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Förord
Dansarutbildningen reformerades år 2011. Skolverket har utvärderat hur
dansarutbildningen fungerar i förhållande till regeringens intentioner med
reformen. Utvärderingen redovisas i rapporten.
Skolverkets avdelning för analys har tagit fram rapporten i samarbete med
medarbetare från läroplansavdelningen och enheten för skoljuridik.
Skolverket vill tacka alla elever, lärare, skolledare, avnämare, ledamöter i Rådet för
dansarutbildning samt företrädare för föräldraföreningar som generöst har bidragit
med sin tid och sina erfarenheter till Skolverkets utvärdering av
dansarutbildningen.
Stockholm, juni 2019
Peter Fredriksson
Generaldirektör

Lovisa Ingström
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Riksdagen fattade år 2010 beslut om en reformerad dansarutbildning. Det
huvudsakliga syftet med förändringarna var att höja utbildningens kvalitet vilket i
sin tur var tänkt att leda till att avgångseleverna blir anställningsbara på nationella
och internationella dansscener. Syftet med den här studien har varit att utvärdera
hur dansarutbildningen fungerar i förhållande till regeringens intentioner med 2011
års reform.
För att genomföra studien har Skolverket sammanställt uppgifter från Skolverkets
officiella statistik och antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. Vi har
också genomfört intervjuer med avnämare inom dans, företrädare för skolorna
med dansarutbildning, representanter för föräldraföreningar, ledamöter och
ordförande för Rådet för dansarutbildning samt företrädare för rådets kansli som
är organiserat inom Skolverket.
Rådets ansvar för antagning och urval fungerar väl
Ett led i reformen var att regeringen inrättade beslutsorganet Rådet för
dansarutbildning som organisatoriskt placerades inom ramen för Skolverket. I
rådet ska det finnas ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan
och gymnasieskolan. Syftet med inrättandet av rådet var att öka den statliga
styrningen. Avsaknaden av statlig styrning var enligt regeringen en bidragande
orsak till kvalitetsbristerna i dansarutbildningen som den utredning som föregick
beslutet konstaterade. Rådets ena uppdrag är att ansvara för organisation och
genomförande av antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen. Skolverkets
studie visar att rådet generellt bedriver ett välfungerande arbete med
antagningsprocessen, något som har bidragit till ökad förutsägbarhet för eleverna.
Skolverket kan dock konstatera att arbetet med rådets andra ansvarsområde, att
bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen, fungerar mindre
bra. Det är oklart hur rådet förväntas bidra till uppföljning och utveckling av
kvaliteten, vilken aktör som ska driva arbetet och var gränserna går mellan rådets
ansvar för att bidra till uppföljning och kvalitetsutveckling och huvudmannens
ansvar enligt skollagen för kvaliteten i utbildningen. Givet detta fokus i rådets
arbete, finns anledning att tydliggöra rådets ansvar gällande uppföljning och
utveckling av kvaliteten i förhållande till huvudmännens och skolornas ansvar.
Ytterligare en oklarhet som har identifierats i studien gäller rådsledamöternas
mandat. Både företrädare för skolorna och rådsledamöter upplever att det är
otydligt vems intresse som ledamöterna i praktiken representerar i rådet. Det finns
rådsledamöter som inte är helt säkra på om de förväntas bidra med sina personliga
kunskaper eller om de ska framföra sin arbetsgivares åsikter. Företrädare för
skolorna upplever det också som otydligt i vilken av dessa två roller som
rådsledamöterna uttalar sig.
Kritiken mot det kommunala huvudmannaskapets ekonomiska och organisatoriska
begränsningar som framfördes i utredningen som föregick reformen ser vi även i
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den här studien hos vissa rådsledamöter och företrädare hos skolorna. Till exempel
har Piteå kommuns beslut om nedläggning av dansarutbildningen uppgetts vara ett
exempel på att det kommunala huvudmannaskapet resulterar i alltför olika villkor
för huvudmän med dansarutbildning. Vi kan konstatera att dansarutbildning på
grundskolenivå efter vårterminen 2019 bara kommer att finnas i Stockholm och
Göteborg.
Extern jury har standardiserat antagningsprocessen
I reformen ingick också beslut om att rådet utser medlemmar i en jury som i sin
tur ger rådet rekommendation om vilka elever som ska antas till utbildningen.
Bedömning av extern jury i regi av rådet och dess kansli har bidragit till ökad
standardisering och transparens i bedömningen av eleverna genom framtagna och
dokumenterade bedömningsgrunder. Samtidigt upplever företrädare för skolorna
att bristande kontinuitet vad gäller jurymedlemmar kan innebära att tolkningen av
bedömningskriterierna varierar för mycket över åren. Företrädare för skolorna
med dansarutbildning lyfter också att det finns en risk för att talangfulla elever inte
antas eftersom den externa juryn endast bedömer eleverna under ett par dagar.
De flesta företrädare för skolorna anser att det är nödvändigt med ordningen att
elever på dansarutbildningen i grundskolan kan slås ut för att bibehålla kvaliteten i
utbildningen, men det finns elever som ur ett psykosocialt perspektiv påverkas
negativt. Därmed kan ett elevperspektiv och resultatperspektiv stå i konflikt med
varandra när det gäller utslagning inom grundskolan. Inga elever har avskilts mot
sin vilja från yrkesdansarutbildningen, men det finns elever som har slutat efter
dialog med skolledning och danslärare.1
Vidare visar studien att en betydligt högre andel av de pojkar än flickor som
ansöker antas till både den förberedande dansarutbildningen och till
yrkesdansarutbildningen. Väldigt få elever antas till mellanliggande årskurser på
högstadiet (årskurs 8 och 9) och i gymnasieskolan (år 2 och 3).
Utifrån studien konstaterar vi att det finns ett dilemma i att betyg i ämnet dans inte
har någon betydelse för om en elev får juryns rekommendation eller inte.
Danslärare upplever därför att det är svårt att förbereda elever på ett eventuellt
negativt antagningsbesked. Samtidigt finns det vissa innehållsmässiga skillnader
mellan juryns bedömningskriterier och de kunskapskrav som uttrycks i kursplanen.
En arbetsmarknad med stora krav
Utvärderingen visar att endast 4 av 45 avgångselever från den nya
dansarutbildningen med avgångsår 2014–2019 har anställning på någon av Sveriges
sex kompanier. Flera av eleverna kan dock vara anställda utomlands eller hos andra
arbetsgivare i Sverige som inte ingår i den här studien.

