  sig	  alternativ,	  hur	  man	  skulle	  kunna	  göra	  istället	  när	  spelet	  inte	  fungerar	  
eller	  när	  man	  vill	  uttrycka	  sig	  på	  ett	  nytt,	  annorlunda	  sätt.	  Kompetens	  innebär	  alltså	  att	  
kunna	  agera	  utifrån	  en	  annan	  position	  än	  vid	  know-‐how,	  vilket	  betingar	  möjligheten	  att	  
påverka	  regelsystemet.	  
Det	  praktiska	  kunnandet,	  spelandet,	  understödjer	  rådande	  praxis.	  Det	  är	  ju	  dess	  regler	  man	  
följer	  när	  man	  lär	  sig	  spela.	  I	  den	  lärprocessen	  överförs	  traditionen	  hur	  det	  ska	  låta.	  När	  
spelandet	  förbättras	  genom	  att	  know-‐how	  övergår	  i	  kompetens	  med	  hjälp	  av	  reflektion	  över	  
praxis	  talar	  man	  om	  kompetenshöjning.	  Rolf,	  Ekstedt	  &	  Barnett	  (1993)	  menar	  att	  den	  
processen	  bäst	  utvecklas	  i	  de	  sociala	  former	  där	  den	  utövas,	  dvs.	  man	  utvecklas	  bäst	  på	  sitt	  
instrument	  genom	  att	  spela	  tillsammans	  med	  någon	  eller	  några	  andra	  och	  få	  möjlighet	  att	  
reflektera	  över	  resultatet.	  
Heiling	  (2000)	  menar	  att	  ett	  utbildningsprogram	  som	  vill	  skapa	  kompetenshöjning	  måste	  
stärka	  och	  reformera	  goda	  traditionsyttringar	  och	  undertrycka	  sådana	  som	  motverkar	  
förändringens	  syfte.	  Traditioner	  överförs	  via	  rika	  personkontakter	  mellan	  de	  lärande	  och	  
dem	  som	  behärskar	  och	  bär	  traditionen,	  i	  vårt	  fall	  lärarna.	  Styrande	  faktorer	  i	  det	  arbetet	  är	  
den	  sociala	  strukturen	  och	  ramarna	  kring	  verksamheten.	  

Rolf	  (1991)	  skiljer	  mellan	  starka	  och	  svaga	  traditioner.	  I	  den	  starka	  traditionen	  är	  
förhållandet	  mellan	  student	  och	  traditionsbärare/lärare	  inbäddat	  i	  en	  social	  struktur,	  ett	  
utbildningsprogram,	  där	  den	  senare	  tillsammans	  med	  sina	  kolleger	  i	  kraft	  av	  sin	  kompetens	  
kontrollerar	  att	  traditionens	  regler	  följs	  t.ex.	  genom	  handledning	  och	  examination.	  I	  en	  
lärarutbildning	  räcker	  det	  då	  inte	  med	  att	  studenten	  utvecklar	  teknisk	  skicklighet	  på	  sitt	  
instrument	  utan	  också	  att	  han/hon	  behärskar	  kvalitetskriterierna	  i	  enlighet	  med	  kraven	  på	  
kompetens.	  



I	  en	  postmodern	  situation	  med	  osäkerhet	  på	  vad	  som	  ska	  betraktas	  som	  bra/dåligt	  
alternativt	  rätt/fel	  kan	  det	  uppstå	  problem.	  Saknas	  en	  övergripande	  struktur	  som	  reglerar	  
mötena	  mellan	  den	  lärande	  och	  traditionsbäraren	  och	  det	  inte	  finns	  något	  särskilt	  regelverk	  
som	  styr	  utförandet,	  talar	  Rolf	  om	  en	  svag	  tradition.	  Kvalitetsmåttet	  i	  form	  av	  regler	  för	  hur	  
det	  ska	  låta	  kan	  då	  ersättas	  av	  vad	  marknaden	  är	  beredd	  att	  acceptera.	  	  Sämre	  produkter	  
kan	  då	  kompenseras	  genom	  skicklig	  marknadsföring.	  Traditionsbäraren	  åtar	  sig	  att	  bidra	  
med	  sådan	  kunskap	  och	  sådan	  hållning	  till	  den	  musikaliska	  produkten	  att	  studenten	  kommer	  
att	  kunna	  agera	  tillräckligt	  framgångsrikt	  på	  marknaden.	  

Professionell	  kvalitet	  förekommer	  när	  utövarna	  själva	  ansvarar	  för	  kvaliteten	  på	  den	  praxis	  
de	  utövar.	  De	  kan	  själva	  identifiera,	  bedöma	  och	  använda	  bästa	  tillgängliga	  know-‐how,	  dvs.	  
de	  uppvisar	  kompetens.	  Detta	  egenansvar	  kallas	  autonomi	  (Rolf,	  Ekstedt	  &	  Barnett,	  1993)	  
och	  är	  en	  självpåtagen	  och	  självövervakad	  standard,	  skild	  från	  frihet	  och	  “anything	  goes”.	  	  

Studiens	  metod	  
Det	  empiriska	  materialet	  i	  denna	  studie	  består	  av	  studenternas	  skriftliga	  rapporter,	  deras	  
inspelade	  videoklipp	  på	  DVD,	  fokusgruppintervjuer	  med	  studenter	  samt	  
observationsanteckningar	  från	  grupphandledningar	  inom	  kursen	  det	  Självständiga	  Arbetet.	  	  

Rapporterna	  har	  analyserats	  utifrån	  vilka	  beskrivningar	  de	  givit	  av	  studenternas	  arbete	  med	  
att	  utveckla	  sitt	  spel	  och	  vilka	  kvalitetskriterier	  de	  därvid	  använt.	  Videoklippen	  har	  utnyttjats	  
som	  exempel	  på	  progression.	  Intervjuerna,	  som	  dokumenterades	  skriftligt,	  handlade	  om	  vad	  
studenterna	  uppfattar	  som	  kvalitet	  i	  musicerandet	  och	  vilka	  kriterier	  de	  utvecklat	  för	  att	  
bedöma	  detta.	  I	  studien	  deltog	  20	  andraårsstudenter,	  varav	  nio	  kvinnliga.	  I	  citaten	  har	  de	  
givits	  fingerade	  namn.	  

Fyra	  instrument	  (piano,	  gitarr,	  sång	  och	  fiol)	  finns	  representerade	  i	  materialet.	  I	  
beskrivningen	  av	  de	  olika	  övnings-‐	  och	  bedömningsstrategierna	  har	  jag	  valt	  att	  koncentrera	  
mig	  på	  likheterna	  mellan	  företrädare	  för	  olika	  instrument	  eftersom	  de	  varit	  mer	  
framträdande	  än	  skillnaderna.	  	  

Resultat	  	   	  
Några	  kringfaktorer	  som	  på	  olika	  sätt	  underlättat	  eller	  hämmat	  det	  musikaliska	  lärandet,	  har	  
identifierats:	  	  
Utrustning:	  Utbildningen	  erbjuder	  ett	  sjuttital	  övningsrum.	  Många	  studenter	  rapporterar	  
trots	  detta	  att	  bristen	  på	  övningsrum	  och	  dito	  instrument	  när	  man	  behövt	  dem	  försvårat	  
deras	  musikaliska	  utveckling.	  En	  av	  dem	  beskriver	  att	  lösningen	  på	  problemet	  blev	  att	  helt	  
enkelt	  köpa	  ett	  elpiano.	  

Tillgång	  till	  övningstid	  är	  en	  stark	  påverkansfaktor	  för	  det	  instrumentala	  lärandet.	  Det	  visar	  
sig	  att	  den	  påverkar	  på	  två	  olika	  sätt:	  
Konkurrens	  om	  tiden:	  I	  utbildningen	  råder	  stoffträngsel.	  Många	  olika	  ämnen	  tävlar	  om	  
studentens	  uppmärksamhet	  samtidigt	  (mer	  än	  20	  schemalagda	  lektioner	  per	  vecka)	  och	  det	  
gör	  att	  man	  som	  student	  måste	  planera	  och	  prioritera	  bland	  alla	  läxor.	  En	  praktisk	  lösning	  
blir	  då	  att	  satsa	  på	  att	  öva	  med	  kvalitet,	  nöta	  i	  korta	  pass	  med	  full	  koncentration	  och	  ta	  
pauser.	  Detta	  får	  även	  konsekvenser	  för	  inriktningen	  på	  övandet:	  

Viktigast	  för	  mig	  är	  att	  öva	  rätt,	  lägga	  fokus	  rätt,	  ta	  det	  långsamt	  och	  
kvalitetsbedöma	  direkt	  så	  jag	  inte	  gör	  några	  fel	  som	  kan	  fastna.	  Jag	  var	  nybörjare	  på	  



piano	  men	  nu	  jobbar	  jag	  mest	  med	  kompstilar.	  Tänker	  inte	  på	  anslag	  och	  sånt,	  bara	  
på	  att	  det	  ska	  bli	  rätt.	  (Pia)	  

Att	  jobba	  mer	  effektivt	  med	  en	  sak	  i	  taget	  och	  först	  ta	  det	  långsamt	  för	  att	  sedan	  successivt	  
öva	  snabbare,	  gärna	  med	  hjälp	  av	  en	  metronom	  är	  en	  metod	  för	  teknikträning	  som	  alla	  
studenter	  känner	  igen	  och	  använder	  i	  stor	  utsträckning	  sedan	  länge.	  Det	  upplägget	  tillhör	  
traditionens	  kanon.	  Innehållet	  i	  övandet	  kan	  påverka	  tiden:	  

Fast	  det	  beror	  på	  vad	  man	  gör.	  Det	  är	  skillnad	  mellan	  att	  öva	  låtar	  och	  att	  jobba	  på	  
teknik.	  Teknik	  måste	  man	  vara	  mer	  koncentrerad	  på	  och	  då	  kan	  man	  inte	  hålla	  på	  
länge.	  (Frida)	  

Utifrån	  detta	  synsätt	  prioriteras	  tekniken	  på	  bekostnad	  av	  det	  musikaliska	  uttrycket.	  Det	  kan	  
bero	  på	  att	  man	  ser	  tekniken	  som	  en	  nödvändig	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  ”göra	  musik”	  av	  
ett	  stycke,	  men	  på	  grund	  av	  bristande	  tid	  når	  en	  del	  studenter	  aldrig	  fram	  till	  arbetet	  med	  
det	  musikaliska	  uttrycket:	  	  

Jag	  menar,	  man	  kommer	  sällan	  förbi	  det	  tekniska,	  det	  grundläggande	  till	  det	  
musikaliska	  djupet.	  Det	  får	  räcka	  med	  dom	  kraven.	  (Ida)	  

Mot	  bakgrund	  av	  de	  givna	  tidsramarna	  är	  detta	  en	  realistisk	  ambitionsnivå	  på	  ett	  
biinstrument.	  
Konkurrens	  om	  tiden	  kan	  också	  handla	  om	  att	  den	  privata	  sociala	  situationen	  inte	  ger	  det	  
utrymme	  för	  övande	  som	  krävs.	  Det	  kan	  t.ex.	  innebära	  att	  sångteknik	  måste	  övas	  under	  
hushållsarbetet	  för	  att	  det	  ska	  bli	  något	  övat	  alls.	  För	  denna	  student	  står	  tidsbristen	  i	  fokus	  
för	  hela	  hennes	  rapport.	  Annars	  verkar	  en	  vanlig	  uppfattning	  vara	  som	  i	  följande	  citat:	  

För	  mig	  är	  det	  så	  att	  om	  jag	  kunnat	  öva	  som	  jag	  borde	  (som	  planerat)	  då	  är	  det	  ett	  
tecken	  på	  att	  jag	  gjort	  vad	  jag	  ska	  och	  det	  är	  bra,	  det	  är	  en	  slags	  kvalitet.	  Ibland	  
krävs	  det	  en	  hel	  helgs	  övning	  för	  att	  hinna	  ifatt	  på	  alla	  instrument.	  Det	  är	  inte	  bra	  
att	  det	  blir	  en	  så’n	  klump	  i	  slutet	  innan	  kurslagsdagen	  [då	  instrumentallektionerna	  
är	  schemalagda],	  men	  ibland	  har	  man	  inget	  val.	  (Nils)	  

Gott	  om	  tid	  innebär	  att	  studenten	  kan	  tillåta	  sig	  öva/lära	  genom	  att	  ”lira”,	  det	  musikaliska	  
uttrycket	  står	  då	  i	  fokus	  och	  den	  nödvändiga	  tekniken,	  utöver	  det	  grundläggande	  som	  man	  
redan	  behärskar,	  tillägnar	  man	  sig	  under	  vägen.	  Den	  gängse	  normen/värderingen	  bland	  
studenterna	  är	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  spela	  och	  att	  ha	  något	  att	  säga	  med	  sin	  musik	  och	  att	  
denna	  kommunikativa	  utgångspunkt	  måste	  ges	  mer	  utrymme	  i	  utbildningen.	  Ensemblespelet	  
i	  olika	  stilar	  som	  finns	  på	  schemat	  räcker	  inte	  och	  det	  blir	  för	  styrt:	  

Vad	  vi	  saknar	  …	  är	  ensemblespel.	  Vi	  gillar	  ju	  att	  spela	  ihop	  tillsammans.	  Det	  skulle	  vi	  
behöva	  göra	  varenda	  dag.	  Vi	  tappar	  spelglädje	  för	  att	  vi	  inte	  spelar.	  Vi	  skulle	  behöva	  
mer	  ‘Åh,	  härligt	  att	  spela’!	  Det	  skulle	  hjälpa	  till	  att	  skapa	  den	  där	  känslan	  att	  vilja	  
kommunicera.	  (Anders)	  

Krav	  från	  olika	  intressenter:	  Studenterna	  upplever	  att	  kraven	  på	  acceptabel	  spelnivå	  på	  
biinstrumenten	  ligger	  långt	  över	  vad	  en	  musiklärare	  behöver	  i	  klassrummet:	  	  

Man	  kan	  säga	  att	  90	  %	  är	  överkurs	  om	  man	  ser	  till	  vad	  som	  behövs	  när	  man	  
undervisar.	  Det	  får	  vi	  inte	  reda	  på,	  men	  det	  märker	  man	  på	  VFU:n	  
[praktikperioderna].	  Å	  andra	  sidan	  vill	  man	  ha	  allt	  för	  att	  utvecklas	  själv.	  Mina	  krav	  
på	  mig	  själv	  är	  ofantligt	  mycket	  högre	  än	  [dem	  jag	  har]	  på	  eleverna	  i	  skolan.	  (Nils)	  



Här	  beskrivs	  något	  som	  kan	  verka	  motsägelsefullt.	  Yrkeslivets	  reella	  krav	  på	  spelfärdighet	  i	  
undervisningen	  handlar	  framförallt	  om	  funktionella	  bruksfärdigheter,	  att	  kunna	  kompa,	  men	  
detta	  anser	  varken	  studenterna	  eller	  lärarna	  på	  utbildningen	  vara	  tillräckligt	  utan	  man	  ställer	  
högre	  krav.	  Det	  verkar	  stämma	  med	  bilden	  av	  att	  de	  som	  kommit	  in	  på	  högre	  
musikutbildningar	  redan	  kan	  spela	  och	  därmed	  handlar	  undervisningen	  där	  om	  att	  utvecklas	  
individuellt	  konstnärligt	  från	  den	  nivå	  där	  man	  befinner	  sig.	  Den	  ambitionen	  delar	  med	  något	  
undantag	  alla	  studenter	  och	  den	  stämmer	  också	  med	  utbildningens	  målsättning	  att	  inte	  bara	  
förbereda	  för	  ett	  yrkesliv	  inom	  skolväsendet	  utan	  också	  inom	  det	  kommunala	  musiklivet,	  där	  
kraven	  är	  större.	  

Mina	  egna	  krav	  på	  mig	  är	  högre	  än	  dom	  som	  ställs	  utifrån.	  Här	  på	  skolan	  vet	  alla	  att	  
det	  är	  svårast	  att	  komma	  in,	  sen	  när	  man	  väl	  kommit	  in	  får	  man	  repetera	  det	  som	  
man	  gjorde	  på	  gymnasiet	  eller	  musikskolan.	  Det	  är	  svårt	  på	  G	  [-‐utbildningen]	  att	  få	  
det	  man	  behöver	  för	  sig	  själv.	  (Per)	  

I	  citatet	  diskuteras	  problemet	  med	  att	  lägga	  utbildningen	  på	  rätt	  nivå	  för	  studenter	  som	  
kommit	  in.	  Genom	  antagningsproven	  garanteras	  att	  studenterna	  uppfyller	  vissa	  ingångskrav	  
och	  det	  är	  från	  den	  nivån	  utbildningen	  kan	  starta.	  Föreliggande	  studie	  gäller	  huvudsakligen	  
biinstrumentet,	  som	  studenten	  vanligtvis	  inte	  hunnit	  bli	  så	  duktig	  på,	  vilket	  gör	  att	  
utbildningen	  på	  detta	  ligger	  på	  en	  mer	  grundläggande	  nivå	  och	  kraven	  kan	  då	  inte	  ställas	  lika	  
högt.	  Det	  kan	  följaktligen	  vara	  en	  tänkbar	  orsak	  till	  att	  man	  upplever	  kraven	  från	  
musikhögskolan	  som	  låga	  i	  jämförelse	  med	  sina	  egna	  krav.	  Att	  detta	  synsätt	  även	  kan	  
tillämpas	  på	  eleverna	  i	  skolan	  som	  inte	  hunnit	  så	  långt	  i	  sin	  musikaliska	  utveckling	  framgick	  
av	  det	  tidigare	  citatet.	  Man	  kan	  däremot	  anta	  att	  studenterna	  refererar	  till	  sitt	  
huvudinstrument	  när	  de	  talar	  om	  sin	  egen	  konstnärliga	  ambitionsnivå.	  Genom	  att	  alla	  lärare	  
i	  musik	  oberoende	  av	  inriktning	  erbjuds	  undervisning	  på	  ett	  huvudinstrument	  vid	  
utbildningen	  i	  Malmö,	  har	  de	  en	  möjlighet	  att	  också	  musicera	  på	  en	  högre	  konstnärlig	  nivå	  
och	  det	  är	  viktigt	  för	  dem.	  	  

Förhållande	  till	  övande:	  Studenterna	  har	  redan	  när	  de	  börjar	  på	  musikhögskolan	  en	  lång	  
erfarenhet	  av	  vad	  det	  innebär	  att	  öva	  och	  de	  har	  byggt	  upp	  egna	  rutiner	  för	  detta	  
tillsammans	  med	  sina	  lärare.	  Man	  kan	  urskilja	  tre	  olika	  förhållningssätt,	  här	  representerade	  
av	  tre	  olika	  studenttyper:	  

• Eleven	  vill	  vara	  säker	  på	  att	  inte	  göra	  fel	  och	  önskar	  därför	  lärarens	  styrning	  och	  
feed-‐back.	  Överlämnar	  därför	  ansvaret	  för	  den	  egna	  lärprocessen	  till	  läraren	  och	  
litar	  på	  att	  det	  blir	  bäst	  så.	  	  