Elever behöver ansöka på nytt till dansarutbildningen inför årskurs 7 och år 1. På
yrkesdansarutbildningen kan elever avskiljas från utbildningen efter rektors beslut.
1
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Trots de förändringar som har genomförts sedan reformen kan vi därmed
konstatera att det fortfarande är få elever som får anställning vid någon av Sveriges
sex danskompanier direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning. Det indikerar att
det inte har skett någon kvalitetshöjning i den bemärkelsen. Samtidigt kan
utvärderingen inte ge ett heltäckande svar på hur anställningsbarheten för samtliga
avgångselever ser ut eftersom det inte finns några tillgängliga uppgifter om
avgångselevers sysselsättning.
Kungliga Baletten anser att eleverna bör vara, men inte är, anställningsbara i den
utsträckning som önskas efter avslutad yrkesdansarutbildning. Intervjuade
avnämare inom modern nutida dans anser däremot inte att det är rimligt att
avgångseleverna ska vara färdigutbildade och därmed anställningsbara efter
avslutad yrkesdansarutbildning. Företrädare för Kungliga Svenska balettskolan
tycker att eleverna på yrkesdansarutbildningens båda profiler är anställningsbara
efter avslutad yrkesdansarutbildning. Samtidigt konstaterar de att många elever
inom modern nutida dans vidareutbildar sig efter gymnasieskolan för att bättre
motsvara arbetsmarknadens krav.
Avnämare och rådsledamöter framhåller att den internationella konkurrensen och
kraven på mångfacetterade dansare med eftergymnasial utbildning, särskilt inom
modern nutida dans, har fortsatt öka även efter 2011. Nationella dans- och
balettscener väljer i hög grad att anställa utländska dansare, istället för
avgångselever från yrkesdansarutbildningen. Oavsett nationalitet har de dansare
som anställs på merparten av de svenska kompanierna generellt sett eftergymnasial
utbildning eller mer yrkeserfarenhet än vad avgångselever som kommer direkt från
yrkesdansarutbildningen har.
Vidare finns det rådsledamöter och företrädare för skolorna som är kritiska till att
den klassiska baletten likställs med den moderna nutida dansen i
dansundervisningen på den förberedande dansarutbildningen. De menar att det i
sin tur leder till att eleverna inte håller en tillräckligt hög kvalitetsnivå inom den
klassiska baletten.
Trots att utbildningsplatserna blev färre på yrkesdansarutbildningen i samband
med reformen är det inte så många elever som får juryns rekommendation att alla
platser fylls. Statistiken visar också att elever som har gått på den förberedande
dansarutbildningen har, i jämförelse med elever från övriga grundskolor, bättre
möjligheter att antas till yrkesdansarutbildningen. Det är särskilt få elever från
övriga grundskolor som antas till profilen för klassisk balett. Syftet med den
förberedande dansarutbildningen är att förbereda eleverna för
yrkesdansarutbildningen och att man i stor utsträckning lyckas med detta kan ses
som en indikation på god kvalitet i den förberedande dansarutbildningen.
Samtidigt visar studien att knappt 20 procent av de två första elevkullarna som
började årskurs 7 på den nya dansarutbildningen hade tagit examen från
yrkesdansarutbildningen sex år senare. Endast runt 40 procent av eleverna i
årskurs 9 på den förberedande dansarutbildningen fortsätter till
yrkesdansarutbildningen läsåret efter årskurs 9. Studien visar också att ungefär
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hälften av de 56 nybörjarelever2 som påbörjade yrkesdansarutbildningen i år 1
under läsåren 2011/12–2015/16 tog examen från yrkesdansarutbildningen inom
tre år. Totalt har 45 elever3 tagit examen från den reformerade
yrkesdansarutbildningen till och med läsåret 2017/18.
Gemensam kursplan har bidragit till mer likartad undervisning
Det faktum att det finns en gemensam kursplan har bidragit till att
dansundervisningen både mellan skolorna och inom skolorna med förberedande
dansarutbildning är mer lika innehållsmässigt nu än före 2011. Kunskapskrav har
tydliggjort vad som förväntas av eleverna och underlättat danslärares dialog med
vårdnadshavare. Företrädare för skolorna upplever att det är möjligt för eleverna
att kombinera elitsatsning med ordinarie undervisning, men det kan medföra att
eleverna inte får tillräcklig spets i sin elitsatsning och att de riskerar att gå miste om
vissa kunskaper. Studien visar till exempel att alla elever i praktiken inte kan ta del
av modersmålsundervisning.
Företrädare för skolorna anser att det är bra att danslärare sedan reformen år 2011
är undantagna skollagens krav på legitimation. Om inte undantaget fanns skulle
skolorna ha svårt att rekrytera danslärare som har både yrkeserfarenhet och
pedagogisk utbildning. Samtidigt ser företrädare för skolorna vikten av att
danslärarna har pedagogisk kompetens. Skolverket betonar i studien vikten av att
danslärare får tillräcklig kompetensutveckling inom pedagogik och vad gäller
skolans styrdokument.
Både företrädare för skolorna och avnämare önskar att skolorna skulle ha
möjlighet att visstidsanställa danslärare i större utsträckning än vad som idag är
möjligt. De menar att det skulle främja konstnärlig förnyelse i dansundervisningen.
Samtidigt konstaterar Skolverket att det kan innebära konsekvenser för lärarnas
anställningstrygghet och för möjligheten till kontinuitet i relationen mellan elever
och lärare.
Studien visar också att elever generellt trivs på utbildningen. Elever tycker att det
är en stor fördel att få ägna sig åt sitt största intresse på skoltid. Samtidigt framgår
det av intervjuerna att dansarutbildningen är prestationsinriktad. Elever som är
skadade eller har bristande motivation kan därför känna sig stressade vid press från
vårdnadshavare och danslärare att fortsätta satsningen. Utifrån studiens resultat vill
vi därför betona vikten av en välfungerande elevhälsa som arbetar både
förebyggande och vid akuta händelser.

Elev i år 1 i gymnasieskolan som inte varit registrerad i gymnasieskolan tidigare.
I den siffran ingår alla elever som har tagit examen från yrkesdansarutbildningen, oavsett hur lång
tid det har tagit för eleverna att fullfölja utbildningen.
2
3
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Bedömning och förslag
Skolverket konstaterar att det övergripande syftet med reformeringen av
dansarutbildningen var att höja kvaliteten i utbildningen. Ökad kvalitet skulle nås
genom flera förändringar, bland annat genom en ökad statlig styrning. Som ett led
i det inrättandes Rådet för dansarutbildning inom ramen för Skolverket.
Den här utvärderingen visar att förbättringar av dansarutbildningen har skett
genom en ökad förutsägbarhet i antagningsprocessen och genom en gemensam
kursplan för den förberedande dansarutbildningen. Utvärderingen indikerar
samtidigt att intentionerna med reformen inte har infriats fullt ut. Till exempel kan
vi konstatera att få avgångselever från den nya dansarutbildningen är anställda på
någon av Sveriges sex danskompanier. Det finns också oklarheter i ansvaret för
kvalitetsutvecklingen av dansarutbildningen. Vi ser även att det kan finnas
anledning att närmare undersöka elevernas psykosociala hälsa.
Utvärderingen ger inte kunskap om vilka specifika förändringar som skulle kunna
leda till att fler avgångselever får anställning vid Sveriges danskompanier direkt
efter avslutad yrkesdansarutbildning. Däremot ser vi att det finns ett glapp mellan
arbetsmarknadens krav och elevernas erfarenhetsnivå. Mot den bakgrunden kan
Skolverket konstatera att rapporten ger stöd för att genomföra en mer
genomgripande översyn av dansarutbildningen. Väljer man istället att behålla
dagens styrningsmodell med ett delat ansvar mellan Skolverket, Rådet för
dansarutbildning inklusive sitt kansli och huvudmännen som anordnar
dansarutbildning ger vi utifrån utvärderingen några rekommendationer och
åtgärdsförslag att gå vidare med. Dessa justeringar kan klargöra förväntningarna på
dansarutbildningen och tydliggöra rådets arbete.
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1. Bakgrund
I detta avsnitt beskriver vi kort hur arbetsmarknaden ser ut för dansare. Därefter
redovisar vi hur dansarutbildningen reformerades år 2011. Vi beskriver också
skolorna med dansarutbildning. Efter det följer studiens syfte, frågeställningar och
metod.
Arbetsmarknaden för dansare
Arbetsmarknaden för dansare har förändrats under de senaste decennierna, också
sedan reformen av dansarutbildningen. Dansares rörlighet på arbetsmarknaden har
ökat, både inom Sverige men också till och från Sverige. Dagens dansare, särskilt
inom moderna nutida dans, rör sig i större utsträckning mellan olika projekt och
olika koreografer, istället för att vara kvar en längre period i ett och samma
kompani. Arbetsmarknaden för dansare har alltid varit internationell, särskilt sedan
det har blivit enklare att röra sig mellan länder. Arbetsmarknadens krav har också
ökat på att dansare ska vara mångfacetterade i sin kompetens.
Tidigare fanns det fler kompanier i Sverige med klassisk balett som grund. Idag
finns bara Kungliga Baletten kvar som anställer ett mindre antal dansare om året.
För att få anställning på Kungliga Baletten behöver dansare dessutom kunna
uppvisa färdigheter även i modern nutida dans. Arbetsmarknaden för klassiska
dansare är därför begränsad i Sverige. I Europa finns det dock flera kompanier
med klassisk repertoar. För moderna dansare finns det en stor
frilansarbetsmarknad. Det finns även kompanier såsom Cullbergbaletten,
Göteborgsoperan, Skånes Dansteater, Regionteater Väst och Norrdans.
Arbetsmarknaden för dansare och avgångselevers anställningsbarhet
vidareutvecklas på sida 50.
Om utbildningen och reformen
Dansarutbildningen är en elitutbildning i dans där det ställs höga krav på kvalitet.
Målet för yrkesdansarutbildningen är att den elev som fullföljer utbildningen ska
kunna uppvisa sådana färdigheter att eleven blir anställningsbar på nationella och
internationella dans- och balettscener.4 Samtidigt ska eleverna ges en undervisning i
överensstämmelse med kurs-, ämnes- och timplaner i övriga ämnen.5
Dansarutbildningen består av den förberedande dansarutbildningen i grundskolans
årskurs 4–9 och yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen är
riksrekryterande både på grundskolenivå och gymnasienivå.
Yrkesdansarutbildningens historia går tillbaka till 1773 då Kungliga teaterns
balettelevskola grundades.

4
5

12 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning.
Vissa undantag finns, se s. 13.
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Om reformen

Riksdagen fattade år 2010 beslut om en reformerad dansarutbildning genom
propositionen Ett steg framåt – en ny dansarutbildning.6 Utbildningen hade
dessförinnan kritiserats för att det var för få elever som höll tillräckligt hög nivå
för att vara anställningsbara vid nationella och internationella dansscener.
När dansarutbildningen reformerades genomfördes ett flertal förändringar som alla
syftade till att höja kvaliteten i utbildningen för att eleverna efter avslutad
utbildning ska bli anställningsbara på både en internationell och nationell
arbetsmarknad för klassisk dans. I de principiella utgångspunkterna för reformen
2011 beskriver regeringen att den klassiska baletten ska kunna fortsätta att
utvecklas i Sverige. Regeringen beskriver ett vägval men där man beslutar att det är
önskvärt att behålla en utbildning i klassisk balett. Att bevara och utveckla den
klassiska baletten var därför kärnan i beslutet att reformera dansarutbildningen.
Samtidigt betonar regeringen att en satsning på klassisk balett även främjar den
moderna dansen. Regeringen konstaterar också att det inte råder någon strikt
uppdelning på arbetsmarknaden mellan klassisk balett och modern dans. I
underrubriken Yrkesdansarutbildningens syfte anger regeringen att målet för
utbildningen är att den elev som fullföljer ska kunna uppvisa färdigheter inom
klassisk balett eller modern dans som gör att eleven står sig i internationell
konkurrens och är anställningsbar på nationella balettscener.7
Samtidigt som målet med yrkesdansarutbildningen är anställningsbarhet anger
regeringen att utbildningen även bör förbereda för både annan yrkesutövning
inom området och för vidare studier. Detta på grund av skador och för att det,
enligt regeringen, inte är rimligt att tro att alla elever kommer bli yrkesverksamma
dansare på en begränsad arbetsmarknad.
Syftet med den förberedande dansutbildningen är att träna eleven till sådan teknisk
färdighet och konstnärlig uttrycksförmåga i dans att de ges förutsättningar att antas
till och kunna genomföra yrkesdansarutbildningen. Samtidigt får avstegen från
utbildningen i den ordinarie grundskolan inte vara alltför stora. Eleverna i den
förberedande dansarutbildningen måste kunna uppnå mål för både den ordinarie
grundskolan och för dansämnet. Kraven på dansskicklighet ökar med åren och en
del elever kommer inte att utvecklas tillräckligt eller upprätthålla intresset för dans.
Det innebär att flera av eleverna kommer välja att återgå till en vanlig grundskola
eller att inte börja på yrkesdansarutbildningen. Regeringen betonar att en
kvalificerad dansarutbildning därför måste kunna kombineras med utbildning i
grundskolans ämnen.
När regeringen förändrade dansarutbildningen var det tydligt att
dansarutbildningen kräver avsteg från vissa principer som gäller för den reguljära
grund- och gymnasieskolan. Samtidigt var man också tydlig med att