• Artisten	  gillar	  inte	  att	  vara	  styrd,	  går	  mer	  på	  inspiration.	  Detta	  förhållningssätt	  
fungerar	  om	  det	  finns	  tid	  och	  ingen	  stoffträngsel,	  annars	  hamnar	  han/hon	  i	  
tidsnöd	  och	  tvingas	  till	  ideliga	  prioriteringar	  och	  kompromisser.	  	  

• Struktureraren	  lyssnar	  på	  synpunkter	  från	  olika	  personer	  för	  att	  kunna	  ta	  hänsyn	  
till	  dem	  i	  en	  modell	  för	  effektiv	  självstyrning.	  Planerar	  övandet,	  genomför	  det,	  
utvärderar	  och	  reflekterar	  över	  resultatet	  och	  blir	  efterhand	  sin	  egen	  lärare.	  	  

Som	  framgår	  är	  det	  framför	  allt	  Eleven	  och	  Struktureraren	  som	  utnyttjar	  sina	  lärare	  och	  
deras	  erfarenhet	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  systematiskt	  studiearbete.	  Skillnaden	  dem	  emellan	  
ligger	  i	  vem	  som	  tar	  ansvaret	  för	  att	  relationen	  till	  traditionens	  regler	  ska	  utvecklas	  och	  hur	  
kompetensutveckling	  går	  till.	  Artisten	  vill	  helst	  undvika	  att	  bli	  styrd	  och	  underordna	  sig	  
traditionens	  regler,	  vilket	  kan	  skapa	  problem	  i	  en	  utbildning	  där	  tid	  för	  övande	  är	  begränsad.	  



	  

Bedömning:	  	  
I	  lärarutbildningen	  i	  musik	  förkommer	  situationer	  där	  man	  både	  är	  utsatt	  för	  bedömning	  och	  
måste	  bedöma	  andra.	  Det	  börjar	  redan	  vid	  antagningsproven,	  där	  juryn	  avgör	  om	  
studentens	  musikaliska	  kunnande	  är	  tillräckligt	  för	  antagning.	  	  

Att 	  s jä lv 	  b l i 	  bedömd	  

I	  utbildnings-‐	  och	  kursplanerna	  återfinns	  formulerade	  mål	  som	  lägger	  fast	  den	  formella	  nivån	  
på	  det	  musikaliska	  kunnandet	  som	  studenterna	  förväntas	  uppnå.	  Dessa	  mål	  tillsammans	  
med	  beskrivningar	  av	  innehåll	  och	  undervisningsformer	  lägger	  alltså	  kravribban,	  ett	  slags	  
bedömningskriterier	  som	  dock	  sällan	  är	  tillräckligt	  specifika	  utan	  måste	  tolkas.	  Efter	  avslutad	  
kurs/delkurs	  examineras	  måluppfyllelsen	  genom	  någon	  form	  av	  redovisning	  och	  studenten	  
får	  reda	  på	  hur	  det	  gått.	  De	  kriterier	  som	  används	  vid	  denna	  bedömning	  har	  inte	  varit	  tydliga	  
för	  studenterna	  och	  man	  har	  inte	  diskuterat	  dem:	  

Jag	  har	  inte	  upplevt	  några	  kriterier,	  att	  läraren	  talat	  om	  hur	  man	  ska	  bedöma	  och	  
vad.	  Man	  har	  kanske	  fått	  det	  som	  verktyg	  att	  använda	  när	  man	  någon	  gång	  ville	  ha	  
det.	  (Jonna)	  

Men	  bedömningen	  sker	  inte	  bara	  i	  slutet	  på	  kurser.	  Den	  sker	  på	  lektionerna	  men	  också	  i	  
övningsrummen.	  Det	  är	  inte	  vanligt	  att	  undervisningen	  inriktas	  på	  vilka	  bedömningskriterier	  
som	  gäller.	  Istället	  bygger	  studenterna	  upp	  sin	  känsla	  för	  vad	  som	  är	  en	  godkänd	  prestation	  
genom	  att	  delta	  i	  undervisningen	  där	  läraren	  ger	  synpunkter	  på	  studentens	  musicerande.	  
Detta	  är	  i	  enlighet	  med	  en	  lång	  tradition	  inom	  musikundervisningen,	  där	  lärlingen	  levde	  med	  
sin	  mästare	  och	  under	  lång	  tid	  successivt	  lärde	  sig	  behärska	  sitt	  instrument.	  Om	  studenten	  i	  
dagens	  utbildning	  är	  osäker	  och	  vill	  få	  reda	  på	  vad	  som	  krävs	  får	  han/hon	  fråga	  sin	  lärare	  och	  
då	  finns	  svar	  att	  få	  men	  synpunkterna	  knyts	  till	  vad	  som	  händer	  på	  lektionerna	  snarare	  än	  till	  
en	  systematisk	  genomgång	  av	  kvalitetskrav	  med	  utgångspunkt	  från	  mål	  i	  kursplanen	  eller	  en	  
kriterielista.	  

Undervisningen	  är	  mycket	  uppstrukturerad,	  du	  får	  t.ex.	  reda	  på	  att	  du	  ska	  ”upp	  med	  
handen,	  du	  får	  inte	  låsa	  handen”.	  Pianoläraren	  använder	  tiden	  effektivt,	  de	  är	  på	  en	  
som	  hökar,	  ser	  hur	  man	  sitter,	  viker	  benet.	  De	  ger	  en	  feedback	  och	  bra	  verktyg	  att	  
själv	  jobba	  vidare	  med.	  ”Hör	  du	  inte	  att	  du	  gör	  så?”	  kan	  dom	  säga	  och	  då	  blir	  det	  
först	  kaos	  när	  man	  inte	  gör	  det	  och	  sen	  efter	  ett	  tag	  fattar	  man	  när	  dom	  förklarar.	  
Det	  räcker	  inte	  med	  att	  dom	  pekar.	  (Amanda)	  

I	  de	  fall	  där	  diskussioner	  om	  kvalitet,	  progression	  och	  bedömning	  förekommer	  i	  utbildningen	  
sker	  detta	  främst	  på	  lektioner	  med	  läraren	  på	  instrumentet.	  Olika	  instrument	  kräver	  olika	  
kompetenser	  och	  det	  är	  detta	  som	  är	  en	  förutsättning	  om	  man	  ska	  kunna	  ge	  synpunkter	  på	  
hur	  spelproblem	  på	  ett	  givet	  instrument	  ska	  rättas	  till.	  Handledningsseminarierna	  inom	  det	  
Självständiga	  Arbetet	  utnyttjas	  sällan	  till	  sådana	  diskussioner,	  även	  om	  instrumentalläraren	  
också	  råkar	  vara	  handledare	  på	  detta	  arbete.	  Den	  tanke	  som	  fanns	  från	  början	  att	  vid	  
handledningsseminarierna	  låta	  studenterna	  regelbundet	  spela	  upp	  videoklipp	  från	  sitt	  
övande	  och	  diskutera	  utfallet	  har	  inte	  realiserats	  den	  här	  första	  omgången.	  Brist	  på	  tydliga	  
regler	  för	  detta	  anses	  vara	  orsaken.	  Genom	  att	  ge	  studenten	  verktyg	  i	  form	  av	  kriterier	  och	  
låta	  honom/henne	  själv	  öva	  sig	  i	  att	  göra	  sådana	  bedömningar	  både	  av	  sig	  själv	  och	  andra	  
och	  sedan	  diskutera	  erfarenheterna	  skulle	  detta	  kunna	  ordnas.	  



Jag	  litar	  på	  mitt	  omdöme	  som	  jag	  byggt	  upp	  genom	  åren.	  När	  jag	  hör	  att	  något	  inte	  
låter	  bra	  har	  jag	  bett	  om	  hjälp	  och	  då	  har	  läraren	  kommit	  in	  och	  visat	  mig	  hur	  jag	  
ska	  göra	  istället.	  Jag	  är	  beroende	  av	  min	  pianolärare,	  jag	  vet	  vad	  jag	  vill	  men	  har	  inte	  
’fågelperspektivet’	  än	  för	  att	  kunna	  bedöma	  hur	  det	  ska	  göras.	  (Jan)	  

Det	  är	  tydligt	  att	  studenten	  så	  småningom	  lär	  sig	  diagnosticera	  problemet,	  höra	  att	  något	  
inte	  låter	  som	  det	  ska	  men	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  han/hon	  också	  vet	  hur	  det	  ska	  åtgärdas.	  För	  
detta	  krävs	  en	  överblick	  som	  det	  tar	  längre	  tid	  att	  utveckla,	  dvs.	  ett	  medvetet	  prövande	  av	  
olika	  alternativ.	  Det	  är	  uppenbarligen	  detta	  som	  det	  Självständiga	  Arbetet	  ändå	  kunnat	  bidra	  
med:	  

Det	  har	  varit	  till	  viss	  hjälp	  att	  kolla	  sig	  själv	  på	  videon	  och	  få	  ett	  fågelperspektiv.	  I	  
alla	  fall	  har	  jag	  reflekterat	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Det	  har	  hänt	  nå’t	  på	  vägen.	  Jag	  har	  nog	  
blivit	  mer	  medveten…	  Jag	  vet	  liksom	  hur	  jag	  kan	  göra	  istället.	  Hur	  är	  anslaget,	  
tersläget	  osv?	  Olika	  grader	  i	  bedömningen.	  (Anna)	  

Till	  en	  början	  är	  bedömningen	  begränsad	  till	  några	  få	  saker	  som	  det	  är	  möjligt	  kontrollera	  
själv.	  Med	  ökad	  kunskap	  och	  erfarenhet	  blir	  bedömningen	  mer	  detaljerad	  och	  överskådlig.	  
För	  att	  nå	  dit	  gäller	  det	  att	  steg	  för	  steg	  sätta	  realistiska	  mål:	  	  	  

Man	  höjer	  ribban	  för	  sig	  själv	  –	  siktar	  hela	  tiden	  uppåt,	  sätter	  kortsiktiga	  mål	  som	  
man	  kan	  se	  att	  man	  når.	  Det	  gäller	  att	  sätta	  rimliga	  mål,	  idealmål	  är	  inte	  möjliga	  att	  
nå	  i	  en	  sån	  här	  utbildning.	  Målen	  ska	  va’	  enkla,	  det	  ska	  va’	  en	  modell	  som	  funkar	  i	  
praktiken.	  (Helena)	  

Givet	  de	  begränsningar	  i	  form	  av	  tid	  och	  lokaler	  för	  övandet	  som	  tidigare	  beskrivits	  går	  det	  
inte	  att	  sätta	  vilka	  mål	  som	  helst.	  Man	  måste	  vara	  realist.	  Det	  gäller	  både	  kursplaner	  och	  
individuella	  ambitioner.	  Målen	  sätts	  ofta	  i	  form	  av	  att	  man	  får/väljer	  en	  viss	  låt	  som	  
representerar	  en	  ny	  färdighetsnivå.	  Att	  behärska	  låten	  blir	  då	  ett	  kriterium	  på	  framgång.	  
Det	  finns	  nackdelar	  med	  att	  fokusera	  på	  sig	  själv.	  Det	  är	  inte	  självklart	  att	  den	  ökade	  
medvetenheten	  om	  kvalitetsaspekterna	  omedelbart	  leder	  till	  bättre	  prestationer.	  En	  student	  
som	  är	  gitarrist,	  säger:	  

Just	  nu	  hämmar	  det	  mig	  istället	  för	  att	  det	  låter	  gôtt,	  att	  tvinga	  sig	  att	  tänka	  på	  hur	  
det	  låter.	  En	  som	  spelar	  bra	  fast	  han	  inte	  vet	  vad	  han	  själv	  gör	  kan	  ändå	  spela	  bra.	  
Sen	  är	  det	  skitsvårt	  att	  se	  progressionen.	  Man	  ser	  på	  filmen	  att	  pekfingret	  fungerar,	  
men	  det	  känns	  inte,	  det	  är	  för	  lite	  skillnad	  i	  det	  som	  syns,	  problemet	  sitter	  ju	  högre	  
upp	  i	  underarmen,	  inte	  i	  fingret.	  (Adam)	  

Vad	  han	  tar	  fram	  här	  är	  svårigheten	  att	  vara	  fokuserad	  på	  två	  saker	  samtidigt,	  vilket	  är	  
typiskt	  för	  en	  instuderingsfas.	  Vidare	  lyfter	  han	  fram	  den	  skillnad	  som	  finns	  mellan	  know-‐
how	  och	  kompetens,	  som	  i	  ett	  visst	  läge	  kan	  låta	  lika	  bra	  men	  på	  sikt	  kommer	  att	  skilja	  sig	  
när	  man	  lärt	  sig	  uppfatta	  och	  sätta	  ord	  på	  hur	  ett	  spänningsproblem	  kan	  yttra	  sig,	  vad	  som	  
kan	  ligga	  bakom	  och	  hur	  det	  skulle	  kunna	  åtgärdas.	  	  

Att 	  bedöma	  andra	   	  

Att	  bedöma	  andra	  kan	  också	  fungera	  som	  ett	  led	  i	  utvecklingen	  när	  studenten	  prövar	  regler	  
och	  kriterier	  för	  att	  få	  en	  personlig	  relation	  till	  dem.	  Detta	  är	  något	  en	  pedagog	  måste	  
behärska	  när	  han/hon	  möter	  elever	  och	  i	  utbildningen	  får	  man	  öva	  på	  att	  bedöma	  andras	  
musikaliska	  prestationer	  under	  olika	  praktikperioder	  men	  också	  genom	  att	  delta	  i	  
juryarbetet	  vid	  antagningen	  av	  nya	  studenter.	  Det	  verkar	  därvid	  finnas	  en	  tendens	  att	  



bedöma	  andra	  utifrån	  sig	  själv.	  Om	  man	  själv	  har	  en	  hög	  nivå	  bedöms	  andras	  prestationer	  
som	  sämre	  och	  vice	  versa:	  	  

Om	  jag	  inte	  är	  så	  bra	  eller	  rutinerad	  själv	  kan	  jag	  bedöma	  en	  sökande	  med	  48p/50	  
för	  att	  han	  är	  bättre	  än	  jag	  men	  om	  jag	  själv	  är	  sjukt	  bra	  drar	  jag	  av	  för	  allt	  som	  inte	  
är	  perfekt	  och	  då	  får	  han	  lägre	  poäng	  eftersom	  han	  inte	  är	  lika	  bra	  som	  jag.	  Om	  man	  
utgår	  från	  sig	  själv	  blir	  det	  inga	  objektiva	  kriterier.	  (Filip)	  

Detta	  uttalande	  ger	  visst	  stöd	  för	  behovet	  av	  en	  kriterielista,	  men	  det	  räcker	  inte	  med	  att	  
bara	  ha	  en	  lista,	  en	  sådan	  måste	  förankras	  innan	  den	  används	  i	  bedömargruppen	  för	  att	  
minska	  subjektiviteten	  i	  bedömningen.	  	  
Under	  utbildningen	  kan	  det	  vara	  förknippat	  med	  obehag	  att	  jämföra	  sig	  med	  andra,	  det	  ses	  
som	  hämmande	  för	  den	  egna	  utvecklingen.	  Om	  man	  däremot	  utgår	  från	  en	  uppsättning	  
kriterier	  i	  bedömningen	  blir	  det	  mindre	  laddat.	  Nu	  är	  som	  framgått	  situationen	  inte	  sådan	  i	  
utbildningen	  att	  man	  regelmässigt	  ägnar	  sig	  åt	  peer	  review,	  så	  en	  anledning	  till	  
obehagskänslorna	  kan	  helt	  enkelt	  vara	  ovana.	  Handledningsseminarierna	  i	  det	  Självständiga	  
Arbetet	  skulle	  kunna	  åtgärda	  det	  problemet.	  	  
En	  variant	  av	  att	  använda	  sig	  själv	  som	  mått	  är	  att	  man	  tenderar	  bedöma	  andra	  så	  som	  man	  
själv	  blivit	  bedömd:	  	  

Mina	  krav	  på	  mig	  själv	  när	  jag	  var	  tolv	  var	  att	  göra	  min	  läxa.	  Ingen	  var	  hård	  mot	  mig,	  
ingen	  sa	  åt	  mig	  att	  det	  här	  var	  dåligt.	  Så	  jag	  tänker	  att	  man	  ska	  utgå	  från	  eleven	  där	  
han	  är	  med	  sina	  krav	  för	  det	  var	  ju	  så	  dom	  var	  mot	  mig	  när	  jag	  var	  så	  gammal.	  (Filip)	  

Här	  diskuterar	  studenten	  förhållandet	  mellan	  egna	  krav	  och	  andras	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
utgå	  från	  individen.	  Kravnivån	  ställdes	  utifrån	  eleven,	  inte	  utifrån	  objektiva	  kriterier	  och	  
uppmuntran	  av	  det	  som	  lät	  bra	  användes	  som	  feedback	  istället	  för	  kritik	  av	  det	  som	  inte	  
fungerade.	  Så	  blev	  han	  behandlad	  och	  så	  vill	  han	  vara	  mot	  sina	  elever.	  Kriterielistor	  för	  
spelandet	  i	  sig	  är	  tydligen	  inte	  lösningen.	  De	  måste	  kombineras	  med	  andra	  kriterier	  som	  tar	  
hänsyn	  till	  lärsituationen	  och	  eleven.	  Med	  andra	  ord	  måste	  musiklärarstudenten	  utveckla	  
relationer	  till	  både	  musikaliska,	  situationsbetingade	  och	  psykologiska	  kriterier	  för	  att	  kunna	  
stödja	  elever	  i	  deras	  lärande.	  

Kvalitetskriterier:	  
Det	  finns	  en	  enad	  uppfattning	  bland	  studenterna	  om	  hur	  musik	  ska	  låta	  när	  det	  är	  ”bra”.	  
Viktigast	  är	  att	  den	  förmedlar	  något,	  att	  musikern	  har	  en	  grundkänsla	  för	  musiken	  som	  
han/hon	  vill	  överföra	  till	  lyssnaren.	  Ett	  auditorium	  känner	  detta	  direkt	  och	  förmågan	  att	  
kommunicera	  ses	  som	  det	  överordnade	  kvalitetskriteriet.	  Sen	  skadar	  det	  inte	  om	  även	  
tekniken	  sitter,	  men	  fungerar	  kommunikationen	  kan	  brister	  i	  det	  tekniska	  accepteras.	  Men	  
som	  framkommit	  tidigare	  är	  det	  inte	  alltid	  man	  kommer	  så	  långt	  inom	  utbildningen:	  	  

Många	  jobbar	  här	  på	  skolan	  med	  det	  tekniska,	  det	  är	  liksom	  det	  som	  blir	  skola.	  
Samtidigt	  har	  de	  svårt	  att	  leverera,	  nå	  ut,	  visa	  sin	  idé.	  Om	  man	  inte	  jobbar	  med	  sitt	  
uppträdande,	  sin	  output	  kan	  spelet	  bli	  introvert	  och	  då	  funkar	  det	  inte.	  (Johan)	  

Här	  finns	  en	  inbyggd	  konflikt	  eftersom	  förutsättningarna	  att	  ägna	  sig	  åt	  det	  kommunikativa	  
upplevs	  otillräckliga	  inom	  utbildningen.	  När	  man	  spelar	  får	  man	  välja	  att	  fokusera	  på	  detaljer	  
eller	  helhet,	  teknik	  eller	  musikaliskt	  uttryck	  och	  valet	  kan	  då	  styras	  av	  pragmatiska	  faktorer:	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  fokusera	  på	  detaljer,	  hur	  man	  kompar	  på	  grundnivå,	  för	  det	  är	  det	  
jag	  ska	  ha	  pianot	  till.	  (Per)	  



Det	  betyder	  att	  funktionen	  i	  klassrummet	  i	  detta	  fall	  bestämmer	  ambitionsnivån.	  Är	  
musikeridentiteten	  stark	  ser	  studenten	  till	  att	  organisera	  tillfällen	  att	  få	  spela	  och	  öva	  sig	  på	  
att	  kommunicera	  utanför	  utbildningen.	  	  
Det	  är	  i	  samband	  med	  redovisningen	  eller	  uppspelningen	  som	  allt	  ställs	  på	  sin	  spets.	  	  

Man	  måste	  kunna	  presentera	  sin	  musikalitet	  i	  stunden…	  Det	  är	  den	  som	  man	  visar	  
när	  man	  spelar	  upp	  (Nils).	  	  

Bakom	  detta	  ligger	  vetskapen	  om	  att	  det	  långa,	  mödosamma	  övandet	  måste	  leda	  fram	  till	  
ett	  slags	  intuitivt	  behärskande	  av	  regelsystemet	  som	  studenten	  har	  tillgång	  till	  när	  han/hon	  
spelar	  inför	  lyssnare,	  vare	  sig	  det	  är	  konsertpubliken	  eller	  lärare	  och	  kompisar	  på	  en	  
terminsuppspelning	  eller	  elever	  på	  musiklektion.	  Det	  är	  då	  det	  ska	  låta	  musikaliskt	  och	  
upplevelsen	  levereras.	  För	  att	  detta	  ska	  fungera	  är	  det	  viktigt	  att	  kommunikationen	  inte	  bara	  
går	  i	  en	  riktning	  utan	  att	  musikern	  också	  får	  feedback.	  Särskilt	  viktigt	  är	  detta	  såklart	  under	  
övningsfasen	  när	  spelförmågan	  byggs	  upp.	  	  

Om	  jag	  sjunger	  en	  smaskig	  text	  och	  inte	  sjunger	  falskt	  så	  är	  jag	  förstås	  glad	  att	  få	  
andras	  uppskattning.	  För	  det	  är	  ju	  det	  som	  det	  går	  ut	  på,	  att	  tillfredsställa	  andra…	  I	  
början	  hade	  det	  varit	  bra	  med	  någon	  utifrån	  (lärare)	  som	  hade	  talat	  om	  vad	  som	  var	  
rätt.	  Annars	  riskerar	  man	  få	  reda	  på	  för	  sent	  vad	  som	  var	  fel	  och	  så	  tar	  det	  längre	  tid	  
att	  reparera.	  (Filip)	  

Förutom	  att	  falsksång	  bör	  undvikas	  och	  sångtexten	  betonas	  framkommer	  här	  synen	  att	  
felaktigheter	  är	  oönskade	  eftersom	  de	  blockerar	  lärandet	  av	  det	  önskvärda	  beteendet.	  Att	  
lära	  av	  sina	  misstag	  är	  alltså	  inget	  som	  verkar	  gångbart	  i	  detta	  sammanhang.	  	  
Genom	  att	  studera	  sina	  videodokumenterade	  lektioner	  kan	  studenten	  i	  efterhand	  få	  
information	  om	  hur	  lärarens	  feed	  back	  fungerat:	  

Läraren	  har	  på	  de	  videodokumenterade	  lektionerna	  en	  drivande	  roll,	  ställer	  frågor	  
så	  jag	  får	  tänka	  själv.	  Bra	  för	  mig.	  Direkt	  teknisk	  hjälp	  när	  jag	  gör	  fel	  får	  jag	  också.	  I	  
början	  verkar	  jag	  osäker	  och	  spänd	  men	  efterhand	  när	  jag	  fått	  råd	  och	  svarat	  på	  
lärarens	  frågor	  slappnar	  jag	  av	  och	  då	  fungerar	  spelet	  bättre.	  Lärarens	  kommentarer	  
bygger	  på	  uppmuntran,	  lyfter	  fram	  mina	  framsteg,	  berömmet	  gör	  att	  jag	  får	  bättre	  
självtillit	  och	  vågar	  lära	  på	  egen	  hand.	  (Anna)	  	  	  

Lärarens	  reflektionsbefrämjande	  frågor	  och	  tekniska	  hjälp	  är	  en	  förutsättning	  för	  studentens	  
utveckling	  eftersom	  den	  senare	  som	  förut	  nämnts	  inte	  har	  tillgång	  till	  den	  kompetens	  som	  
krävs	  för	  att	  kunna	  bedöma	  vad	  som	  är	  tillräckligt	  bra.	  Läraren	  blir	  alltså	  smakdomare	  och	  
den	  som	  successivt	  visar	  på	  nya	  situationsbetingade	  regler	  som	  gäller	  för	  musicerandet	  i	  ett	  
visst	  sammanhang.	  Genom	  att	  följa	  upp	  undervisningen	  med	  dokumentation	  av	  övande	  och	  
lektioner	  över	  terminerna	  t.ex.	  genom	  videoinspelningar	  och	  portföljanteckningar	  som	  i	  det	  
Självständiga	  arbetet	  får	  studenten	  en	  uppfattning	  om	  successiv	  måluppfyllelse,	  progression.	  
Detta	  gäller	  vid	  den	  undersökta	  instrumentalundervisningen.	  I	  mer	  informella	  
musiksammanhang	  är	  studenten	  omgiven	  av	  förebilder	  som	  de	  kan	  efterlikna.	  Deras	  sätt	  att	  
spela	  fungerar	  då	  som	  en	  slags	  indirekta	  kriterielistor	  som	  det	  gäller	  att	  förhålla	  sig	  till.	  
När	  studenten	  väl	  fått	  klart	  för	  sig	  hur	  det	  ska	  låta	  gäller	  det	  att	  också	  verkställa.	  Hanna	  
säger:	  

Jag	  vet	  vad	  jag	  behöver	  men	  måste	  öva	  mer.	  Det	  jag	  tycker	  är	  viktigast	  är	  att	  det	  är	  
full	  energi	  på	  låten	  (groove)	  och	  att	  du	  vet	  vad	  du	  är	  ute	  efter	  –	  det	  är	  kvalitet	  för	  
mig.	  (Hanna)	  	  



Det	  ska	  svänga	  om	  låten	  och	  det	  gäller	  att	  ha	  en	  medveten	  relation	  till	  den.	  Det	  är	  
kvalitetskriterium	  nr	  1.	  Hur	  det	  känns	  när	  detta	  inträffar	  beskriver	  Andreas:	  

När	  man	  lärde	  sig	  ”Smoke	  on	  the	  water”,	  det	  svängde	  gõtt.	  Jag	  kände	  som	  en	  inre	  
lycka,	  det	  var	  som	  om	  polletten	  trillat	  ner	  liksom,	  även	  fast	  nivån	  var	  låg.	  Allt	  bara	  
stämde.	  Sen	  har	  jag	  varit	  med	  om	  magi	  i	  form	  av	  flow,	  det	  går	  inte	  att	  sätta	  ord	  på,	  
man	  bara	  spelar	  och	  upptäcker	  sen	  att	  två,	  tre	  timmar	  bara	  försvunnit.	  Då	  har	  det	  
funkat.	  Fast	  fråga	  inte	  hur	  det	  blev	  så,	  det	  vet	  jag	  inte.	  (Andreas)	  

Kriter ie l ista 	  

I	  kriterielistan	  nedan	  sammanfattas	  faktorer	  som	  hämtats	  från	  studenternas	  beskrivningar	  
av	  vad	  de	  ägnat	  uppmärksamhet	  åt	  i	  sin	  bedömning	  av	  den	  egna	  utvecklingen	  på	  piano,	  
gitarr,	  sång	  och	  fiol	  i	  det	  Självständiga	  Arbetet.	  Som	  framgått	  av	  resultatredovisningen	  skiljer	  
studenterna	  mellan	  tekniska	  och	  kommunikationsinriktade	  faktorer	  i	  samband	  med	  sitt	  
musicerande,	  vilket	  delvis	  har	  med	  de	  yttre	  villkoren	  att	  göra.	  De	  har	  emellertid	  inte	  bara	  
tagit	  upp	  de	  tekniska	  och	  musikaliska	  faktorerna	  utan	  också	  nämnt	  en	  hel	  del	  andra	  som	  för	  
dem	  varit	  viktiga	  i	  samband	  med	  det	  musikaliska	  lärandet	  på	  de	  undersökta	  instrumenten.	  I	  
den	  tidigare	  refererade	  studien	  av	  Johnson	  (1997)	  konstaterades	  att	  det	  är	  de	  rena	  	  
musikfaktorerna	  som	  man	  bör	  koncentrera	  sig	  på	  när	  man	  ställer	  upp	  en	  lista	  över	  
bedömningskriterier	  vid	  instrumentalspel.	  Då	  tar	  man	  dock	  inte	  hänsyn	  till	  behoven	  
studenterna	  kan	  ha	  av	  kompletterande	  faktorer	  under	  lärprocessen	  i	  synnerhet	  medan	  de	  
befinner	  sig	  på	  en	  mer	  elementär	  nivå.	  Därför	  återfinns	  även	  dessa	  faktorer	  i	  vår	  kriterielista	  
för	  självbedömning	  av	  instrumentalspel	  under	  rubrikerna	  Ergonomiska	  respektive	  
Psykologiska	  faktorer.	  	  	  

	  

	  
Kriterium	   Definition	  
Tekniskt	  utförande	   Att	  ha	  kontroll	  över	  musikaliska	  element	  som	  krävs	  av	  den	  aktuella	  

musikgenren	  såsom	  tempo,	  rytm,	  puls,	  tonhöjd,	  intonation,	  balans,	  
artikulation,	  dynamik,	  klang,	  rumsliga	  faktorer,	  stråkföring,	  
andning/stöd,	  vibrato,	  drillar/tremolo,	  grepp/fingersättning,	  
svårighetsgrad/	  progression,	  notspel	  och	  snabbhet.	  	  

Musikaliskt	  utförande	   Att	  i	  sitt	  musicerande	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  använda	  sådant	  
som	  musikaliskt	  uttryck/”sväng”,	  musikalisk	  gestaltning,	  stilkänsla,	  
variation,	  planerad	  improvisation,	  kommunikation	  med	  
medmusikanter	  och	  publik/att	  ”beröra”.	  

Ergonomiska	  faktorer	   Att	  i	  sin	  musikaliska	  lärprocess	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  handskas	  
med	  sådant	  som	  fysisk	  spänning/avspänning,	  position,	  tyngd,	  
koordination,	  trötthet/vila,	  stress,	  kroppsintegration	  och	  
muskelkontroll.	  

Psykologiska	  faktorer	   Att	  i	  den	  musikaliska	  lärprocessen	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  
hantera	  psykologiska	  faktorer	  som	  mentala	  blockeringar,	  
motivationsbrist,	  engagemang,	  självdisciplin,	  koncentration,	  
övningsstruktur/linje	  i	  övandet	  (men	  att	  öva	  är	  viktigare	  än	  hur),	  att	  
våga	  och	  säkerhet/självkänsla/	  självtillit.	  

Tabell	  1.	  Kriterier	  vid	  självbedömning	  av	  instrumentalspel	  



Kriterielistan	  är	  tänkt	  att	  kunna	  användas	  vid	  spel	  på	  ett	  instrument	  på	  elementär	  nivå	  inom	  
lärarutbildningen	  i	  musik.	  

Diskussion	  
Studenterna	  i	  den	  studerade	  gruppen	  lär	  sig	  spela	  ett	  biinstrument	  som	  de	  inte	  är	  så	  duktiga	  
på.	  Det	  betyder	  att	  de	  inte	  hunnit	  så	  långt	  i	  sin	  stegvisa	  uppbyggnad	  av	  en	  personlig	  relation	  
till	  traditionens	  regelverk,	  hur	  det	  ska	  låta.	  På	  grund	  av	  stoffträngsel	  och	  konkurrens	  mellan	  
olika	  ämnen	  på	  schemat,	  ibland	  parat	  med	  en	  splittrad	  individuell	  studiesituation,	  blir	  
övningstiden	  begränsad.	  När	  de	  övar	  sysslar	  studenterna	  därför	  främst	  med	  att	  utveckla	  sin	  
teknik	  och	  det	  är	  de	  kriterierna	  som	  de	  lär	  sig	  att	  hantera,	  även	  om	  den	  musikaliska	  
kommunikationen	  anses	  vara	  viktigare.	  För	  att	  lyckas	  i	  sin	  lärprocess	  är	  de	  beroende	  av	  
feedback	  från	  någon	  som	  behärskar	  traditionen	  och	  dess	  kvalitetskriterier.	  Detta	  är	  de	  
överens	  om.	  Denne	  någon	  är	  oftast	  läraren	  på	  instrumentet,	  som	  har	  den	  nödvändiga	  
kompetensen.	  Speciellt	  viktig	  är	  dennes	  uppgift	  i	  början	  för	  att	  visa	  hur	  man	  ska	  spela	  och	  
rätta	  de	  tekniska	  felaktigheterna,	  dvs.	  praktiskt	  presentera	  reglerna	  för	  en	  godtagbar	  
prestation.	  Situationen	  påminner	  om	  vad	  McPherson	  &	  Thompson	  (1998)	  säger	  om	  att	  
lärare	  i	  första	  hand	  tycks	  fokusera	  på	  det	  tekniska	  och	  att	  studenterna	  sällan	  når	  fram	  till	  
den	  musikaliska	  kommunikationen.	  För	  att	  tillgodose	  också	  de	  kommunikativa	  kraven	  
behövs	  mer	  tillfällen	  till	  ensemblespel	  och	  möjligheter	  till	  mångsidiga	  utbyten	  av	  synpunkter	  
om	  musikalisk	  kvalitet	  utöver	  det	  som	  redan	  sker	  på	  instrumentallektionerna.	  En	  sådan	  
utveckling	  skulle	  svara	  mot	  den	  kombination	  av	  studentens	  möjligheter	  till	  egen	  reflektion	  
och	  lärarens	  synpunkter	  som	  Hunter	  (2003)	  redovisar.	  	  	  
Successivt	  görs	  studenterna	  härigenom	  medvetna	  om	  de	  olika	  kvalitetsidealen	  och	  så	  
småningom	  kan	  de	  själva	  avgöra	  hur	  det	  ska	  låta	  och	  vad	  som	  behöver	  åtgärdas	  för	  att	  
spelandet	  ska	  fungera	  så	  som	  det	  var	  tänkt.	  Detta	  sker	  i	  en	  social	  process	  som	  är	  ett	  
växelspel	  mellan	  omedvetna	  och	  reflekterade	  handlingar	  och	  det	  är	  här	  som	  
självbedömningen	  i	  det	  Självständiga	  Arbetet	  har	  en	  viktig	  funktion.	  Ändå	  bättre	  skulle	  det	  
bli	  om	  man	  införde	  en	  form	  av	  peer-‐review	  till	  exempel	  under	  handledningsseminarierna.	  
Lärarens	  medverkan	  räcker	  inte	  (Heron,	  1998).	  Genom	  detta	  kan	  man	  också	  utveckla	  den	  
självständighet	  i	  att	  bedöma	  musikalisk	  kvalitet	  som	  Daniel	  (2001)	  eftersträvar.	  	  
Det	  är	  enligt	  studenterna	  en	  förutsättning	  att	  ha	  medvetandegjort	  hela	  denna	  musikaliska	  
lärprocess	  för	  att	  bli	  en	  professionell	  musikpedagog.	  Då	  har	  de	  skaffat	  sig	  det	  Rolf	  (1991)	  
kallar	  kompetens	  och	  är	  i	  kraft	  av	  detta	  autonoma	  (Rolf,	  Ekstedt	  &	  Barnett,	  1993),	  det	  vill	  
säga	  de	  kan	  själva	  bestämma	  vad	  som	  krävs	  i	  en	  situation.	  	  
En	  amatör	  behöver	  inte	  den	  reflektionen	  för	  att	  kunna	  spela	  på	  ett	  instrument	  på	  
amatörnivå.	  Med	  en	  lärare	  vid	  sidan	  av	  eller	  en	  duktig	  medmusikant	  alternativt	  en	  dirigent	  
överlåter	  amatören	  bedömandet/regelföljandet	  på	  denne	  (Heiling,	  2000)	  och	  klarar	  sig	  med	  
teknisk	  know-‐how.	  Studenten	  på	  musiklärarutbildningen	  kan	  dock	  inte	  ses	  som	  en	  amatör	  i	  
detta	  avseende.	  	  Han/hon	  har	  redan	  under	  många	  år	  utvecklat	  en	  relation	  till	  
reglerna/kriterierna	  på	  sitt	  huvudinstrument	  och	  har	  redan	  hunnit	  en	  bra	  bit	  på	  vägen	  mot	  
en	  reflekterad	  och	  språkliggjord	  musikalisk	  kompetens	  både	  vad	  gäller	  teknik	  och	  
kommunikation	  som	  den	  professionelle	  musikpedagogen	  behöver.	  På	  ett	  biinstrument	  kan	  
det	  dock	  fortfarande	  vara	  en	  bit	  kvar	  till	  den	  kompetensen	  som	  man	  inte	  uppnått	  om	  man	  
nöjer	  sig	  med	  att	  kunna	  kompa	  och	  liknande	  brukskunskaper.	  	  
Inom	  musikhögskolan	  finns	  en	  relativt	  stor	  samsyn	  när	  det	  gäller	  vad	  som	  representerar	  god	  
musikalisk	  kvalitet	  oberoende	  av	  genrer.	  Det	  är	  denna	  starka	  tradition	  (Rolf,	  1991)	  som	  det	  