6
7

Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81.
Prop. 2010/11:19 s. 28.
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dansarutbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som gäller för all annan
utbildning. Barnets bästa ska vara utgångspunkten även inom dansarutbildningen.
Dansarutbildningen är en speciell utbildning som kräver vissa särskilda
förutsättningar hos de barn och ungdomar som går utbildningen, både fysiska och
psykiska. Dessa elever och framförallt deras vårdnadshavare gör dock ett aktivt
och frivilligt val när de söker till dansarutbildningen. Därför är det betydelsefullt
att eleverna får tillräckligt med information innan de väljer att påbörja
dansarutbildningen om vilka krav som ställs och vilka förutsättningar som gäller.
Styrningen av dansarutbildningen

Ta klass, den utredning som föregick propositionen föreslog att en ny statlig
myndighet skulle ta över huvudmannaskapet från kommunerna för den
förberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.8 Utredningen
framhöll att dansarutbildningen bedrivs på olika platser i landet men är av
nationellt intresse. Ett kommunalt huvudmannaskap innebär att de förberedande
utbildningarna har olika ekonomiska och praktiska förutsättningar och bedrivs
utan att ha något inbördes samband. Utbildningarna kunde vid den tiden, precis
som nu, också avvecklas genom ett kommunalt beslut. Det gjorde det möjligt för
en av Malmös stadsdelsnämnder att år 2005 fatta beslutet att lägga ned den
förberedande dansutbildningen i grundskolan årskurs 4–9. Utbildningen lades ner
mot bakgrund av diverse interna problem. Enligt nämnden var rekryteringsbasen
av elever geografiskt begränsad och de ansåg också att det var svårt att integrera
dansverksamheten med grundskolans uppdrag. Enligt Ta klass var det därför
angeläget att beslut om verksamheten, dess finansiering och fortlevnad skulle fattas
på central nivå för att bidra till en enhetlig utformning av dansarutbildningen.
Utredningen pekade ut det kommunala huvudmannaskapet som en av faktorerna
till den bristande kvaliteten i dåvarande dansarutbildning.
Regeringen valde dock att behålla det kommunala huvudmannaskapet för
dansarutbildningen eftersom man inte ansåg att de skäl som utredningen förde
fram var tillräckliga för att inrätta en egen statlig myndighet. En sådan myndighet
skulle medföra ökade kostnader för administration som regeringen inte ansåg vara
rimliga i förhållande till antalet berörda elever.
Istället valde regeringen att inrätta ett statligt beslutsorgan, Rådet för
dansarutbildningen, inom ramen för Skolverket, vilket till skillnad från ett statligt
huvudmannaskap med en egen myndighet gav andra förutsättningar gällande
styrningen av utbildningen. Rådet tog över huvudmännens ansvar att organisera
och genomföra antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen, i syfte att öka
kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen över landet. Rådet beslutar enligt
förordningen om dansarutbildning, om antagning till dansarutbildningen,
organisation av antagningen och hur färdighetsproven ska genomföras. Rådet har
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även i uppgift att bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.9
Dansarutbildningen bekostas dessutom av statsbidrag.
Sammanfattningsvis är styrningen av dansarutbildningen unik jämfört med andra
grundskole- och gymnasieutbildningar.10
Förändringar av dansarutbildningen

Den förberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen förändrades år
2011 därutöver på flera sätt. Nedan listas övriga huvudsakliga förändringar:
•

•
•

•

Mot bakgrund av den begränsade arbetsmarknaden för yrkesdansare inom
klassisk och modern nutida dans samt möjligheterna att fylla klasserna med
kvalificerade elever minskades antalet utbildningsplatser på gymnasial nivå
från 90 till 66. Antalet utbildningsplatser på den förberedande
dansarutbildningen förblev oförändrat. Skolorna i Stockholm och
Göteborg har 115 fastställda studieplatser vardera och Piteå har 50 platser i
sitt avtal. Det innebär att det totalt finns 280 platser på den förberedande
dansarutbildningen.
Dans infördes som ett eget ämne på den förberedande dansarutbildningen
och kunskapskrav och kursplan togs fram av Skolverket. Skolverket tog
även fram ämnesplaner för dansämnen på yrkesdansarutbildningen.
Undervisning i dansämnen ersatte ämnet idrott och hälsa på
dansarutbildningen. Skolorna gavs möjlighet att reducera
undervisningstiden i ämnena bild och slöjd inom ramen för skolans val
med mer än 20 procent. Eleverna ska dock erbjudas undervisning utan
reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.11
Antalet timmar för dansundervisning utökades och läsåret för den
förberedande dansarutbildningen förlängdes till att ha högst 240 dagar,
varav obligatorisk verksamhet med en omfattning av högst 190 dagar per
läsår. Läsåret för yrkesdansarutbildningen får ha högst 240 dagar.12