gäller	  för	  studenterna	  att	  göra	  till	  sin,	  vilket	  kräver	  deltagande	  i	  undervisning	  eftersom	  
traditionen	  inte	  finns	  nedskriven	  i	  form	  av	  objektiva	  kriterier.	  Denna	  situation	  liknar	  den	  som	  
Johnson	  (1997)	  beskriver	  när	  han	  menar	  att	  en	  lista	  med	  objektiva	  kvalitetskriterier	  kan	  
användas	  som	  ett	  komplement	  till	  lärarens	  mer	  subjektiva	  feedback.	  Den	  kriterielista	  som	  
framtagits	  möter	  ett	  sådant	  behov.	  Den	  innehåller	  både	  tekniska,	  musikalisk-‐
kommunikativa,	  ergonomiska	  och	  psykologiska	  kriterier	  eftersom	  de	  i	  denna	  studie	  visat	  sig	  
vara	  viktiga	  vid	  utvecklingen	  av	  studenternas	  instrumentala	  färdigheter.	  
I	  enlighet	  med	  vad	  Stanley,	  Brooker	  &	  Gilbert	  (2002)	  visar	  måste	  man	  öva	  sig	  på	  att	  använda	  
listan.	  Detta	  bör	  kunna	  ske	  i	  samband	  med	  introduktionen	  av	  det	  Självständiga	  Arbetet	  
redan	  den	  första	  terminen	  och	  den	  kan	  då	  utgöra	  underlag	  både	  för	  diskussioner	  under	  
instrumentallektioner,	  studentens	  egna	  videoanalyser	  av	  sitt	  övande	  och	  gemensamma	  peer	  
review	  seminarier	  i	  samband	  med	  handledningen	  av	  det	  Självständiga	  Arbetet.	  	  	  	  
Traditionell	  (absolut)	  syn	  på	  vad	  som	  är	  musikaliskt	  (Brändström	  1997;	  2006)	  prioriterar	  
teknik	  och	  etydövande	  vilket	  medför	  att	  musikaliska/estetiska	  aspekter	  lyfts	  fram.	  Högre	  
musikutbildning	  handlar	  om	  konstnärlig	  utveckling	  med	  kommunikativa	  förtecken,	  men	  när	  
man	  jobbar	  med	  biinstrument	  är	  nivån	  lägre	  och	  då	  gäller	  reglerna	  i	  första	  hand	  det	  
speltekniska.	  
I	  inledningen	  till	  rapporten	  citerades	  Per,	  en	  av	  studenterna	  som	  menade	  att	  hur	  man	  
förhåller	  sig	  till	  spel,	  vilka	  ideal	  man	  utvecklar	  och	  så	  vidare	  hänger	  på	  vad	  man	  tror.	  I	  denna	  
studie	  visas	  att	  musiklärarstudenter	  under	  sin	  utbildning	  utvecklar	  föreställningar	  om	  hur	  de	  
vill	  spela.	  Dessa	  föreställningar	  prövas	  i	  praxis	  och	  kommer	  att	  överleva	  om	  de	  visar	  sig	  
fungera.	  
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Inledning	  
I	  den	  här	  artikeln	  intresserar	  vi	  oss	  för	  bedömning	  som	  sker	  i	  interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  
student	  i	  relation	  till	  hur	  undervisningssituationen	  utformats	  och	  gestaltats	  i	  sin	  specifika	  
institutionella	  inramning.	  Artikel	  fokuserar	  och	  belyser	  bedömning	  som	  en	  aspekt	  och	  resurs	  
för	  lärande	  i	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  Studenter	  som	  antas	  till	  dans-‐	  och	  filmutbildningar	  
samt	  till	  de	  bildkonstnärliga	  högskolorna	  erbjuds	  i	  stor	  utsträckning	  en	  fri	  studiegång	  där	  
fokus	  på	  personlig	  och	  konstnärlig	  utveckling	  ofta	  är	  central.	  Till	  skillnad	  från	  andra	  
högskoleutbildningar	  där	  det	  finns	  ett	  större	  fokus	  på	  att	  inhämta	  ett	  specifikt,	  avgränsat	  
och	  definierat	  kunskapsstoff	  i	  utbildningen	  handlar	  studierna	  inom	  konstnärlig	  högre	  
utbildning	  i	  större	  utsträckning	  om	  att	  tillhandahålla	  förutsättningar	  för	  framgångsrikt	  
konstnärligt	  arbete.	  I	  högre	  konstnärliga	  utbildningar	  bedöms	  studenters	  resultat	  inte	  främst	  
utifrån	  fastställda	  och	  generella	  betygskriterier	  utan	  i	  relation	  till	  personlig	  utveckling	  
(Högskoleverket	  2006).	  Det	  behövs	  därför	  nya	  perspektiv	  och	  begrepp	  som	  –	  utifrån	  
utbildningarnas	  förutsättningar	  –	  kan	  ge	  en	  förståelse	  av	  bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  
utbildning.	  	  
	  
Studier	  av	  undervisnings-‐	  och	  handledningssamtal	  med	  fokus	  på	  bedömning	  saknas	  ännu	  i	  
hög	  grad	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning.	  Därmed	  saknas	  även	  beskrivningar	  av	  och	  
begrepp	  för	  bedömning	  av	  studenters	  prestationer.	  Forskning	  om	  bedömning	  tar	  ofta	  sin	  
utgångspunkt	  i	  antagandet	  att	  både	  lärare	  och	  studenter	  har	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  
kunskapskvaliteter	  som	  är	  relevanta	  för	  en	  uppgift	  eller	  för	  en	  hel	  utbildning	  (Lindström	  &	  
Lindberg	  2008).	  Denna	  utgångspunkt	  kan	  dock	  inte	  tas	  för	  given.	  Den	  kunskapssyn	  och	  den	  
kunskapstradition	  som	  tar	  sin	  institutionella	  form	  i	  läroplaner	  och	  kursplaner	  är	  naturligtvis	  
central	  för	  bedömning	  i	  olika	  utbildningssammanhang.	  Men	  lärande	  är	  ett	  komplext	  
fenomen,	  och	  de	  kompetenser,	  kunskaper	  och	  färdigheter	  som	  en	  individ	  utvecklar	  låter	  sig	  
inte	  enkelt	  fångas	  i	  bedömningsmallar.	  
	  
Föreställningen	  om	  att	  konstnärligt	  skapande	  är	  en	  personlig	  process	  där	  kunskapen	  i	  
huvudsak	  kommer	  från	  studentens	  eget	  jag	  är	  starkt	  rotad	  inom	  de	  konstnärliga	  
utbildningarna,	  liksom	  en	  skeptisk	  inställning	  till	  att	  bedöma	  studenters	  prestationer	  i	  sig	  
(Weisberg	  1993,	  Kempe	  &	  West	  2010).	  Därutöver	  är	  kunskapsmål,	  bedömnings-‐	  och	  
kvalitets-‐	  och	  eller	  betygskriterier	  samt	  utvärderingsprocesser	  i	  kursplaner,	  i	  jämförelse	  med	  
annan	  högskoleutbildning	  ofta	  allmänt	  hållna	  (Högskoleverket	  2006).	  Villkoren	  för	  
bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning	  skiljer	  sig	  på	  så	  sätt	  från	  många	  andra	  
högskoleutbildningar	  i	  fråga	  om	  kunskapssyn	  och	  kunskapstraditioner.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  artikel	  är	  att	  beskriva	  och	  belysa	  hur	  bedömningen	  inom	  högre	  konstnärlig	  
utbildning	  iscensätts	  och	  gestaltas	  i	  interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  studenter	  i	  



handledningssamtal	  i	  två	  kurser,	  samt	  beskriva	  de	  normer	  och	  institutionella	  mönster	  som	  
kommer	  till	  uttryck.	  Våra	  frågeställningar	  är	  hur	  bedömning	  som	  en	  process	  mellan	  läraren	  
och	  studenten	  på	  högre	  konstnärlig	  högskola	  kan	  beskrivas	  när	  institutionella	  faktorer,	  
iscensättningen	  och	  interaktionen	  relateras	  till	  varandra,	  samt	  vilka	  resurser	  och	  
uttrycksformer	  som	  används	  och	  erkänns	  i	  de	  studerade	  handledningssamtalen.	  Genom	  ett	  
designteoretiskt	  perspektiv	  sätter	  studien	  bland	  annat	  fokus	  på	  hur	  lärare	  och	  studenter	  
tillsammans	  och	  ömsesidigt	  skapar	  mening	  i	  interaktion	  med	  varandra	  (Selander	  2009,	  
Kempe	  &	  West	  2010).	  Som	  analytiskt	  redskap	  används	  en	  modell	  av	  lärsekvenser	  i	  formellt	  
institutionaliserade	  miljöer,	  som	  utvecklats	  inom	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  (Selander	  
2008,	  Selander	  &	  Kress	  2010).	  
	  
Studiens	  empiri	  utgörs	  av	  fjorton	  videoinspelade	  handledningssamtal	  mellan	  lärare	  och	  
studenter	  gjorda	  på	  två	  konstnärliga	  högskolor	  under	  två	  kurser,	  här	  kallade	  manuskursen	  
respektive	  danskursen.	  Handledningssamtalen	  behandlar	  i	  huvudsak	  uppgifterna	  att	  författa	  
ett	  manuskript	  till	  en	  kortfilm	  respektive	  att	  utveckla	  en	  koreografi	  för	  en	  dansare.	  
Videoinspelningarna	  har	  gjorts	  med	  två	  kameror,	  en	  riktad	  mot	  läraren	  och	  en	  mot	  
studenten.	  Samtalen	  varade	  mellan	  15-‐30	  minuter.	  Därtill	  analyseras	  kursplaner	  och	  
informationsmaterial	  som	  beskriver	  kurserna	  och	  utbildningar.	  De	  beskrivningar	  som	  återges	  
av	  miljöerna	  är	  gjorda	  utifrån	  videofilmerna,	  samt	  utifrån	  observationsanteckningar	  i	  
anslutning	  till	  samtalen.	  	  

	  

Bedömning	  inom	  högre	  konstnärlig	  utbildning	  
Inom	  bedömningsforskning	  används	  ofta	  begreppen	  formativ	  och	  summativ	  bedömning.	  
Den	  formativa	  bedömningen	  utförs	  under	  pågående	  utbildning	  i	  syfte	  att	  påverka	  
utformningen	  av	  verksamheten	  för	  att	  främja	  lärandet.	  Summativ	  bedömning	  utförs	  när	  en	  
kurs	  eller	  utbildning	  är	  avslutad	  för	  att	  kontrollera	  antingen	  utbildningens	  utformning	  och	  
genomförande,	  eller	  de	  studerandes	  kunskap	  utifrån	  tydligt	  formulerade	  mål	  och	  centrala	  
begrepp.	  Återkoppling	  eller	  feedback	  är	  andra	  vanliga	  begrepp,	  som	  fokuserar	  hur	  läraren	  
bedömer,	  värderar	  och	  bemöter	  studenternas	  lärande	  under	  pågående	  verksamhet.	  
Feedback	  är	  det	  vanligaste	  och	  kanske	  viktigaste	  inslaget	  i	  bedömning	  som	  fokuserar	  
lärandeprocesser	  (Lindström	  &	  Lindberg	  2008,	  Sadler	  1989).	  Lindström	  och	  Lindberg	  (2008)	  
menar	  att	  bedömning	  i	  första	  hand	  kan	  ses	  som	  ett	  lärotillfälle.	  Med	  ett	  sådant	  synsätt	  blir	  
den	  formativa	  bedömningen	  under	  vardagliga	  undervisningshandlingar	  intressant	  att	  
studera.	  Lindström	  &	  Lindberg	  framhåller	  vidare	  sådan	  bedömning	  för	  lärande	  som	  ett	  
viktigt	  alternativ	  till	  summativ	  såväl	  som	  formativ	  bedömning	  av	  lärande.	  	  
	  
Konstnärliga	  högskolor	  i	  Sverige	  har	  omfattande	  antagningsprov	  till	  sina	  grundutbildningar.	  i	  
antagningsprocessen	  ingår	  på	  olika	  sätt	  intervjuer,	  inskickade	  biografier,	  samarbetsprov,	  
konstnärliga	  arbetsuppgifter	  med	  eller	  utan	  förberedelse,	  och	  liknande	  uppgifter.	  Samtidigt	  
är	  de	  formella	  behörighetskraven	  låga	  i	  jämförelse	  med	  andra	  högskoleutbildningar;	  oftast	  
krävs	  endast	  allmän	  behörighet.	  Utslagsgivande	  för	  att	  antas	  är	  i	  stället	  bedömningen	  av	  de	  
konstnärliga	  verk	  som	  skickas	  in	  till,	  eller	  som	  på	  annat	  sätt	  redovisas	  för	  skolorna,	  ofta	  i	  om-‐
fattande	  antagningsprov	  (Edling	  &	  Börjesson	  2008).	  En	  avgörande	  bedömning	  och	  värdering	  
ligger	  därmed	  till	  grund	  för	  urvalet	  redan	  innan	  studenterna	  påbörjat	  sina	  utbildningar.	  
Därefter	  finns	  ofta	  få	  eller	  inga	  explicita	  examinations-‐	  eller	  bedömningstillfällen.	  	  
	  



Andra	  faktorer	  som	  är	  av	  betydelse	  i	  bedömningsprocesser	  på	  konstnärliga	  högskolor	  är	  
exempelvis	  kursplanerna	  som	  i	  hög	  grad	  öppnar	  upp	  för	  en	  lärsituation	  där	  både	  lärare	  och	  
studenter	  är	  med	  och	  formar	  undervisningen.	  I	  Högskoleverkets	  utvärdering	  av	  de	  konst-‐
närliga	  högskolorna	  från	  2006	  förs	  en	  diskussion	  om	  denna	  dimension	  där	  man	  menar	  att	  
relationen	  mellan	  lärare	  och	  student	  delvis	  är	  ombytta:	  ”I	  högre	  grad	  är	  det	  läraren	  som	  skall	  
vara	  nyfiken	  och	  öppen	  inför	  den	  enskilda	  studenten	  och	  hans	  eller	  hennes	  talang.”	  
(Högskoleverket	  2006,	  s.	  26).	  	  

	  

Ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  
Det	  designteoretiska	  perspektivet	  har	  sina	  rötter	  bl.a.	  i	  den	  socialsemiotiska	  teoribildningen,	  
kompletterat	  med	  begrepp	  om	  kunskap	  och	  lärprocesser.	  Perspektivet	  fokuserar	  på	  hur	  
människor	  använder	  tecken	  för	  att	  kommunicera	  och	  lära	  (Rostvall	  &	  Selander	  2008).	  En	  
utgångspunkt	  är	  att	  människor	  alltid	  påverkar	  och	  påverkas	  i	  interaktion	  med	  varandra.	  
Tillsammans	  designar	  de	  olika	  aspekter	  av	  en	  situation	  och	  ger	  den	  mening.	  	  
	  
Kunskap	  kommer	  till	  uttryck	  när	  vi	  kommunicerar	  genom	  skilda	  semiotiska	  resurser	  till	  
exempel	  hur	  vi	  använder	  språk,	  gester,	  bilder	  eller	  musik.	  Kunskap	  visas	  således	  fram	  med	  
hjälp	  av	  semiotiska	  resurser.	  Dessa	  tecken	  och	  handlingar	  har	  blivit	  socialt	  och	  institutionellt	  
accepterade	  som	  just	  kunskap	  till	  skillnad	  från	  andra	  handlingar	  som	  inte	  fått	  samma	  
legitimitet.	  Det	  finns	  således	  alltid	  en	  maktaspekt	  i	  såväl	  begreppet	  kunskap	  som	  lärande.	  
Lärande	  är	  ett	  dynamiskt	  förlopp,	  där	  en	  persons	  eller	  institutions	  handlingsutrymme	  gradvis	  
förändras	  och	  repertoaren	  av	  möjliga	  tolkningar	  och	  handlingar	  utökas.	  Lärande	  kan	  ses	  som	  
en	  process	  som	  utmärks	  av	  en	  ökad	  förmåga	  att	  visa	  fram	  och	  använda	  skilda	  tecken	  och	  
teckensystem.	  Kunskap	  visar	  sig	  för	  oss	  och	  blir	  möjlig	  att	  analysera	  och	  diskutera	  först	  när	  vi	  
använder	  olika	  resurser	  eller	  teckensystem	  för	  att	  kommunicera	  och	  representera	  olika	  
aspekter	  av	  handlingsförmågan.	  På	  så	  sätt	  kan	  tecknen	  ses	  som	  länken	  mellan	  individen	  och	  
de	  sammanhang	  och	  institutioner	  där	  gestaltas.	  Ibland	  finns	  det	  en	  preciserad	  slutpunkt	  för	  
ett	  lärande,	  till	  exempel	  ett	  beskrivet	  mål	  i	  en	  kursplan,	  att	  ha	  klarat	  att	  ta	  körkort	  etc.	  och	  
då	  kan	  man	  studera	  elevers	  kunskaper	  och	  lärande	  som	  en	  form	  av	  instrumentell	  process	  
mot	  ett	  bestämt	  mål	  som	  kan	  få	  olika	  utfall	  beroende	  på	  en	  mängd	  olika	  variabler.	  
	  
Begreppet	  design	  används	  ofta	  om	  professionella	  formgivares	  skapandeprocesser.	  Varje	  
kommunikativ	  handling	  förutsätter	  att	  de	  som	  kommunicerar	  väljer	  bland	  olika	  semiotiska	  
resurser	  för	  att	  gestalta	  mening.	  Det	  är	  aktiva	  val	  som	  får	  konsekvenser.	  Ur	  ett	  
socialsemiotiskt	  perspektiv	  används	  designbegreppet	  om	  den	  transformativa	  
meningsskapande	  processen:	  ”Design	  i	  vårt	  perspektiv	  har	  flera	  innebörder.	  Det	  kan	  avse:	  a)	  
teckensystem	  och	  medier	  som	  designas	  för	  lärande;	  b)	  sättet	  på	  vilket	  den	  lärande	  formar	  
förutsättningar	  för	  sitt	  eget	  lärande;	  c)	  ett	  sätt	  att	  analysera	  lärprocesser	  under	  olika	  
betingelser.”	  (Selander	  &	  Rostvall	  2008,	  s.	  21).	  	  
	  
Didaktisk	  design	  –	  i	  kombination	  med	  ett	  multimodalt	  perspektiv	  –	  blir	  här	  ett	  både	  ett	  
perspektiv	  på	  och	  ett	  verktyg	  för	  att	  analysera	  representationer	  och	  lärande.	  Språkliga	  
utsagor	  betraktas	  idag	  inte	  som	  det	  enda	  sättet	  att	  visa	  kunskap.	  I	  det	  dagliga	  livet	  använder	  
människor	  många	  semiotiska	  resurser	  för	  att	  gestalta	  ett	  kunnande.	  När	  valmöjligheterna	  
ökar	  behövs	  ett	  begrepp	  som	  fokuserar	  på	  denna	  process.	  Designbegreppet	  gör	  det	  möjligt	  
att	  analysera	  valen	  och	  deras	  epistemologiska	  konsekvenser.	  I	  en	  undervisningssituation	  kan	  



läraren	  göra	  en	  stor	  mängd	  val	  för	  att	  få	  eleverna	  att	  rikta	  sin	  uppmärksamhet	  i	  en	  viss	  
riktning	  med	  syftet	  att	  gestalta	  ett	  kunskapsinnehåll.	  Att	  designa	  en	  didaktisk	  intervention	  
antingen	  med	  hjälp	  av	  tal	  eller	  med	  gester	  har	  betydelse	  för	  elevers	  möjligheter	  att	  gestalta	  
sitt	  kunnande.	  Även	  eleven	  i	  sin	  tur,	  gestaltar	  sin	  mening	  genom	  val	  av	  semiotiska	  resurser.	  
	  