28 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
Som jämförelse kan nämnas riksidrottsgymnasieverksamheten (RIG) som bedrivs genom fyra
samverkande parter där Riksidrottsförbundet (RF) föreslår Skolverket vilka kommuner och
enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG, samt antalet elevplatser för respektive RIG.
RF fördelar också statsbidrag till huvudmännen. RF följer upp och utvärderar kvaliteten på RIG.
Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar
specialidrottsämnet. Skolverket godkänner också slutgiltigt vilka huvudmän och idrotter som blir
anordnare av RIG. Kommunen eller enskild huvudman är anordnare av, och ansvarig för, RIG.
Huvudmannen leder och organiserar verksamheten, i samverkan med berört specialidrottsförbund
(SF). I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp RIG-verksamheten,
anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till RIG. Nationellt godkända
idrottsutbildningar (NIU) bedrivs på samma sätt förutom att RF inte har något formellt uppdrag
avseende NIU, men ska vara ett stöd åt SF. Arbetsuppgifterna för RF och SF liknar Rådet för
dansarutbildningen, men är större rent organisationsmässigt.
11 4 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning.
12 7 och 16 §§ förordningen (2011:7) om dansarutbildning.
9
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Undervisningen kan i både förberedande dansarutbildning och i
yrkesdansarutbildning förläggas till annan tid än måndag till fredag.
Därmed har elever på dansarutbildningen mer undervisningstid än övriga
elever i grundskolan och gymnasieskolan.13
Antagningsreglerna ändrades bland annat så att ansökan och antagning
sker vid två tillfällen till den förberedande utbildningen: inför årskurserna 4
och 7 (dessförinnan ansökte eleverna endast inför årskurs 4). Det innebär
även att elever som redan befinner sig på utbildningen i årskurs 6 behöver
ansöka på nytt inför årskurs 7. Vidare kan elever endast antas efter
genomgången medicinsk bedömning.
Rektor gavs rätt att inför ett nytt läsår besluta att avskilja elev från
yrkesdansarutbildningen, efter samråd med elevens vårdnadshavare. En
elev kan bli avskild om den saknar förutsättningar att nå målen med
utbildningen, det vill säga att bli anställningsbar på nationella och
internationella dansscener.
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) infördes inom ramen för
yrkesdansarutbildningen.
Ett elevhem inrättades i Stockholm. Elevhemmet är i första hand till för
elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till för elever på den
förberedande dansarutbildningen.
Kravet på lärarutbildning eller behörighetsbevis avseende utländsk
lärarutbildning togs bort för lärare i dans.

Under år 2015 förändrades dansarutbildningen ytterligare. Då fick nya elever
möjlighet att även ansöka till mellanliggande årskurser, det vill säga till årskurs 5, 6,
8 och 9 i grundskolan och år 2 och 3 i gymnasieskolan. Det beslutades även att
hälsoundersökningen ska omfatta både allmänmedicinsk och ortopedisk
bedömning. Dessutom inrättandes två nationella profiler, klassisk balett och
modern nutida dans, på yrkesdansarutbildningen. 14 Tidigare hade eleverna haft
möjlighet att specialisera sig mot klassisk balett eller modern nutida dans, men
utbildningen var inte uppdelad på två profiler. Bakgrunden till att två profiler
inrättades på yrkesdansarutbildningen var att få sökande elever nådde upp till den
nivå på färdigheter inom klassisk balett som krävdes på utbildningen. En samlad
antagning till yrkesdansarutbildningen riskerade därför att utestänga talanger inom
modern nutida dans.15

Enligt 3 kap. 2 § skolförordningen (2011:85) och 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039)
ska ett läsår i både grundskolan och gymnasieskolan bestå av minst 178 skoldagar. Enligt 7 kap. 17
§ andra stycket skollagen (2010:800) får den obligatoriska verksamheten i grundskolan omfatta
högst 190 dagar per läsår.
14 12 a och 23 §§ förordningen (2011:7) om dansarutbildning.
15 Utbildningsdepartementets promemoria, U2014/3793/GV.
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Skolverkets kostnader för dansarutbildningen

Skolverkets kostnader för arbetet med Rådet för dansarutbildning och
antagningsprocessen redovisas nedan (Tabell 1). Kostnaderna har varierat något
över åren men de har ökat sedan rådet inrättades.
Tabell 1. Skolverkets kostnader för dansarutbildningen
År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Kostnad* (tkr)
2 150
2 680
2 640
3 020
3 980
4 030
3 300
3 290

Källa: Skolverket, avdelningen för verksamhetsstöd. Kostnaderna för rådets arbete och
antagningsprocessen har under åren 2011–2018 finansierats med olika anslag. *Uppgifterna visar på
verksamhetens kostnader för samtliga anslag, exklusive overheadkostnader (2011–2018) och
tidsredovisning (2011–2016). Med overheadkostnader avses stödverksamhet som till exempel ITsupport, administration, lönehantering etcetera. Skillnaderna mellan åren beror bland annat på olika
typer av insatser för kompetensutveckling och beställningen av en rapport från Gymnastik- och
idrottshögskolan.

De resurser som Skolverket avsätter för Rådet för dansarutbildningen genom
kansliet används till att organisera antagningsprocessen samt för att ge stöd till
skolor med bland annat administration och information kring
antagningsförfarandet. Resurser används även till kompetensutveckling av
danslärare under konferenser.
Om skolorna med dansarutbildning
Den förberedande dansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i
Stockholm, Svenska Balettskolan i Göteborg och Svenska Balettskolan i Piteå. I
Piteå är eleverna integrerade i övriga klasser i årskurs 4–6 på Norrmalmsskolan och
årskurs 7–9 på Christinaskolan. Yrkesdansarutbildningen finns enbart på Kungliga
Svenska balettskolan i Stockholm.
Tre kommunala huvudmän, Göteborg, Stockholm och Piteå, ingick år 2011 avtal
med regeringen om att bedriva förberedande dansarutbildning under fem år, 2011–
2016. Därefter förlängs avtalen med ett år i taget om de inte sägs upp av en av
parterna. Stockholm har på samma sätt ingått avtal om att bedriva
yrkesdansarutbildning på gymnasienivå.
Beslut om att avveckla dansarutbildningen i Piteå

I januari 2018 valde Piteå kommun att säga upp sitt avtal med regeringen. Detta
innebar att ingen antagning av elever till den förberedande dansarutbildningen i
Piteå genomfördes under 2018. Eleverna får gå kvar på utbildningen fram till
sommaren 2019 (sista terminen är vårterminen 2019). Piteå kommuns beslut att
avveckla dansarutbildningen beskrivs vidare på sida 31.
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Beskrivning av eleverna på dansarutbildningen16

Det är en betydligt högre andel flickor än pojkar både på den förberedande
dansarutbildningen och på yrkesdansarutbildningen. Runt 75 procent av eleverna
är flickor och det gäller skolorna i både Stockholm och Göteborg. 82 procent av
avgångseleverna från yrkesdansarutbildningen var kvinnor.17
En högre andel av eleverna på den förberedande dansarutbildningen har föräldrar
med eftergymnasial utbildning jämfört med elever på alla grundskolor i Sverige.18
Föräldrar till avgångselever på yrkesdansarutbildningen har också en högre
utbildningsnivå än föräldrar till elever på både övriga yrkesprogram och nationella
program.19
Andelen elever med utländsk bakgrund på den förberedande dansarutbildningen
skiljer sig inte så mycket från övriga grundskolor. 20 Andelen elever som är födda
utomlands är 16 procent på yrkesdansarutbildningen. Det är något högre jämfört
med yrkesprogrammen och de nationella programmen där 9 procent av eleverna är
födda utomlands.21