En	  aspekt	  av	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  lyfter	  fram	  hur	  lärare	  och	  studenter	  i	  
interaktion	  med	  varandra	  tillsammans	  skapar	  mening	  genom	  transformering	  av	  och	  genom	  
olika	  teckensystem	  (Selander	  &	  Kress	  2010,	  Kempe	  &	  West	  2010).	  När	  ett	  
handledningssamtal	  får	  sin	  form	  och	  struktur	  genom	  olika	  teckensystem	  och	  handlingar,	  
skapas	  samtidigt	  de	  speciella	  villkoren	  för	  kommunikationen.	  Valet	  av	  media,	  teckensystem	  
och	  material	  påverkar	  vad	  som	  kan	  kommuniceras	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  sker.	  Genom	  
lärarens	  val	  av	  samtalets	  form,	  struktur	  och	  innehåll	  –	  hur	  samtalet	  designas	  –	  får	  
interaktionen	  mellan	  läraren	  och	  studenten	  sin	  specifika	  betydelse	  för	  den	  enskilda	  
studenten	  såväl	  som	  för	  läraren.	  Ur	  ett	  multimodalt	  och	  designteoretiskt	  perspektiv	  har	  
kommunikation	  inte	  ägt	  rum	  förrän	  det	  skett	  en	  tolkning	  av	  sammanhanget	  (Selander	  &	  
Kress	  2010).	  Denna	  tolkning	  fångas	  genom	  den	  interaktion	  som	  pågår	  via	  kommunikativa	  
och	  betydelsebärande	  resurser	  såsom	  tal,	  gester,	  blickar,	  positionering,	  såväl	  som	  val,	  
utformning	  och	  användning	  av	  redskap	  och	  rumslig	  miljö.	  Genom	  att	  analysera	  en	  ensemble	  
av	  sådana	  teckensystem	  kan	  vi	  säga	  något	  om	  de	  interaktions-‐	  och	  bedömningsprocesser	  
som	  sker	  i	  studiens	  handledningssamtal.	  	  
	  
I	  arbetet	  med	  sådana	  analyser	  har	  olika	  modeller	  av	  lärsekvenser	  vuxit	  fram	  (Selander	  2008,	  
Selander	  &	  Kress	  2010).	  Vi	  ska	  här	  använda	  en	  modell	  av	  en	  formellt	  inramad	  lärsekvens	  för	  
att	  studera	  bedömningsprocesser	  som	  en	  ömsesidig	  interaktion	  där	  såväl	  lärarens	  som	  
studentens	  intressen,	  positionering	  och	  val	  av	  resurser	  och	  social	  interaktion	  ses	  som	  
betydelsefull.	  I	  fokus	  för	  denna	  studie	  står	  bedömning	  i	  handledningssamtal	  mellan	  lärare	  
och	  student.	  Vi	  fokuserar	  analysen	  på	  hur	  värdering	  och	  bedömning	  i	  samtalsprocessen;	  
vilka	  resurser	  och	  teckensystem	  som	  sätts	  i	  centrum	  respektive	  periferin,	  vilka	  resurser	  som	  
stöds	  och	  vad	  som	  avvisas	  eller	  tonas	  ner.	  Vi	  intresserar	  oss	  även	  för	  institutionella	  
strukturer,	  normer	  och	  begrepp	  som	  används	  i	  syfte	  att	  få	  till	  stånd	  en	  meningsskapande	  
transformations-‐	  och	  utvecklingsprocess.	  	  

En	  formellt	  inramad	  lärsekvens	  
Den	  formellt	  inramade	  modellen	  av	  en	  lärsekvens	  ska	  ses	  ur	  ett	  didaktiskt	  perspektiv	  där	  
lärande	  och	  kommunikativa	  villkor	  i	  ett	  formellt	  utbildningssammanhang	  sätts	  i	  fokus.	  I	  
denna	  studie	  fokuseras	  samspelet	  mellan	  lärare	  och	  student	  i	  fråga	  om	  bedömning	  i	  högre	  
konstnärlig	  utbildning.	  Modellen	  används	  främst	  som	  ett	  analysverktyg	  som	  sammanfattar	  
en	  teoretisk	  ram	  för	  att	  tala	  om	  och	  förstå	  bedömning	  och	  lärande	  i	  
undervisningssammanhang.	  Modellen	  gör	  således	  inte	  anspråk	  på	  att	  vara	  uttömmande	  
utan	  är	  ett	  redskap	  för	  att	  synliggöra	  och	  fokusera	  specifika	  aspekter	  av	  lärande	  och	  
bedömning	  i	  ett	  didaktiskt	  perspektiv.	  	  
	  



Figur	  1.	  Design	  av	  en	  formell	  lärsekvens,	  Selander	  &	  Kress	  2010,	  s.	  114.	  	  
	  

Potentie l la 	  resurser , 	  syfte 	  och	   inst itut ionel la 	  mönster 	   	  

Konstnärlig	  högre	  utbildningar	  formas	  av	  traditioner,	  regler	  och	  normer	  som	  alla	  som	  ingår	  i	  
institutionen	  förväntas	  att	  följa.	  Rostvall	  (2008)	  menar	  att	  de	  som	  ingår	  och	  har	  erfarenhet	  
av	  den	  institutionella	  inramningen	  skapar	  ”olika	  typer	  av	  förväntningar	  på	  vad	  som	  är	  
möjliga	  och	  önskvärda	  handlingar	  inom	  dess	  ramar,	  i	  dess	  praktik.”	  (Rostvall	  2008,	  s.	  148).	  I	  
utbildningssammanhang	  finns	  det	  oftast	  ett	  uttalat	  syfte	  med	  den	  kurs,	  aktivitet,	  eller	  
lärsekvens	  som	  ges.	  De	  potentiella	  resurserna	  i	  modellen	  avser	  de	  resurser	  som	  finns	  
tillgängliga	  för	  framförallt	  läraren	  att	  använda	  under	  handledningssamtalet.	  Här	  är	  det	  en	  
markering	  att	  läraren	  eller	  utbildningsanordnaren	  alltid	  gör	  val	  kring	  vilka	  resurser	  som	  är	  
lämpliga	  att	  använda	  under	  en	  lärsekvens	  utifrån	  syfte	  och	  institutionella	  mönster.	  Dessa	  val	  
kan	  i	  olika	  utsträckning	  vara	  givna	  av	  den	  institutionella	  ramen;	  läraren	  kan	  göra	  vissa	  egna	  
val	  i	  situationen	  medan	  många	  val	  är	  gjorda	  i	  förhand.	  Valen	  kan	  också	  vara	  uttalade	  och	  
medvetna	  eller	  implicita	  och	  oreflekterade	  i	  olika	  grad.	  

Iscensättning	  

Iscensättningen	  kan	  ses	  som	  ett	  gränssnitt	  mellan	  å	  ena	  sidan	  mer	  eller	  mindre	  givna	  
institutionella	  mönster,	  potentiella	  resurser	  och	  syften,	  och	  å	  andra	  sidan	  den	  första	  
transformationscykeln	  samt	  den	  övre	  och	  de	  nedre	  delarna	  av	  modellen	  (elevens	  
positionering,	  intressen	  och	  sociala	  interaktion,	  respektive	  lärarens	  positionering,	  
intervention,	  erkännade	  och	  bedömning).	  I	  gränssnittet	  formas	  idéer	  om	  hur	  texten	  ska	  
bearbetas	  och	  förstås	  och	  vad	  studenten	  och	  läraren	  förväntas	  göra	  i	  ett	  visst	  sammanhang.	  
När	  vi	  studerar	  iscensättningen	  i	  studiens	  handledningssamtal	  kan	  vi	  med	  utgångspunkt	  i	  
modellen	  säga	  något	  om	  traditionella	  maktrelationer	  och	  om	  hur	  studenten	  respektive	  
läraren	  positionerar	  sig	  i	  interaktionen	  med	  varandra.	  Här	  skapas	  ett	  spänningsfält	  där	  även	  
den	  multimodala	  interaktionen,	  gester	  och	  rörelser	  bidrar	  till	  positioneringen.	  
Iscensättningen	  handlar	  om	  hur	  en	  situation	  är	  arrangerad,	  om:	  
	  

…”	  hur	  aktiviteter	  sätts	  igång	  och	  vilka	  normer	  och	  förväntningar	  som	  aktualiseras	  i	  
den	  specifika	  situationen.	  Iscensättningen	  utgör	  ett	  samspel	  mellan	  det	  som	  har	  



iscensatts	  –	  till	  exempel	  ett	  undervisningspass	  i	  klassrummet	  eller	  en	  utställning	  på	  ett	  
museum	  –	  och	  det	  som	  någon	  annan	  i	  sin	  tur	  iscensätter	  sig	  som	  i	  en	  viss	  (lär-‐)	  
situation.	  Man	  kan	  uttrycka	  det	  som	  att	  normer,	  sedvänjor	  och	  regler,	  formulerade	  
mål	  och	  riktlinjer	  samt	  olika	  slags	  resurser,	  utgör	  själva	  förutsättningar	  för	  en	  social	  
aktivitet.	  De	  definierar	  spelplanen,	  medan	  iscensättningen	  handlar	  om	  hur	  spelet	  
konkret	  genomförs.”	  (Selander	  &	  Kress	  2010,	  s.	  70.)	  

	  

Första 	  transformationscykeln 	  

I	  den	  transformationsprocess	  som	  handledningssamtalet	  utgör	  används	  olika	  resurser.	  
Använda	  resurser	  är	  de	  teckensystem,	  medier	  samt	  annat	  material	  som	  är	  tillgängliga	  för	  
respektive	  används	  under	  själva	  handledningssamtalet.	  Interaktion	  sker	  genom	  olika	  
teckensystem	  och	  kan	  till	  exempel	  ske	  i	  talspråk	  som	  ackompanjeras	  av	  gester,	  blickar	  och	  
minspel.	  Varje	  teckensystem	  har	  sina	  begränsningar	  och	  möjligheter.	  Vad	  som	  uttrycks	  via	  
gester	  kan	  ibland	  vara	  svårt	  att	  uttrycka	  med	  ord	  eller	  vice	  versa.	  Vissa	  saker	  lämpar	  sig	  
bättre	  än	  andra	  att	  visualisera	  via	  en	  bild	  än	  genom	  en	  skriven	  text.	  Olika	  teckensystem	  (eng.	  
mode)	  fungerar	  parallellt	  och	  stödjer	  varandra	  i	  en	  multimodal	  ensemble	  (Kress	  2003).	  	  
	  
Om	  exempelvis	  bild	  och	  text	  visas	  och	  används	  för	  att	  representera	  och	  kommunicera	  något,	  
är	  det	  mest	  troligt	  att	  de	  används	  för	  olika	  specifika	  syften.	  Detta	  får	  konsekvenser	  så	  till	  
vida	  att	  varje	  teckensystem	  endast	  bär	  en	  del	  av	  informationen	  och	  inget	  teckensystem	  bär	  
all	  mening.	  Det	  innebär	  också	  att	  varje	  teckensystem	  (mode)	  används	  för	  den	  uppgift	  som	  
den	  lämpar	  sig	  bäst	  för	  (Kress	  2003).	  Väljer	  en	  lärare	  att	  utforma	  en	  undervisningssituation	  
med	  hjälp	  av	  t.ex.	  bilder	  och	  skriven	  text	  eller	  enbart	  med	  hjälp	  av	  talet	  som	  bärande	  
teckensystem	  innebär	  det	  också	  att	  dessa	  teckensystem	  uppfattas	  som	  lämpliga	  utifrån	  det	  
intresse	  och	  syfte	  läraren	  har.	  Samtidigt	  kan	  också	  studenten	  välja	  att	  använda	  specifika	  
teckensystem	  som	  denne	  uppfattar	  som	  relevanta	  i	  situationen.	  Då	  läraren	  och	  studenten	  
tolkar	  varandras	  teckenskapande	  aktiviteter	  sätts	  meningsskapande	  processer	  igång	  som	  är	  
grundläggande	  för	  kommunikation	  och	  för	  lärandet:	  	  
	  

Att	  bearbeta	  och	  gestalta	  sin	  förståelse	  genom	  att	  skapa	  egna	  kombinationer	  av	  
tecken	  och	  medier	  i	  en	  omskapande	  transformativ	  process	  är	  typiskt	  för	  alla	  typer	  av	  
kommunikation,	  men	  även	  för	  lärande.	  (Selander	  &	  Rostvall	  2008,	  s.18.)	  	  

	  
Erkännande	  och	  bedömning	  
Erkännande	  i	  undervisningssammanhang	  förstås	  som	  vad	  som	  känns	  igen	  som	  lärande,	  vad	  
som	  sätts	  i	  fokus	  respektive	  i	  periferin	  (Selander	  &	  Kress	  2010).	  Inom	  t.ex.	  musikutbildning	  
har	  länge	  endast	  vissa	  typer	  av	  musik	  som	  framförs	  på	  ett	  visst	  sätt	  värderats	  och	  erkänts,	  
medan	  andra	  former	  av	  musicerande	  inte	  ens	  betraktats	  som	  musik	  trots	  att	  de	  varit	  
etablerade	  i	  samhället	  utanför	  utbildningsinstitutionerna	  (Kempe	  &	  West	  2010).	  	  
	  
I	  olika	  sammanhang	  och	  på	  olika	  utbildningsnivåer	  ser	  bedömningssystem	  och	  
bedömningsmallar	  olika	  ut.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  att	  man	  inom	  grundskolan	  
bedömer	  elever	  på	  redan	  befintlig	  kunskap	  som	  är	  etablerad	  och	  legitimerad,	  medan	  man	  
inom	  universitetsutbildning	  på	  forskarnivå	  förväntas	  producera	  ny	  kunskap.	  I	  valet	  av	  
teckensystem	  blir	  det	  tydligt	  vems	  intresse	  som	  styr	  bedömningen	  (Kress	  2009).	  Valet	  



återskapar	  och	  upprätthåller	  specifika	  normer	  och	  förutsättningar	  som	  har	  med	  auktoritet	  
och	  kunskapssyn	  att	  göra.	  Lärarens	  val	  av	  resurser	  styr	  vad	  denne	  vill	  fokusera	  på	  vilket	  i	  sin	  
tur	  ger	  studenten	  signaler	  om	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  kunna	  (Pettersson	  2008).	  Om	  läraren	  
t.ex.	  fokuserar	  på	  att	  studenten	  med	  tal	  ska	  kunna	  beskriva	  rollfigurerna	  i	  sin	  berättelse	  så	  
kommer	  detta	  att	  medföra	  att	  just	  talspråket	  sätts	  i	  förgrunden	  i	  bedömningen	  av	  
studentens	  lärande.	  I	  likhet	  med	  Kress	  (2009)	  pekar	  Pettersson	  (2008)	  på	  att	  ”Det	  är	  viktigt	  
att	  eleverna	  får	  visa	  sitt	  kunnande	  på	  så	  många	  olika	  sätt	  som	  möjligt,	  när	  deras	  kunnande	  är	  
föremål	  för	  bedömning”.	  (Pettersson	  2008,	  s.	  40).	  
	  

Handledningssamtal	  
Det	  empiriska	  materialet	  i	  studien	  består	  huvudsakligen	  av	  videoinspelningar	  av	  
handledningssamtal	  gjorda	  på	  två	  högskolor	  inom	  det	  konstnärliga	  området.	  Samtalen	  ägde	  
rum	  inom	  ramen	  för	  två	  olika	  kurser:	  ”Manusförfattarens	  verktyg	  19,6	  hp”	  (här	  kallad	  
manuskursen)	  respektive	  ”Danspedagogik	  2,	  modern	  och	  nutida	  dans	  kommunikation	  och	  
konstnärliga	  aspekter	  7,5	  hp”	  (här	  kallad	  danskursen).	  I	  manuskursen	  var	  studentens	  uppgift	  
att	  författa	  ett	  manuskript	  till	  en	  kortfilm,	  som	  här	  presenterades	  muntligt	  för	  läraren.	  
Studenten	  berättade	  om	  sitt	  manuskript	  och	  läraren	  intervenerade	  med	  frågor	  och	  
kommentarer.	  Samtalen	  skedde	  i	  lärarens	  arbetsrum,	  möblerat	  med	  bl.a.	  bokhyllor	  fulla	  av	  
filmer	  och	  böcker,	  samt	  två	  länstolar	  som	  var	  vända	  mot	  varandra	  där	  läraren	  och	  eleven	  
satt	  under	  samtalet.	  I	  danskursen	  presenterade	  studenten	  en	  koreografiuppgift	  för	  läraren	  
genom	  att	  själv	  utföra	  dansstegen	  i	  en	  danssal	  med	  speglar,	  där	  läraren	  ställde	  frågor	  och	  
gav	  sina	  kommentarer	  muntligt	  men	  även	  med	  hjälp	  av	  egen	  dans.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  videoinspelning	  var	  det	  möjligt	  att	  dokumentera	  hur	  lärare	  och	  studenter	  
kommunicerar	  genom	  olika	  semiotiska	  resurser	  och	  med	  möjlighet	  att	  gå	  fram	  och	  tillbaka	  i	  
de	  olika	  videosekvenserna	  för	  upprepad	  och	  fördjupad	  observation	  med	  allt	  större	  
detaljrikedom.	  Beskrivningar	  av	  handlingar	  kan	  med	  hjälp	  av	  video	  nedtecknas	  på	  såväl	  en	  
övergripande	  makronivå	  som	  en	  mycket	  detaljerad	  mikronivå.	  Talspråk	  kan	  transkriberas	  till	  
skriftspråk	  liksom	  gester,	  blickriktningar,	  rörelser,	  miljöljud	  och	  dylikt	  kan	  beskrivas	  skriftligt.	  
Transkriptionen	  som	  därmed	  konstrueras	  utgör	  en	  text	  som	  blir	  möjlig	  att	  analysera	  och	  det	  
blir	  möjligt	  ”att	  fånga	  de	  dynamiska	  skeendena	  på	  videofilmerna.”	  (Rostvall	  &	  West	  2008,	  
sid.	  75).	  
	  
Materialet	  är	  insamlat	  i	  Stockholm	  och	  videoinspelningarna	  i	  de	  båda	  kurserna	  har	  gjorts	  
med	  två	  videokameror,	  en	  riktad	  mot	  läraren	  och	  en	  mot	  studenten.	  Varje	  samtal	  är	  mellan	  
15-‐30	  minuter.	  I	  konstruktionen	  av	  data	  har	  vi	  fokuserat	  på	  att	  nedteckna	  lärarens	  och	  
studenternas	  tal,	  gester	  samt	  beskriva	  den	  rumsliga	  miljön.	  Delar	  av	  videomaterialet	  har	  
transkriberats	  i	  programmet	  Tattoo	  (West	  &	  Johansson	  2007)	  där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  
definiera	  kategorier	  och	  färgkoda	  informanternas	  uttalanden	  utifrån	  analysbegrepp.14	  	  
	  
Mer	  än	  hälften	  av	  videomaterialet	  är	  transkriberat	  på	  detaljnivå.	  Valet	  av	  sekvenserna	  har	  i	  
arbetet	  vuxit	  fram	  allteftersom	  materialet	  har	  transkriberats	  och	  observerats	  upprepade	  

                                                
14 Tattoo kan användas för att göra mikroanalys på skeenden under bråkdelar av en sekund, men möjligheten 
finns även att göra makroanalyser då det går att transkribera längre sekvenser på en mer eller mindre detaljerad 
nivå (West 2007). 



gånger.	  Urvalet	  av	  sekvenser	  som	  finns	  representerade	  i	  denna	  text	  bygger	  på	  de	  kategorier	  
som	  vuxit	  fram	  under	  transkriptionerna.	  Analysen	  av	  materialet	  har	  gjorts	  utifrån	  modellen	  
av	  en	  formellt	  inramad	  lärsekvens	  (se	  figur	  1).	  Först	  har	  vi	  utifrån	  begreppen	  potentiella	  
resurser,	  syfte	  och	  institutionella	  mönster	  studerat	  vilka	  yttre	  ramar	  som	  finns	  i	  kurserna	  som	  
t.ex.	  regler	  och	  normer.	  I	  nästa	  steg	  har	  vi	  studerat	  handledningssamtalens	  iscensättning.	  
Här	  har	  fokus	  varit	  hur	  läraren	  har	  designat	  samtalet	  med	  studenten.	  Den	  sista	  delen	  som	  vi	  
går	  in	  i	  när	  det	  gäller	  modellen	  är	  den	  första	  transformationscykeln.	  Här	  studeras	  
interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  student	  och	  de	  begrepp	  som	  fokuseras	  här	  är	  resurser,	  
transformering,	  formering,	  intresse	  och	  social	  interaktion.	  Genom	  att	  fokusera	  på	  lärarens	  
och	  studentens	  tal	  och	  gester	  som	  de	  dominerande	  teckensystemen	  har	  vi	  identifierat	  ett	  
antal	  återkommande	  mönster	  mellan	  lärare	  och	  student	  där	  någon	  form	  av	  bedömning	  sker.	  
Slutligen	  har	  vi	  beskrivit	  de	  bedömningsmönster	  som	  framträtt	  och	  hur	  dessa	  kan	  relateras	  
till	  iscensättningen	  och	  de	  institutionella	  mönstren.	  	  

Resultat	  
Nedan	  beskrivs	  de	  institutionella	  mönster	  som	  framträder	  och	  iscensättningen	  av	  
handledningssamtalen.	  Därefter	  beskrivs	  framträdande	  bedömningsmönster	  mellan	  lärare	  
och	  student	  genom	  deras	  interaktion.	  	  

Syfte	  och	  Institutionell	  inramning	  
Högskolornas	  informationsmaterial	  som	  broschyrer	  och	  webbplats	  ger	  information	  om	  hur	  
handledningssamtalet	  kan	  förstås	  utifrån	  det	  sätt	  på	  vilket	  man	  skriver	  fram	  normer,	  
traditioner	  och	  regler.	  På	  så	  vis	  relaterar	  det	  skriftliga	  materialet	  till	  den	  institutionella	  
inramningen.	  I	  en	  informationsbroschyr	  från	  högskolan	  som	  genomför	  den	  aktuella	  
manuskursen15	  beskrivs	  högskolans	  utbildningar	  bland	  annat	  genom	  att	  startpunkten	  för	  
deras	  undervisning	  är	  studentens	  egna	  individuella	  berättelse.	  Högskolan	  poängterar	  att	  
studentens	  egna	  personliga	  iakttagelse	  är	  en	  viktig	  del	  i	  utbildningen	  och	  för	  att	  nå	  det	  
konstnärliga	  uttrycket	  behöver	  studenten	  leta	  i	  sig	  själv.	  
	  
Högskolan	  som	  genomför	  den	  aktuella	  danskursen	  beskriver	  sina	  utbildningar	  genom	  att	  
peka	  på	  att	  de	  vill	  bryta	  tradition	  och	  historia	  mot	  skapande	  och	  experiment.	  Högskolans	  
ambition	  är	  att	  arbeta	  tvärvetenskapligt	  och	  låta	  discipliner	  som	  konst	  och	  pedagogik	  mötas.	  
De	  skriver	  om	  konstnärskap	  som	  något	  som	  studenter	  ska	  låta	  sig	  inspireras	  av	  och	  ett	  sätt	  
att	  utmana	  deras	  föreställning	  om	  världen	  omkring.	  	  
	  

Kursutformning	  och	  mål 	  

Manuskursen	  definieras	  i	  kursplanen	  som	  produktionsövning	  som	  innehåller	  bl.a.	  ”fri	  
övning”	  och	  triangelövning	  (vilket	  här	  innebär	  en	  träning	  i	  att	  arbeta	  tillsammans	  med	  
regissör	  och	  producent).	  Kursen	  omfattar	  19,6	  hp	  och	  den	  genomförs	  under	  den	  andra	  
terminen	  (av	  sex).	  Efter	  genomgången	  kurs	  förväntas	  studenten	  ha	  kunskap	  i	  att	  arbeta	  med	  
manusförfattare,	  regissör	  och	  producent	  samt	  kunskap	  om	  hur	  man	  kan	  utveckla	  en	  
karaktärsdriven	  idé.	  Kursens	  huvudsakliga	  innehåll	  är:	  idéarbete,	  pre-‐produktion,	  produktion	  

                                                
15 Av etiska skäl kan vi inte citera de exakta orden och meningarna ur det aktuella materialet med risk för att röja 
identiteten av lärosäte, kurs och den enskilde läraren och studenten. 



och	  post-‐produktion.	  Kursen	  examineras	  muntligt	  i	  samband	  med	  den	  färdiga	  filmen	  som	  
visas	  för	  alla	  elever	  i	  kursen.	  Betygen	  är	  Godkänt	  eller	  Icke	  godkänt.	  	  
	  
Danskursen	  är	  en	  fristående	  kurs	  och	  omfattar	  7,5	  hp.	  Lärandemålen	  är	  beskrivna	  i:	  Kunskap	  
och	  förståelse,	  färdigheter	  och	  förmågor	  och	  värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt.	  Under	  
det	  första	  lärandemål	  står	  det	  bl.a.	  att	  ”efter	  avslutad	  kurs	  har	  studenten	  utvecklat	  en	  god	  
kunskap	  om	  relationen	  mellan	  musik	  och	  dans”.	  Under	  färdigheter	  och	  förmågor	  står	  det	  att	  
efter	  ”avslutad	  kurs	  kan	  studenten	  dokumentera	  reflektioner	  och	  processer”.	  Studenterna	  
har	  fått	  en	  studiehandledning	  där	  kriterier	  för	  bedömning	  av	  examinationsuppgiften	  finns	  
med.	  Studenterna	  på	  kursen	  examineras	  genom	  en	  konstnärlig	  praktisk	  uppgift,	  (solodans)	  
samt	  två	  texter.	  Betygen	  sätts	  enligt	  ECTS,	  som	  är	  en	  sjugradig	  betygsskala	  som	  ingår	  i	  det	  
europeiska	  systemet	  för	  överföring	  av	  studiemeriter,	  European	  Credit	  Transfer	  System.	  	  
	  

Iscensättningen	  	  

Manuskursen	  

Handledningssamtalen	  mellan	  läraren	  och	  studenten	  äger	  rum	  i	  lärarens	  arbetsrum.	  
Rummet	  är	  möblerat	  med	  bokhyllor	  på	  två	  av	  rummets	  väggar,	  en	  soffa	  och	  tre	  fåtöljer	  är	  
placerade	  längst	  in	  i	  rummet.	  Mitt	  emot	  ingången	  finns	  ett	  skrivbord	  samt	  ett	  bord.	  I	  
bokhyllorna	  finns	  framförallt	  dvd-‐filmer	  och	  böcker.	  I	  det	  ena	  hörnet	  står	  en	  manslång	  
gråmålad	  skulptur	  föreställande	  en	  man	  som	  sträcker	  ut	  sin	  hand.	  Två	  av	  fåtöljerna	  står	  
mittemot	  varandra	  och	  det	  är	  i	  dessa	  som	  läraren	  och	  studenten	  sitter	  i	  under	  samtalet.	  
Läraren	  har	  ingen	  bestämd	  plats	  under	  de	  enskilda	  samtalen	  utan	  kan	  växla	  mellan	  de	  två	  
olika	  fåtöljerna	  i	  pausen	  mellan	  två	  handledningssamtalen	  (ibland	  även	  under	  samtalen).	  
Samtliga	  handledningssamtal	  är	  20-‐30	  minuter	  långa	  och	  inleds	  oftast	  med	  att	  studenten	  
muntligt	  återberättar,	  ”pitchar”,	  sitt	  manus.	  	  

Danskursen	   	  

Handledningssamtalet	  i	  danskursen	  äger	  rum	  i	  en	  dansstudio.	  Det	  är	  barrstänger	  runt	  tre	  av	  
väggarna	  i	  salen.	  I	  det	  högra	  hörnet	  av	  rummet	  står	  ett	  piano	  och	  där	  står	  även	  en	  
musikanläggning.	  På	  väggen	  vid	  dörren	  hänger	  det	  två	  bokhyllor	  som	  är	  tomma.	  Rummet	  är	  
upplyst	  av	  ett	  stort	  antal	  lampor	  som	  hänger	  i	  det	  höga	  taket.	  Läraren	  och	  studenten	  står	  
mittemot	  varandra	  under	  hela	  samtalet	  (undantag	  är	  när	  studenten	  eller	  läraren	  visar	  en	  
rörelse).	  Studenterna	  har	  jobbat	  med	  att	  skapa	  två	  solodanser	  som	  han/hon	  ska	  visa	  upp	  för	  
läraren	  inför	  själva	  redovisningstillfället/examinationen.	  Handledningssamtalen	  är	  till	  för	  att	  
studenten	  ska	  få	  handledning	  i	  sitt	  fortsatta	  arbete	  med	  danserna	  inför	  examinationen.	  	  

Institutionella	  ramar	  och	  iscensättning	  
Högskolan	  som	  ger	  manuskursen	  är	  personlig	  i	  den	  skriftliga	  beskrivningen	  av	  sina	  
utbildningar	  och	  på	  de	  sätt	  de	  säger	  sig	  undervisa.	  Beskrivningarna	  i	  informationsmaterialet	  
refererar	  till	  den	  enskilda	  studentens	  personlighet	  och	  beskriver	  även	  hur	  studenterna	  under	  
utbildningstiden	  ska	  utveckla	  sin	  personlighet.	  Högskolan	  som	  ger	  danskursen	  relaterar	  sina	  
utbildningar	  till	  yttre	  ramar,	  exempelvis	  teoribildningar	  och	  att	  studenten	  ska	  kunna	  relatera	  
till	  och	  ta	  hjälp	  av	  och	  experimentera	  med	  dessa	  under	  sin	  utbildningstid.	  	  
	  



Iscensättningen	  av	  de	  båda	  handledningssamtalen	  säger	  oss	  något	  om	  hur	  lärarna	  väljer	  att	  
designa	  sina	  handledningssamtal	  med	  studenterna.	  I	  gränssnittet	  mellan	  de	  institutionella	  
ramarna	  och	  första	  transformationscykeln	  skapas	  en	  idé	  kring	  hur	  samtalet	  ska	  bearbetas	  
och	  förstås.	  Läraren	  i	  manuskursen	  väljer	  att	  ha	  sina	  samtal	  i	  sitt	  arbetsrum	  vilket	  
förmodligen	  stärker	  hans	  position	  som	  lärare.	  Läraren	  i	  danskursen	  väljer	  att	  genomföra	  sina	  
handledningssamtal	  i	  en	  dansstudio.	  I	  jämförelse	  med	  det	  mer	  privata	  tjänsterummet	  i	  
manuskursen	  är	  studion	  en	  till	  synes	  neutral	  plats	  för	  både	  läraren	  och	  för	  studenten.	  Det	  
faktum	  att	  det	  är	  en	  dans	  som	  ska	  visas	  upp,	  gör	  att	  det	  förefaller	  vara	  en	  logisk	  plats	  att	  
genomföra	  handledningssamtalet	  på.	  Genom	  att	  lärarna	  väljer	  lokal	  för	  sina	  respektive	  
handledningssamtal	  kan	  vi	  förstå	  det	  som	  att	  de	  positionerar	  sig	  i	  relation	  till	  studenten	  men	  
också	  att	  de	  kontextualiserar	  sina	  respektive	  ämnen.	  Detta	  i	  sin	  tur	  påverkar	  även	  hur	  
interaktionen	  mellan	  läraren	  och	  studenten	  kommer	  att	  gestalta	  sig.	  	  
	  

Handledningssamtalen	  -‐	  Interaktionen	  mellan	  lärare	  och	  student	  
Nedan	  beskrivs	  hur	  interaktionen	  framträder	  i	  de	  båda	  kurserna.	  Genom	  transkription	  av	  det	  
insamlade	  videomaterialet	  har	  vi	  sett	  ett	  antal	  återkommande	  mönster	  som	  vi	  kommer	  
skriva	  fram	  nedan.	  Innan	  dessa	  mönster	  presenteras	  kommer	  en	  kort	  beskrivning	  av	  hur	  
dessa	  handledningssamtal	  tar	  sig	  uttryck.	  	  
	  

Manuskursen	  

Läraren	  använder	  i	  stort	  sett	  inga	  andra	  resurser	  än	  sig	  själv	  vid	  samtalen	  och	  studenterna	  
använder	  relativt	  få	  resurser	  såsom	  dator,	  papperskopior	  på	  manus	  eller	  anteckningsblock.	  
En	  av	  studenterna	  har	  med	  sig	  datorn	  och	  läser	  ibland	  från	  skärmen.	  En	  annan	  har	  med	  sig	  
en	  anteckningsbok	  vid	  något	  tillfälle.	  Handledningssamtalet	  börjar	  alltid	  med	  att	  studenten	  
gör	  en	  så	  kallad	  ”pitch”,	  en	  muntligt	  återberättande	  av	  sitt	  manus.	  Pitchen	  tar	  mellan	  tre	  och	  
femton	  minuter	  beroende	  på	  om	  de	  kommer	  överens	  att	  börja	  helt	  från	  början	  eller	  en	  bit	  in	  
i	  manus.	  Vid	  ett	  tillfälle	  har	  studenten	  med	  sig	  ett	  ”treatment”,	  ett	  första	  utkast	  till	  ett	  
manus,	  som	  läraren	  läser	  och	  sedan	  lägger	  åt	  sidan.	  Efter	  studentens	  pitch	  ställer	  läraren	  
ofta	  ett	  antal	  frågor	  som	  rör	  möjliga	  oklarheter	  i	  den	  redovisade	  pitchen.	  Samtalet	  fortsätter	  
sedan	  med	  att	  läraren	  ställer	  andra	  frågor	  eller	  går	  in	  och	  frågar	  om	  en	  viss	  scen	  och	  ber	  
studenten	  utveckla	  sin	  berättelse.	  	  
	  

Danskursen	  

Samtalen	  inleds	  med	  att	  läraren	  frågar	  studenten	  hur	  han/hon	  har	  tänkt	  kring	  sin	  dans	  och	  
om	  det	  är	  något	  de	  vill	  säga	  innan	  de	  visar	  solodansen.	  Det	  kan	  handla	  om	  ifall	  studenten	  vill	  
att	  läraren	  ska	  fokusera	  på	  någon	  speciellt	  del	  av	  dansen	  som	  de	  vill	  ha	  hjälp	  med.	  Sedan	  
visar	  studenten	  upp	  sin	  dans	  genom	  att	  själv	  genomföra	  koreografin,	  och	  läraren	  ger	  några	  
kommentarer	  kring	  sekvenser	  läraren	  anser	  fungerar	  och	  sekvenser	  som	  behöver	  bearbetas.	  
Samtalet	  fortsätter	  med	  att	  studenten	  visar	  upp	  sin	  dans	  igen	  utan	  musik.	  När	  läraren	  vill	  
fråga	  eller	  jobba	  med	  ett	  parti	  i	  dansen	  signaleras	  det	  med	  ”stopp”	  antigen	  genom	  en	  gest	  
eller	  tal.	  	  
	  



Transformering	  och	  formering	  

Bedömning	  genom	  exempel	  

I	  samtalet	  mellan	  lärarna	  och	  studenterna	  förekommer	  det	  att	  läraren	  ger	  exempel	  på	  något	  
som	  behöver	  förtydligas	  eller	  som	  läraren	  anser	  behöver	  förbättras.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  
återkommande	  mönster	  som	  visar	  sig	  i	  materialet	  är	  att	  läraren	  vid	  sådana	  tillfällen	  själv	  
föreslår	  en	  lösning.	  Läraren	  gör	  en	  bedömning	  att	  studenten	  har	  fastnat	  i	  sitt	  arbete	  och	  ger	  
studenten	  exempel	  för	  att	  hjälpa	  honom/henne	  vidare	  i	  sitt	  arbete.	  	  
	  
Ett	  exempel	  i	  manuskursen	  är	  när	  studenten	  Johanna	  har	  beskrivit	  slutscenen	  i	  sin	  berättelse	  
och	  läraren	  börjar	  ställa	  frågor	  kring	  hur	  Johanna	  tänker	  kring	  slutscenen.	  Studenten	  
berättar	  att	  de	  två	  huvudkaraktärerna	  träffas	  på	  tunnelbanestationen	  och	  att	  de	  till	  en	  
början	  är	  avvaktande	  mot	  varandra.	  Tillsammans	  funderar	  läraren	  och	  Johanna	  på	  hur	  
berättelsen	  skulle	  kunna	  sluta	  och	  hur	  de	  två	  huvudkaraktärernas	  relation	  ska	  ha	  förändrats	  i	  
slutscenen.	  Johanna	  berättar	  att	  hon	  har	  tänkt	  sig	  att	  någon	  av	  tjejerna	  ska	  fråga	  ”har	  du	  en	  
cigg?”	  Läraren	  berättar	  att	  detta	  med	  att	  beskriva	  och	  etablera	  relationer	  i	  en	  film	  oftast	  
bäst	  görs	  med	  en	  handling.	  	  
	  