Elever i Piteå ingår inte i de statistiska uppgifterna för det här avsnittet.
För ytterligare uppgifter, se Tabell 4 och Tabell 5 i bilaga 1.
18 För ytterligare uppgifter, se Tabell 6 i bilaga 1. Det totala antalet elever från
yrkesdansarutbildningen är dock litet så jämförelser bör göras med försiktighet.
19 För ytterligare uppgifter, se Tabell 11 i bilaga 1. Det totala antalet elever från
yrkesdansarutbildningen är dock litet så jämförelser bör göras med försiktighet.
20 Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik
till elever med utländsk bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på
att eleven inte är folkbokförd i Sverige. Övriga elever hamnar i gruppen med svensk bakgrund,
även om de har en utlandsfödd förälder. För ytterligare uppgifter, se Tabell 9 i bilaga 1.
21 För ytterligare uppgifter, se Tabell 7 i bilaga 1.
16
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Genomförande av utvärderingen
Syfte och frågeställningar

Dansarutbildningen har inte följts upp och utvärderats sedan den inrättades år
2011. Däremot har Skolverket lämnat årliga redovisningar av Rådet för
dansarutbildnings verksamhet och kostnader under läsåren 2011/12–2014/15. År
2015 gav också Skolverket ett uppdrag till Gymnastik- och idrottshögskolan att
följa upp och utvärdera den i vissa delar bristande genomströmningen på
dansarutbildningen. Rapporten Klassiska dilemman och nutida krav redovisades 2016
till Skolverket.22
Syftet med den här studien är att utvärdera hur dansarutbildningen fungerar i
förhållande till regeringens intentioner med 2011 års reform.
Rapporten avser att besvara följande frågeställningar.
-

Hur fungerar Rådet för dansarutbildning?
Har förändringarna i samband med reformen höjt kvaliteten i
dansarutbildningen? Med kvalitet avses bland annat elevers
anställningsbarhet, genomströmning och samlade studieresultat.

Studien belyser också hur dansarutbildningen fungerar i andra avseenden såsom
riksrekrytering, kurs- och ämnesplaner i dansämnen, apl, kompetensförsörjning av
danslärare och elevernas psykosociala hälsa.
Avgränsningar

I rapporten följer vi inte upp dansarutbildningens ekonomi, inklusive utbetalade
statsbidrag. Vi har inte heller undersökt kvaliteten i den faktiska
dansundervisningen genom till exempel observationer.
Rapportens uppföljning av avgångselevers etablering på arbetsmarknaden är
begränsad till att ge exempel från några arbetsgivare och avgångselever. Detta
eftersom det inte finns någon tillgänglig och systematisk information om samtliga
avgångselevers sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.
I Skolverkets officiella statistik är det inte möjligt att skilja ut de elever som går den
förberedande dansarutbildningen i Piteå från övriga elever på skolorna i Piteå.
Därför ingår inte dessa elever i de uppgifter som bygger på den officiella
statistiken. I antagningsuppgifterna ingår dock uppgifter för ansökande elever till
dansarutbildningen i Piteå.
Studien belyser skolornas elevhälsoarbete främst utifrån intervjuer med
skolledningarna, danslärare och elever. Vi har inte genomfört intervjuer med
representanter för elevhälsan på samtliga skolor med dansarutbildning om
elevhälsans organisation eller arbetssätt.

22

Gymnastik- och idrottshögskolan (2016).
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Metod

Rapporten bygger på intervjuer och på uppgifter från dels Skolverkets officiella
statistik, dels antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Inom ramen för rapporten har vi sammantaget genomfört 30 intervjuer med 45
olika intervjupersoner. Intervjuerna har genomförts med fem företrädare för fyra
olika avnämare, sju skolledare (rektor och konstnärlig chef), tolv danslärare, en
representant för elevhälsan, sex elever, två representanter för föräldraföreningar,
åtta ledamöter samt ordförande för Rådet för dansarutbildning och två företrädare
för rådets kansli inom Skolverket samt ansvarig chef inom Skolverket. Vi har också
samlat in skriftliga uppgifter från ytterligare tre avnämare och tre avgångselever.
Uppgifterna som framkommit under intervjuerna och som återges i rapporten är
enskilda individers och specifika avnämares åsikter och upplevelser. Vi kan inte
generalisera intervjusvaren till att gälla för samtliga avnämare inom dans,
danslärare, representanter för elevhälsan, nuvarande elever eller avgångselever från
yrkesdansarutbildningen.
Ytterligare resonemang om studiens metod finns i Bilaga 2.
Definitioner