Excerpt	  1	  
Läraren:	  Det	  går	  ju	  inte	  här	  men	  som	  om	  det	  var	  att	  det	  var	  på	  sommar	  
och	  så	  är	  de	  och	  dansar	  och	  så	  bråkar	  dom	  och	  så	  ska	  de	  hem	  och	  då	  
visar	  det	  sig	  att	  de	  måste	  de	  ro	  en	  båt	  hem	  ...	  (läraren	  sitter	  med	  benen	  i	  
kors	  och	  har	  handen	  vid	  hakan	  men	  för	  den	  sedan	  upp	  till	  pannan	  medan	  han	  
tittar	  ner.	  Tar	  bort	  handen	  och	  knäpper	  de	  framför	  kroppen	  och	  tittar	  upp	  mot	  
Johanna).	  
Johanna:	  Mm	  (sitter	  stilla	  med	  handen	  vid	  kinden	  och	  huvudet	  en	  aning	  på	  
sned	  och	  tittar	  mot	  läraren)	  
Läraren:	  …	  förstår	  du?	  
Johanna:	  Mm	  (lyfter	  upp	  huvudet	  så	  handen	  hamnar	  vid	  hakan)	  
Läraren:	  Den	  sortens	  hinder	  liksom	  att	  de	  måste	  lösa	  någonting	  så	  innan	  (Läraren	  tar	  
upp	  händerna	  och	  visar	  på	  en	  riktning	  framför	  sig	  med	  dem)	  och	  då	  så	  påverkar	  det	  
berättelserna	  (tar	  upp	  ena	  handen	  och	  håller	  den	  framför	  sig	  med	  fingrarna	  nedåt).	  Förstår	  
du?	  	  
Johanna:	  Mm	  

	  
Efter	  att	  Johanna	  svarat	  ”Mm”	  blir	  det	  en	  längre	  paus	  och	  läraren	  ger	  sen	  ytterligare	  ett	  
exempel	  som	  är	  mer	  konkret	  och	  tydligare	  relaterat	  till	  berättelsen.	  De	  fortsätter	  att	  
diskutera	  kring	  hur	  Johanna	  vill	  att	  relationen	  mellan	  de	  två	  olika	  karaktärerna	  ska	  vara	  i	  
slutet	  av	  filmen.	  Läraren	  säger	  att	  handling	  ofta	  visar	  mer	  än	  vad	  ord	  kan	  förklara,	  vilket	  
publiken	  förstår	  och	  kan	  ta	  till	  sig	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  kanske	  en	  dialog	  mellan	  
huvudkaraktärerna	  gör.	  Han	  förklarar	  för	  Johanna	  vad	  han	  menar	  genom	  att	  ta	  ytterligare	  
ett	  exempel;	  att	  låta	  tjejerna	  köra	  iväg	  i	  en	  bil	  som	  de	  ser	  står	  olåst	  på	  gatan	  och	  där	  det	  är	  
den	  yngre	  tjejen	  som	  förändrats	  mest	  och	  som	  tidigare	  har	  varit	  i	  underläge	  tar	  kontrollen	  
och	  kör	  iväg	  med	  bilen.	  Läraren	  visar	  här	  exempel	  som	  på	  olika	  sätt	  kan	  utveckla	  Johannas	  
manus	  i	  den	  riktningen	  läraren	  bedömer	  är	  lämplig	  utifrån	  den	  pitch	  som	  Johanna	  gjort.	  
	  



I	  danskursen	  händer	  det	  att	  läraren	  använder	  sin	  egen	  kropp	  för	  att	  illustrera	  exempel	  på	  
rörelser	  för	  studenten.	  Det	  är	  när	  hon	  bedömer	  att	  studenten,	  i	  det	  här	  fallet	  Tuva,	  ska	  
fundera	  på	  ett	  parti	  i	  sin	  dans	  som	  läraren	  uppfattar	  som	  enformigt	  och	  upprepande.	  Nedan	  
följer	  en	  sekvens	  där	  läraren	  vill	  att	  Tuva	  ska	  skapa	  variation	  och	  utveckla	  ett	  parti	  i	  hennes	  
dans.	  Tuva	  visar	  läraren	  hela	  dansen	  och	  när	  det	  kommer	  till	  partiet	  som	  läraren	  vill	  jobba	  
med	  så	  griper	  läraren	  in.	  
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Läraren:	  Ja	  du	  kan	  ju	  göra	  när	  du	  kommer….	  (hoppar	  framåt	  i	  chase	  och	  tar	  upp	  händerna)	  
när	  du	  kommer.	  
Tuva:	  Ja	  någonting	  ja	  	  
(läraren	  tar	  ner	  händerna	  och	  backar	  undan).	  (Tuva	  ställer	  sig	  i	  position)	  
Läraren:	  (Läraren	  backar	  undan	  ytterligare	  och	  pekar	  med	  handen	  mot	  Tuva)	  Du	  behöver	  
inte	  göra	  det	  första	  inte	  andra	  men	  tredje	  gången	  när	  man	  inte	  förväntar	  sig	  det.	  (Tuva	  
provar	  det	  läraren	  visade).	  
Läraren:	  Ja	  till	  exempel…	  	  
Tuva:	  Ja	  det	  är	  någonting…	  (stannar	  och	  går	  i	  riktning	  mot	  läraren)	  
Läraren:	  …någonting	  sånt	  behöver	  man	  där.	  (tar	  upp	  händerna	  till	  midjan	  och	  för	  de	  upp	  
och	  ner).	  
Tuva:	  Mm	  (Tuva	  och	  läraren	  står	  mitt	  emot	  varandra	  och	  tittar	  på	  varandra).	  	  
Tuva:	  Ja	  jag	  ska	  tänka	  på	  det	  ((skrattar))	  (tar	  upp	  händerna	  i	  midjan).	  
	  

Bedömning	  genom	  metaforer 	  

I	  nästan	  varje	  handledningssamtal	  i	  manuskursen	  använder	  sig	  läraren	  av	  metaforer	  för	  att	  
illustrera	  något	  som	  de	  samtalar	  om.	  Metaforerna	  är	  som	  vi	  ser	  det	  ett	  bedömningsverktyg	  
och	  ett	  mönster	  för	  hur	  lärare	  i	  samtalet	  vill	  understryka	  generella	  brister.	  Metaforerna	  är	  
oftast	  abstrakta	  men	  kan	  stundtals	  vara	  konkreta	  som	  detta;	  	  
	  

Excerpt	  3	  	  
Läraren:	  Annars	  är	  risken	  att	  berättelsen	  utspelar	  sig	  i	  träningsoverall.	  	  
Magnus:	  Mm	  
Läraren:	  Det	  blir	  aldrig	  skarp	  läge	  va.	  
Magnus:	  Nej	  	  
Läraren:	  man	  tar	  aldrig	  av	  sig	  i	  löpardräkten	  för	  att	  använda	  en	  metafor	  
som	  du	  känner.	  	  
Magnus:	  Mm	  

	  
Läraren	  vill	  att	  Magnus	  ska	  skärpa	  till	  sin	  berättelse	  och	  skala	  av	  den	  så	  det	  blir	  mer	  rakt	  på	  
sak.	  När	  vi	  tittar	  närmare	  på	  teckensystem	  som	  gester,	  blickar	  och	  kroppshållning	  rör	  sig	  
läraren	  mycket	  i	  fåtöljen	  samtidigt	  som	  han	  använder	  olika	  gester	  med	  händerna.	  Studenten	  
sitter	  relativt	  stilla	  i	  sin	  fåtölj,	  blicken	  pendlar	  mellan	  pennan	  han	  har	  i	  handen	  och	  läraren.	  
Lärarens	  lediga	  rörelsemönster	  är	  mer	  aktiv	  och	  kan	  på	  så	  vis	  understryka	  hans	  bedömning	  
att	  studenten	  ska	  skärpa	  berättelsen.	  Studentens	  mer	  passiva	  rörelser	  kan	  å	  andra	  sidan	  
tolkas	  som	  att	  studenten	  ska	  ta	  emot	  (en	  bedömning)	  snarare	  att	  han	  i	  samtalet	  ska	  utveckla	  
egna	  eller	  med	  läraren	  gemensamma	  idéer	  om	  manuset.	  



	  
Nedan	  följer	  ytterligare	  ett	  exempel	  på	  en	  metafor	  som	  läraren	  använder	  under	  handledning	  
med	  Johanna.	  
	  

Excerpt	  4	  
Läraren:	  Som	  det	  känns	  nu	  (pekar	  på	  Johanna)	  
Johanna:	  Ja	  (sitter	  med	  benen	  i	  kors	  och	  har	  ena	  hand	  vid	  kinden)	  
Läraren:	  ska	  det	  alltid	  kännas.	  (Sätter	  handen	  vid	  pannan)	  
Johanna:	  Ja	  (nickar)	  
Läraren:	  Förstår	  du?	  Lär	  dig	  bo	  i	  det	  här	  rummet	  asså	  (Tar	  upp	  händerna	  vid	  öronen	  och	  
ritar	  cirklar	  med	  pekfingrarna)	  
Johanna:	  Mm	  
Läraren:	  så	  du	  får	  en	  hunger	  att	  komma	  tillbaka	  till	  det	  (fortsatta	  cirklar)	  
Johanna:	  Mm	  
Läraren:	  för	  att	  ibland	  kan	  man	  hamna	  i	  helt	  andra	  rum	  som	  inte	  är	  så	  kul.	  (sätter	  
handen	  vid	  pannan)	  
Johanna:	  Mm	  
Läraren:	  Men	  det	  är	  bara	  liksom	  såå…	  (gör	  en	  rörelse	  utåt	  sidan	  med	  handen)	  
Johanna:	  Mm	  
Läraren:	  och	  plötsligt	  verkar	  det	  nästan	  enkelt.	  Mm	  (handen	  i	  knät	  och	  den	  andra	  i	  
pannan).	  
Johanna:	  Ja	  

	  
Genom	  metaforen	  –	  och	  med	  stöd	  av	  gesterna	  –	  försöker	  läraren	  trigga	  eleven	  att	  utveckla	  
sitt	  manus	  vidare.	  Studentens	  berättelse	  bedöms	  som	  bra.	  	  
	  
Resurser	  och	  teckensystem	  som	  erkänns	  
Under	  handledningssamtalen	  i	  manuskursen	  används	  talet	  som	  det	  dominerande	  
teckensystemet	  för	  att	  diskutera	  hur	  det	  går	  för	  studenten	  med	  hans/hennes	  arbete	  med	  
manuset.	  Ett	  undantag	  är	  när	  en	  student	  har	  med	  sig	  ett	  s.k.	  ”treatment”,	  en	  text	  där	  
studenten	  skrivit	  fram	  de	  olika	  scenerna.	  Läraren	  läser	  texten	  i	  början	  av	  deras	  samtal	  under	  
ca	  2	  min.	  
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Läraren:	  	  	  Okej	  vad...	  jag	  har	  läst	  det	  här	  det	  är	  alltså	  då	  15	  scener	  tjooo	  15	  gånger	  3,	  
15	  gånger	  4	  	  	  Det	  är	  en	  timme	  ja	  hm...	  det	  är	  bra.	  Vad	  tycker	  du	  när	  du	  läser	  det	  själv	  
vad	  tycker	  du	  funkar….?	  
Johanna:	  Ehh	  gud	  jag	  vet	  inte	  	  vi	  satt	  och	  pratade	  igår	  allting	  känns	  så	  nytt	  liksom	  	  	  

	  
De	  diskuterar	  vad	  Johanna	  känner	  fungerar	  med	  sitt	  manus	  och	  kommer	  in	  på	  några	  saker	  
som	  fungerar	  mindre	  bra.	  Efter	  ca	  halva	  handledningstiden	  återgår	  läraren	  till	  texten	  som	  
ligger	  i	  fåtöljen	  bredvid	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer	  i	  sista	  scenen.	  Texten	  här	  fungerar	  som	  en	  
gemensam	  referensram	  för	  interaktionen	  mellan	  studenten	  och	  läraren.	  Det	  gemensamma	  i	  
de	  andra	  situationerna	  är	  talet	  och	  studentens	  pitch	  som	  han/hon	  gör	  i	  början	  av	  samtalen.	  
Läraren	  är	  i	  fråga	  om	  gester,	  blickar	  och	  kroppsspråk	  även	  här	  ledig	  och	  mycket	  aktiv	  medan	  
studenten	  intar	  en	  mer	  passiv	  och	  mottagande	  roll.	  	  



	  
I	  danskursen	  är	  det	  dansen,	  rörelsen	  och	  talet	  som	  är	  de	  dominerande	  teckensystemen	  och	  
det	  är	  dessa	  som	  används	  som	  utgångspunkt	  för	  samtalet.	  Studenten	  får	  visa	  upp	  sin	  dans	  
först	  och	  sedan	  en	  gång	  till	  och	  under	  den	  andra	  gången	  säger	  läraren	  stopp	  när	  han/hon	  vill	  
arbeta	  med	  en	  speciell	  del	  eller	  endast	  en	  mindre	  rörelse	  av	  dansen.	  Som	  exemplet	  nedan	  
visar.	  Studenten	  har	  precis	  visat	  sin	  dans	  för	  läraren	  för	  första	  gången.	  
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Läraren:	  Ehh	  som	  helhet	  tycker	  jag	  att	  din	  dans	  har	  fina	  kvalitéer	  och	  att	  de	  flesta	  
delarna	  har	  mjuka	  kvalitéer	  och	  sen	  är	  det	  några	  saker	  som	  jag	  undrar	  över	  och	  som	  
kan	  skärpas.	  Så	  om	  vi	  arbetar	  del	  för	  del	  
Studenten:	  Hmm	  	  
Läraren:	  Så	  säger	  jag	  stopp	  och	  vi	  gör	  det	  igen	  och	  vi	  fixar	  lite	  med	  den	  delen	  eller	  så	  
ställer	  jag	  frågor	  kring	  vad	  du	  vill	  med	  den	  delen.	  
Studenten:	  Okej	  

	  
Sedan	  arbetar	  de	  steg	  för	  steg	  med	  dansen	  och	  studenten	  visar	  upp	  del	  för	  del	  och	  läraren	  
går	  in	  och	  jobbar	  med	  olika	  rörelser	  och	  frågar	  och	  ger	  förslag	  på	  hur	  studenten	  skulle	  kunna	  
göra.	  	  
	  

Framträdande	  bedömningsmönster	  

Lärarens	  val	  av	  fokusering	  genom	  exempel	  
När	  läraren	  i	  manuskursen	  väljer	  att	  fokusera	  på	  hur	  Johanna	  skulle	  kunna	  lösa	  slutscenen	  
(se	  excerpt	  1)	  bedömer	  läraren	  att	  studenten	  behöver	  arbeta	  utveckla	  med	  just	  detta	  
avsnitt.	  Själva	  bedömningen	  ligger	  i	  att	  läraren	  väljer	  att	  samtala	  om	  hur	  Johanna	  skulle	  
kunna	  arbeta	  med	  sin	  slutscen.	  I	  och	  med	  det	  fortsatta	  samtalet	  växlar	  läraren	  mellan	  att	  
beskriva	  olika	  exempel	  konkret	  på	  hur	  slutscenen	  kan	  tänkas	  se	  ut	  och	  att	  belysa	  själva	  
problematiken	  ur	  ett	  vidare	  perspektiv.	  Här	  understryks	  betydelsen	  av	  gestaltning.	  
	  
Läraren	  i	  danskursen	  använder	  också	  exempel	  som	  ett	  sätt	  att	  välja	  ut	  och	  fokusera	  på	  delar	  
i	  studentens	  dans	  som	  läraren	  bedömer	  att	  studenten	  behöver	  arbeta	  med.	  I	  excerpt	  2	  visar	  
läraren	  exemplet	  i	  rörelse	  och	  studenten	  gör	  sedan	  efter.	  	  
	  
Läraren	  i	  manuskursen	  använder	  sig	  av	  metaforer	  i	  nästan	  varje	  handledningssamtal	  för	  att	  
bedöma	  studenternas	  berättelser	  som	  de	  framför	  muntligt	  vid	  varje	  handledningssamtal.	  
Dessa	  kan	  vara	  abstrakta	  till	  sin	  karaktär	  vilket	  ibland	  kan	  göra	  det	  svårt	  för	  studenten	  att	  
skapa	  mening	  som	  t.ex.	  i	  excerpt	  4	  då	  läraren	  ”lär	  dig	  bo	  i	  det	  här	  rummet”.	  Johannas	  
respons	  genom	  gester	  och	  tal	  på	  lärarens	  kommentar	  är	  sval	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  hon	  
endast	  nickar	  och	  säger	  ”ja”	  och	  hummar.	  Läraren	  tillskriver	  Johanna	  att	  hon	  befinner	  sig	  i	  
ett	  ”toppläge”.	  
	  
I	  excerpt	  3	  är	  läraren	  mer	  konkret	  i	  sin	  metafor	  och	  det	  blir	  enklare	  för	  Magnus	  att	  skapa	  
mening	  utifrån	  den.	  Läraren	  bedömer	  att	  hans	  berättelse	  bara	  ”puttrar	  på”	  och	  slutet	  inte	  
blir	  lika	  starkt	  som	  det	  kanske	  skulle	  kunna	  bli.	  Båda	  metaforerna	  är	  tydligt	  riktade	  mot	  deras	  
personlighet	  att	  detta	  är	  deras	  personliga	  projekt	  som	  de	  måste	  framhäva	  som	  också	  är	  



tydligt	  i	  skolans	  övergripande	  beskrivning	  av	  deras	  utbildningar.	  I	  manuskursen	  kan	  exempel,	  
metaforer	  och	  frågor	  tendera	  att	  bli	  abstrakta	  och	  fragmentariska	  och	  ibland	  hindrande	  då	  
läraren	  refererar	  till	  en	  institutionaliserad	  dramaturgisk	  mall	  som	  inte	  alltid	  är	  formaliserad	  i	  
skrift,	  och	  inte	  heller	  finns	  i	  kursplanerna,	  men	  som	  underförstått	  anses	  grundläggande	  för	  
manusutveckling.	  Om	  studenten	  ännu	  inte	  är	  införstådd	  med	  denna	  institutionella	  ram	  kan	  
den	  bedömningen	  från	  läraren	  bli	  ett	  hinder	  i	  studentens	  arbete.	  	  
	  

Resurser	  för	  bedömning	  
I	  danskursen	  använder	  studenterna	  och	  läraren	  rörelse	  och	  talspråk	  som	  dominerande	  
resurser	  under	  handledningssamtalen.	  Dessa	  bildar	  en	  bas	  för	  lärarens	  bedömning	  av	  vad	  
studenten	  kan	  visa	  genom	  dessa	  teckensystem.	  Lärarens	  exempel	  i	  danskursen	  (se	  excerpt	  2)	  
blir	  här	  också	  konkret	  då	  de	  jobbar	  med	  sitt	  material	  i	  den	  stund	  det	  sker.	  Dansen	  blir	  som	  
en	  gemensam	  visuell	  referensram	  som	  de	  båda	  kan	  relatera	  till	  och	  därmed	  blir	  deras	  
interaktion	  mer	  fokuserad	  än	  i	  manuskursen.	  	  
	  
I	  manuskursen	  är	  den	  gemensamma	  utgångspunkten	  den	  berättelse	  som	  studenten	  skildrar	  
muntligt	  för	  läraren	  i	  början	  av	  deras	  handledningssamtal.	  Detta	  kan	  förstås	  mot	  den	  
institutionella	  inramningen	  där	  en	  muntlig	  berättartradition	  framhävs,	  exempelvis	  i	  
högskolans	  informationsbroschyr.	  Det	  muntliga	  berättande	  sätts	  i	  förgrunden	  och	  det	  är	  det	  
som	  bedöms.	  Den	  gemensamma	  referensen,	  den	  muntliga	  berättelsen,	  talet,	  blir	  lätt	  flyktig	  
och	  abstrakt.	  Läraren	  går	  också	  flera	  gånger	  tillbaka	  och	  frågor	  om	  olika	  situationer	  i	  
manuset.	  Vid	  ett	  tillfälle	  har	  studenten	  med	  sig	  ett	  skriftligt	  s.k.	  ”treatment”	  som	  läraren	  
läser	  igenom	  men	  sedan	  lägger	  åt	  sidan.	  I	  manuskursen	  blir	  det	  tydligt	  att	  det	  är	  talet	  som	  är	  
det	  dominerande	  teckensystemet	  som	  erkänns.	  
	  
Båda	  lärarna	  gör	  en	  mängd	  gester	  och	  antar	  olika	  positioner	  under	  handledningssamtalen.	  
Gesterna	  korresponderar	  ofta	  med	  varandra	  och	  lärarna	  använder	  dessa	  för	  att	  förstärka	  
vissa	  saker	  som	  de	  även	  säger.	  Som	  till	  exempel	  i	  excerpt	  4	  då	  läraren	  i	  manuskursen	  
använder	  händerna	  för	  att	  poängterar	  att	  Johanna	  ska	  komma	  ihåg	  känslan	  som	  läraren	  
tillskriver	  henne	  genom	  att	  säga	  ”bo	  i	  det	  här	  rummet”.	  	  
	  
Lärarens	  aktiva	  kroppshållning	  i	  manuskursen,	  kontra	  studenternas	  mer	  passiva	  hållning	  i	  
gester	  och	  blickar,	  pekar	  mot	  att	  studenterna	  förväntar	  sig	  att	  få	  och	  ta	  emot	  en	  bedömning	  
och	  att	  läraren	  ska	  leverera	  bedömning	  av	  manus.	  Handledningen	  erkänns	  av	  lärare	  och	  
studenter	  som	  en	  bedömning	  vilken	  sker	  kontinuerligt	  under	  samtalen.	  Ytterligare	  en	  aspekt	  
är	  att	  kroppshållningar,	  gester	  och	  blickar	  på	  olika	  sätt,	  t.ex.	  genom	  lärarens	  myckna	  rörelse	  
erkänner	  det	  personliga	  fokus	  som	  finns	  i	  utbildningen.	  En	  tredje	  aspekt	  av	  situationen	  sedd	  
genom	  gester	  och	  kroppshållningar	  är	  att	  situationen	  inte	  bara	  erkänner	  ett	  personligt	  fokus	  
utan	  även	  erkänner	  den	  starkt	  asymmetriska	  maktbalans	  som	  finns	  mellan	  student	  och	  
lärare	  (jfr	  Rostvall	  &	  West	  2001).	  	  
	  
Båda	  lärarna	  börjar	  ofta	  i	  ett	  teckensystem	  för	  att	  sluta	  i	  ett	  annat	  då	  i	  en	  gest	  eller	  rörelse	  
(se	  excerpt	  2	  &	  4).	  Det	  som	  karaktäriserar	  manuskursen	  är	  att	  läraren	  och	  studenten	  förlitar	  
sig	  på	  talet	  när	  de	  diskuterar	  manuset.	  Läraren	  kan	  här	  endast	  göra	  en	  bedömning	  av	  
handledningssamtalen	  baserad	  på	  hur	  vältalig	  studenten	  är	  i	  relation	  till	  sin	  uppgift	  eftersom	  



det	  är	  det	  teckensystemet	  som	  erkänns.	  I	  danskursen	  har	  studenten	  en	  ökad	  möjlighet	  att	  
gestalta	  sin	  förståelse	  genom	  att	  visa	  den	  genom	  sin	  dans.	  	  
	  
Ett	  designteoretiskt	  perspektiv	  på	  bedömning	  fokuserar	  på	  de	  teckensystem	  som	  används	  
vid	  bedömning	  och	  vad	  dessa	  teckensystem	  synliggör	  och	  kommunicerar.	  En	  central	  fråga	  
blir	  vad	  som	  erkänns	  som	  tecken	  på	  lärande	  samt	  tecken	  på	  utveckling	  eller	  transformation	  
(Björklund	  Boistrup	  2008,	  Selander	  2008).	  Fokusering	  på	  ett	  teckensystem	  blir	  en	  reduktion	  
av	  det	  som	  faktiskt	  är	  tillgängligt	  att	  bedöma	  (Lindstrand	  &	  Åkerfeldt	  2009).	  Att	  välja	  eller	  
välja	  bort	  olika	  teckensystem	  i	  ett	  handlingssamtal	  innebär	  ur	  ett	  bedömningsperspektiv	  att	  
erkänna	  eller	  inte	  erkänna	  vissa	  teckensystem	  som	  giltiga	  för	  att	  visa	  tecken	  på	  lärande.	  Val	  
av	  teckensystem	  får	  på	  så	  sätt	  konsekvenser	  för	  bedömning;	  "Recognition	  or	  refusal/inability	  
to	  recognise	  signs	  of	  learning	  has	  effects	  directly	  on	  possibilities	  and	  forms	  of	  assessment"	  
(Kress	  2009,	  s.	  25).	  
	  
	  

Frågor	  som	  form	  för	  bedömning	  
När	  läraren	  ställer	  frågor	  till	  studenterna	  (jfr	  excerpt	  7	  och	  8)	  är	  dessa	  är	  ofta	  inriktade	  mot	  
vad	  studenten	  vill	  förmedla	  med	  sin	  dans/berättelse	  till	  en	  publik.	  Genom	  frågorna	  kan	  vi	  se	  
vad	  det	  är	  läraren	  fokuserar	  i	  sin	  bedömning	  av	  studentens	  framställning,	  och	  därmed	  vad	  
läraren	  lyfter	  fram	  som	  centralt	  och	  viktigt	  i	  arbetet.	  I	  danskursen	  är	  frågorna	  till	  stor	  del	  
inriktade	  mot	  själva	  gestaltningen	  av	  dansen.	  I	  manuskursen	  är	  frågorna	  mer	  inriktade	  på	  
det	  personliga	  berättandet	  (excerpt	  7).	  Frågorna	  kan	  därmed	  ses	  som	  en	  viktig	  gestaltning	  av	  
vad	  som	  erkänns	  som	  kunskap	  och	  hur	  det	  ska	  uttryckas	  för	  att	  erkännas.	  
	  
	  
	  
	  

Samlad	  analys	  av	  framträdande	  bedömningsmönster	  
Nedan	  diskuteras	  resultaten	  från	  de	  tre	  delarna,	  institutionella	  ramar,	  iscensättning	  och	  
första	  transformationscykeln	  bland	  annat	  genom	  en	  modell	  där	  vi	  ställer	  danskursen	  och	  
manuskursen	  i	  relation	  till	  varandra.	  Den	  inbördes	  relationen	  blir	  möjligen	  ensidigt	  
polariserad	  då	  det	  enbart	  är	  två	  utbildningar	  som	  återges.	  	  
	  



Dominerande	  mönster	  i	  bedömningspraktiker	  
	  

Figur	  2.	  Framträdande	  mönster	  
	  
	  
Danskursen	  har	  i	  sin	  kursplan	  väldigt	  specificerade	  kursmål	  som	  studenten	  skall	  ha	  uppnått	  
efter	  avslutad	  kurs.	  De	  har	  också	  en	  annan	  beskrivning	  av	  sina	  utbildningar	  i	  jämförelse	  med	  
manuskursen,	  med	  mer	  explicita	  bedömningskriterier	  och	  kursmål.	  I	  relation	  till	  tidigare	  
studier	  av	  bedömning	  i	  högre	  konstnärlig	  utbildning	  kan	  vi	  se	  att	  manuskursen	  ser	  sin	  
utbildning	  som	  en	  utveckling	  av	  studentens	  personlighet.	  Detta	  synliggörs	  i	  den	  
institutionella	  inramningen,	  iscensättningen	  av	  samtalet	  och	  även	  i	  interaktion	  med	  
studenten	  där	  läraren	  är	  mer	  personlig	  i	  sitt	  sätt	  att	  fråga	  och	  genom	  sina	  gester	  och	  
rörelser.	  I	  danskursen	  talar	  läraren	  utifrån	  olika	  kvalitéer	  i	  studenternas	  dans,	  olika	  
riktningar,	  rytm	  osv.	  och	  använder	  begrepp	  för	  att	  tala	  om	  studentens	  dans	  utan	  att	  bli	  
personlig.	  Det	  är	  dansen	  som	  fokuseras	  och	  det	  är	  dansen	  som	  bedöms	  genom	  ett	  antal	  
begrepp	  som	  läraren	  tagit	  fram	  och	  som	  hon	  talar	  utifrån.	  Detta	  gör	  att	  vi	  kan	  se	  att	  
manuskursen	  har	  mer	  allmänt	  hållna	  kursmål	  och	  bli	  mer	  personlig	  medan	  danskursen	  har	  
specifika	  kursmål	  och	  fokuserar	  mindre	  på	  studentens	  personlighet.	  	  	  

Vad	  är	  bedömningen	  till	  för?	  
Pettersson	  (2008)	  menar	  att	  bedömningar	  alltid	  är	  begränsade	  till	  innehåll	  och	  form.	  Detta	  
gör	  att	  den	  didaktiska	  designen	  av	  handledningssamtalet	  blir	  viktig.	  Såväl	  hur	  kursmål	  
uttrycks	  i	  en	  kursplan	  som	  vilka	  resurser	  som	  används	  och	  vilka	  representationer	  som	  
erkänns	  som	  tecken	  på	  lärande	  blir	  betydelsefullt	  i	  bedömningsarbete.	  När	  läraren	  i	  
manuskursen	  inte	  uppmärksammar	  den	  skrivna	  texten	  under	  handledningssamtalen,	  utan	  
istället	  fokuserar	  på	  studenters	  förmåga	  att	  verbalt	  återge	  manuset,	  blir	  studentens	  förmåga	  
att	  tala	  om	  vad	  han	  eller	  hon	  vill	  åstadkomma	  med	  sitt	  manus	  viktigare	  än	  det	  han	  eller	  hon	  



faktiskt	  åstadkommit	  i	  den	  skrivna	  texten	  (med	  undantag	  när	  studenten	  har	  med	  sig	  ett	  
”treatment”,	  se	  excerpt	  6).	  	  Detta	  val	  avseende	  hur	  samtalet	  genomförs	  återskapar	  och	  
upprätthåller	  specifika	  normer	  och	  förutsättningar	  för	  auktoritet	  och	  kunskapssyn.	  	  
	  
I	  danskursen	  finns	  inte	  denna	  tydliga	  markering,	  utan	  dansstudion	  är	  mer	  neutral	  för	  både	  
studenten	  och	  läraren.	  Utformning	  av	  kommunikationen	  i	  handledningssituationerna	  skapar	  
olika	  slags	  utfallsrum	  (Selander	  &	  Rostvall	  2008,	  s.	  22).	  Att	  exempelvis	  genomföra	  
handledning	  i	  en	  lärares	  arbetsrum	  som	  är	  möblerat	  med	  dator,	  skrivbord	  och	  böcker	  samt	  
personlig	  rekvisita	  som	  skulpturer	  och	  tavlor,	  ger	  utrymme	  för	  andra	  förhållningssätt	  än	  
handledning	  i	  en	  danssal	  med	  endast	  fast	  installerade	  speglar	  och	  barr.	  Utifrån	  den	  
institutionella	  inramningen	  är	  samtalen	  i	  båda	  kurserna	  iscensatta	  i	  ett	  specifikt	  
institutionellt	  sammanhang.	  Användning	  av	  olika	  resurser	  och	  rutiner	  utvecklas	  över	  en	  
längre	  tid	  och	  blir	  till	  slut	  så	  självklara	  att	  dessa	  i	  en	  mening	  förkroppsligar	  ämnet,	  
kunskapskulturen	  och	  den	  dominerande	  diskursen.	  	  
	  

På	  väg	  mot	  kontinuerlig	  bedömning	  
Den	  individuella	  handledningen	  intar	  en	  central	  plats	  i	  undervisningen	  i	  högre	  konstnärliga	  
högre	  utbildningar.	  Undervisningen	  relaterar	  inte	  sällan	  till	  en	  månghundraårig	  mästare–
lärling-‐tradition	  där	  nyckelord	  är	  imitation	  och	  socialisering	  (Rolf	  1991,	  Nielsen	  &	  Kvale	  
1999).	  De	  konstnärliga	  högskolornas	  undervisning	  vilar	  på	  beprövad	  erfarenhet.	  Att	  lyfta	  
fram	  och	  synliggöra	  den	  bedömning	  som	  av	  hävd	  utformats	  på	  ett	  visst	  sätt	  möter	  inte	  sällan	  
motstånd.	  Eisner	  (i	  Lindström	  1980)	  framhåller	  bland	  annat	  att	  många	  lärare	  på	  fältet	  anser	  
att	  skapande	  inte	  ska	  bedömas:	  
	  

…	  den	  enskilda	  konststudenten	  är	  svårare	  att	  kontrollera	  och	  värdera,	  eftersom	  man	  
inte	  har	  någon	  mall	  för	  det	  man	  tidigare	  inte	  har	  stött	  på.	  Hur	  mäter	  och	  värderar	  man	  
det	  okända?	  Hur	  ger	  man	  ”betyg”	  till	  en	  student	  som	  kanske	  har	  skapat	  något	  som	  är	  
misslyckat	  men	  som	  genom	  denna	  process	  börjar	  förstå	  något	  som	  ingen	  
utbildningsprocess	  i	  världen	  kunde	  ha	  gett	  honom	  eller	  henne?	  (Högskoleverket	  2006)	  

	  
Högskoleverket	  utvärderade	  2006	  grund-‐	  och	  forskarutbildning	  inom	  scenisk	  gestaltning	  och	  
produktion.	  Utifrån	  ett	  empiriskt	  enkätmaterial	  har	  en	  expertgrupp	  bestående	  av	  lärare	  på	  
högskolorna,	  i	  rapporten	  bland	  annat	  beskrivit	  högskolornas	  syn	  på	  kunskap	  och	  
undervisning.	  Expertgruppen	  menar	  i	  rapporten	  bland	  annat	  att	  ”Lärarens	  kunskaper	  och	  
insikter	  är	  ingenting	  som	  skall	  läras	  utan	  snarare	  ha	  betydelse	  som	  inspiration	  och	  –	  kanske	  
rent	  pedagogiskt	  –	  som	  provokation	  och	  startmotor”	  (Högskoleverket	  2006,	  s.	  27).	  Målet	  är	  
vidare	  att	  stödja	  en	  utveckling	  av	  en	  självständig	  konstnär,	  den	  enskilda	  studenten	  kommer	  i	  
förgrunden	  och	  studenten	  är	  i	  termer	  av	  kunskap,	  själva	  utgångspunkten.	  	  	  

	  
Konstnärlig	  utbildning	  handlar	  om	  att	  utveckla	  den	  enskilda	  studentens	  unika	  talang.	  
Det	  innebär	  att	  institutionen	  och	  lärarna	  måste	  ta	  sin	  utgångspunkt	  i	  studentens	  
potential	  och	  hela	  person,	  eftersom	  det	  är	  härifrån	  ”materialet”	  och	  ”kunskapen”	  
kommer.	  	  
Man	  kan	  hävda	  att	  rollerna	  i	  stort	  sett	  är	  ombytta.	  I	  högre	  grad	  är	  det	  läraren	  som	  skall	  
vara	  nyfiken	  och	  öppen	  inför	  den	  enskilda	  studenten	  och	  hans	  eller	  hennes	  talang.	  
(Högskoleverket	  2006.)	  	  



	  
I	  en	  konstnärlig	  process	  ska	  den	  personliga	  erfarenheten	  ta	  gestalt	  (Lindstrand	  &	  Selander	  
2009).	  Genom	  gestaltningen	  släpps	  i	  en	  mening	  kopplingen	  till	  den	  personliga	  erfarenheten,	  
då	  verket	  som	  objekt	  sätts	  i	  förgrunden.	  Här	  kan	  de	  konstnärliga	  utbildningarna	  ses	  som	  ett	  
erbjudande	  till	  ett	  handlingsutrymme	  där	  studenten	  får	  möjligheter	  och	  förutsättningar	  att	  
utveckla	  och	  förfina	  sin	  kompetens	  inom	  sitt	  konstnärliga	  skapande.	  	  
	  
I	  högskolornas	  egna	  beskrivningar	  finns	  en	  skeptisk	  inställning	  till	  kunskap	  och	  bedömning	  i	  
konventionell	  bemärkelse.	  Det	  personligt	  unika	  framstår	  som	  det	  centrala	  och	  lärarens	  
erfarenhet	  betraktas	  främst	  som	  inspiration.	  Utbildningarna	  innebär	  även	  att	  mästaren	  leder	  
studenterna	  in	  i	  en	  traditions-‐	  och	  professionsgemenskap	  (Molander	  1996).	  	  
	  
Edling	  &	  Börjesson	  (2008)	  menar	  att	  konstnärliga	  utbildningar	  handlar	  mer	  om	  att	  bli	  en	  del	  
av	  ett	  kulturellt	  sammanhang	  och	  om	  en	  personlig	  utveckling	  där	  studenten	  genom	  sin	  
unicitet	  inte	  kan	  bedömas	  utifrån	  i	  förväg	  fastställda	  kriterier.	  Samtidigt	  finns	  ett	  nytt	  
intresse	  inom	  flera	  utbildningar	  att	  just	  synliggöra	  –	  och	  reflektera	  över	  –	  den	  egna	  
praktiken.	  I	  danskursen	  finns	  det	  explicita	  kriterier	  hur	  studenten	  blir	  bedömd	  i	  sitt	  
konstnärliga	  uttryck.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  ingen	  omöjlighet	  att	  sätta	  ord	  på	  en	  konstnärlig	  
gestaltning	  och	  därmed	  också	  ge	  studenten	  en	  möjlighet	  att	  delta	  i	  samtal	  om	  bedömning.	  	  
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