När vi i rapporten skriver förberedande dansarutbildning avses grundskolan och
yrkesdansarutbildning avser gymnasieskolan. När vi skriver dansarutbildningen
avses både den förberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen.
Det finns olika sätt att definiera kvalitet i dansarutbildningen. Inom ramen för den
här studien avses främst kvaliteten på dansarutbildningen i relation till
intentionerna med reformen år 2011.
Rapportens disposition
Rapportens disposition utgår från reformens intentioner om att höja kvaliteten i
dansarutbildningen på så vis att eleverna blir anställningsbara. Rapporten består av
fyra resultatkapitel som var och en belyser olika delar i reformen.
Det första kapitlet behandlar det kommunala huvudmannaskapet och det statliga
Rådet för dansarutbildning. Det andra kapitlet berör antagningsprocessen och
avskiljning. Det tredje kapitlet handlar om elevers anställningsbarhet och
dansarutbildningens kvalitet. Det fjärde kapitlet avser undervisning i dans och
övriga ämnen på dansarutbildningen. Därefter följer ett avsnitt med slutsatser och
förslag utifrån genomförd studie.
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2. Kommunalt huvudmannaskap med ett statligt råd
Inledningsvis i detta avsnitt finns en sammanfattning av kapitlet och en
genomgång av intentionen med förändringarna som genomfördes år 2011.
Därefter resonerar vi kring sammansättningen av ledamöterna i rådet. Efter det
beskriver vi rådets organisation och arbetsuppgifter samt hur rådets arbete med
deras två ansvarsområden fungerar.
Sammanfattning
Både företrädare för skolorna och rådsledamöter upplever att det är otydligt vems
intresse som ledamöterna i praktiken representerar i rådet. Det finns rådsledamöter
som inte är helt säkra på om de förväntas bidra med sina personliga kunskaper
eller om de ska framföra sin arbetsgivares åsikter. Företrädare för skolorna
upplever det också som otydligt i vilken av dessa två roller som rådsledamöterna
uttalar sig.
Rådet bedriver ett välfungerande arbete med antagningsprocessen men ett
begränsat arbete med uppföljning och utveckling av kvaliteten i
dansarutbildningen.
Det är otydligt hur rådet konkret förväntas bidra till uppföljning och utveckling,
vem som ska driva arbetet och var gränserna går mellan rådets ansvar för att bidra
till utveckling av kvaliteten och huvudmannens ansvar för det systematiska
kvalitetsarbetet. Det skapar organisatoriska mellanrum där det verkar som att
respektive part förväntar sig att en annan aktör tar ansvaret. Företrädare för
skolorna har ett lågt förtroende för rådets arbete med uppföljning och utveckling
av kvaliteten i utbildningen.
Enligt företrädare för skolan i Piteå är kommunens beslut att avveckla
dansarutbildningen ett exempel på att det kommunala huvudmannaskapet är
problematiskt, bland annat på grund av att det ger skolor olika förutsättningar att
bedriva dansarutbildning.
Intentionen med förändringarna
År 2011 ansåg regeringen att statens styrning av utbildningen dittills hade varit för
svag. Avsaknaden av statlig styrning antogs då också vara en bidragande orsak till
kvalitetsbristerna i dansarutbildningen, till exempel att dansarutbildningen i för hög
utsträckning hade behövt anpassas till den kommunala skolans villkor. Ta klass
föreslog därför att en ny statlig myndighet skulle vara huvudman för
dansarutbildningen. Regeringen ansåg dock att det skulle medföra ökade kostnader
för administration i förhållande till antalet berörda elever. Som tidigare nämnt
inrättades istället Rådet för dansarutbildning inom ramen för Skolverket.23

Prop. 2010/11:19, s. 17 och 18. Ytterligare en åtgärd som genomfördes för att öka den statliga
styrningen var att avtal skulle skrivas mellan staten och de huvudmän som anordnar
23
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Enligt regeringen ska organet vara ett forum där avnämarna och
utbildningsanordnarna möts. Tanken med rådets sammansättning av ledamöter var
att när dansprofessionen deltar i utvecklingen och uppföljningen av
dansarutbildningen skapas förutsättningar för en levande och aktuell utbildning
anpassad till yrkeslivets krav.24
Om Rådet för dansarutbildning
Organisatoriskt finns rådet under Skolverkets ledning och består av en ordförande
samt minst sex och högst tio ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med
kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot
ska ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare utses av regeringen för en
bestämd tid. Övriga ledamöter i rådet och ersättare för dessa utses av Skolverket
för en bestämd tid.25
Enligt regeringen kan ledamöter komma från skolväsendet, från de operaanknutna
dans- och balettscenerna, från andra fasta eller fristående institutioner, ensembler
och kompanier eller från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom
danssfären.26 Representanter för dansbranschens olika aktörer inbjuds att
nominera ledamöter till rådet. Att Skolverket ska bjuda in aktörer att nominera
representanter framgår inte uttryckligen av regelverket. Istället är det en praktik
som utvecklats inom rådets kansli för att få en bred representation av avnämare i
rådet. Hälften av ledamöternas förordnanden löper ut vartannat år.27
Enligt förordningen om dansarutbildningen prövas frågor om behörighet,
mottagande, urval och antagning av Rådet för dansarutbildning. Där framgår också
att rådet årligen ska anordna färdighetsprov i dans på varje ort där utbildningen
bedrivs samt att rådet ska utse den jury eller de juryer som ska svara för
bedömningen av färdighetsproven.28 För att de sökande eleverna ska få ett godkänt
färdighetsprov ska de klara delprov och ett slutprov. Färdighetsproven genomförs
under fyra dagars tid för respektive ort, årskurs och profil på
yrkesdansarutbildningen. Det genomförs även en uppsamlingsomgång på tre
dagar.
Skolverkets ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för dansarutbildning
tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för att verksamheten
bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.29

dansarutbildning. År 2011 infördes också krav på redovisning av hur anordnande huvudmän har
använt sina statsbidrag.
24 Prop. 2010/11:19, s. 19.
25 29 § förordningen (2015:1047) med instruktion för statens Skolverk.
26 Prop. 2010/11:19, s. 18.
27 Skolverket (2015).
28 Hur arbetet i rådet ska bedrivas beskrivs i ”Arbetsordningen för Rådet för dansarutbildningen”,
”Principer för jurymedlemmar” samt inom ramen för Skolverkets process ”Hantera Rådet för
dansarutbildning”.
29 32 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.
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Samtidigt som rådet inrättades år 2011 tillkom också rådets kansli inom ramen för
Skolverket. Kansliets uppgift är att vara föredragande för rådet, att på uppdrag av
rådet organisera och administrera antagningsprocessen och att sprida information
om dansarutbildningen. År 2019 består kansliet av 2,4 heltidstjänster.
Organisation och regelverk kring antagningsprocessen beskrivs ytterligare i
resultatkapitel Antagningsprocessen och avskiljning på sida 33.

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
21 (108)

Sammansättningen av ledamöter i rådet
Av regleringarna framgår att det i rådet ska finnas ledamöter med olika typer av
kunskaper och erfarenheter.30 Därmed utses ledamöter på personligt mandat och
inte som representanter för sin arbetsgivare. Det finns dock olika uppfattningar
om hur rådets sammansättning av ledamöter bör se ut och varför. Det finns också
olika syn på hur ledamöterna bör utses för att rådet ska ha förtroende och
legitimitet. Vilken sammansättning av ledamöter som förordas är i sin tur beroende
av vilken roll som ledamöterna menar att rådet har eller bör ha.
Diagram 1. Nuvarande sammansättning av ledamöter31

Rådets kansli har försökt se till att varje ordinarie ledamot har en personlig
ersättare som kan ersätta den ordinarie ledamotens intresse, till exempel att en
avnämarrepresentant ersätts av en annan avnämarrepresentant. Så är det inte för
alla platser i dagsläget. Nedan redovisas vad som framkommit under intervjuerna

Prop. 2010/11: 19, s. 18 och förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.
Både ordinarie ledamöter och ersättare inkluderas. Ordförande och dennes ersättare ingår inte
eftersom det är reglerat att de ska vara eller ha varit ordinarie domare. År 2019 finns fyra ledamöter
i rådet som arbetar för fyra olika arbetsgivare inom modern nutida dans. Dessa arbetsgivare är
Dansalliansen och Regionteater Väst (dessa ledamöter är ordinarie) samt Cullbergbaletten och
Norrdans (dessa ledamöter är ersättare). Rådets kansli har också strävat efter att utse en
rådsledamot som är anställd vid GöteborgsOperan, men har inte lyckats med det. Två ledamöter är
också anställda vid Kungliga Baletten, den ena är biträdande balettchef och den andra är chefsjurist.
Två av tre ledamöter som också är anställda hos skolorna är konstnärliga chefer, den tredje är
konstnärligt ansvarig för modern nutida dans på en av skolorna. Med oberoende avses ledamöter
som inte har anställning hos någon specifik arbetsgivare inom dansområdet, istället är det personer
med kunskap och erfarenhet inom dansområdet. En av två oberoende ledamöter är också facklig
representant i Teaterförbundet. En av två ledamöter som också är anställda hos en huvudman är
anställd hos Stockholm stad som anordnar dansarutbildning, den andra är anställd i Nynäshamns
kommun som inte anordnar dansarutbildning. Ledamoten som representerar högskola
representerar Stockholms konstnärliga högskola.
30
31
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med både skolorna och rådsledamöterna gällande sammansättningen av ledamöter
i rådet.
Otydligheter i hur ledamöter utses

Samtidigt som representanter för dansbranschens olika aktörer bjuds in av
Skolverket att nominera rådsledamöter, representerar ledamöterna formellt inte sin
arbetsgivare respektive skola/huvudman.32 De har därför ingen skyldighet att
representera sin arbetsgivare även om det framgår av intervjuerna att det ofta
förväntas. En ledamot säger:
Det är faktiskt lite oklart om jag representerar min arbetsgivare eller om jag är utsedd som person. I
mitt fall så satt min företrädare med i rådet under en period. Men jag hade också tidigare suttit med i
rådet som representant för min tidigare arbetsgivare. Så jag tog över min företrädares plats men det
var ingen som tog över min plats.

Företrädare för rådets kansli menar dock att vissa ledamöter behöver ha ett
personligt mandat eftersom till exempel fristående koreografer eller dansare inte
alltid har en arbetsgivare eller organisation bakom sig. Företrädare för kansliet
uppfattar också att avnämares intresse för att arbeta i rådet är relativt svalt. Det gör
att det kan vara svårt för rådets kansli att hos avnämarna hitta lämpliga kandidater
att föreslå som ledamöter.
Även företrädare för skolor tycker att det är oklart om ledamöterna utför sitt
arbete i rådet som potentiella avnämare eller ”enbart” som personer med kunskap
om dansprofessionen. Flera ledamöter påtalar att det tydligare bör framgå av
rådets arbetsordning hur rådsledamöter utses och på vilket mandat de sitter i rådet.
Skolledare framhåller att det behövs tydliga och genomtänkta kriterier som är
förankrade med skolorna för hur ledamöter utses. Det skulle skapa en långsiktighet
och legitimitet i vilka kvaliteter och funktioner som finns i rådet och varför.
Olika åsikter om syftet med rådet

Företrädare för rådets kansli och vissa rådsledamöter menar att rådet har en väl
avvägd fördelning av ledamöter mellan skola och arbetsliv. Genom den
fördelningen kan rådet vara en mötesplats mellan utbildningen och det
professionella yrkeslivet.
Bland ledamöterna finns det dock olika åsikter kring om en representant för varje
huvudman med dansarutbildning bör finnas med i rådet eller inte. Medan vissa
ledamöter tycker att det vore rimligt att samtliga huvudmän med dansarutbildning

I jämförelse kan nämnas att Skolverkets generaldirektör den 20 februari 2019 fattade beslut om
att ledamöter i de nationella programråden ska utses på ett organisationsmandat inför
mandatperioden 2019–2022. Beslutet fattades mot bakgrund av en kartläggning som visat att
programrådens syfte, att utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämare,
bättre kan nås genom en förändring av ledamöternas mandat från ett personligt till ett
organisationsmandat (Skolverket 2019).
32
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är med för att diskutera utbildningens utvecklingsbehov, menar andra att rådet inte
behöver fler ”byråkratiska” ledamöter som inte har konstnärlig spetskompetens.
Vissa ledamöter anser dessutom att samtliga skolors rektorer bör sitta med som
ledamöter i rådet för att skapa ett bättre samarbete mellan råd och skola. Andra
ledamöter tycker inte att skolornas rektorer ska vara representerade i rådet
eftersom de inte har specialkunskap om dans.
Det finns också ledamöter som ifrågasätter att företrädare för utbildningen ska
vara representerade i rådet. Även om de anser att det kan bidra till att stärka
samarbetet mellan skola och råd och att de förstår tanken med att rådet ska vara en
mötesplats mellan skola och arbetsliv skulle rådet bli mer oberoende om skolorna
inte var representerade.
Andra ledamöter anser att företrädare för dansprofessionen inte tillför särskilt
mycket till rådets arbete. Eftersom rådet inte är en styrelse och det är
huvudmannen som ansvarar för utbildningen har det enligt ledamöterna ingen
betydelse vilka synpunkter branschen för fram i rådet:
Dilemmat i Sverige är ju att avnämarna, till exempel Kungliga Baletten, kan säga vad de vill men
skolan behöver inte följa dem på gott och ont. Så egentligen behövs de inte, då skulle skolledningarna
själva vara rådgivande i de få frågor som tjänstemännen behöver, så länge det som Skolverket gör idag
finns kvar.

Ledamöter menar att rådet, utan branschen, skulle bli ett slags samråd mellan
skolorna och Skolverket genom representanter för rådets kansli. På det sättet
skulle skolornas mandat stärkas och ges ett större inflytande över att själva skapa
målbild och syfte för utbildningen. Skolorna kan då vid behov bjuda in
dansprofessionen och ta in deras perspektiv i frågor som de själva önskar. En
ledamot säger:
Då blir det inte att de här ledamöterna som har lång erfarenhet som dansare kommer in och bara
tycker. Det är skolorna som är ansvariga, ledamöterna har ju inte tydligt ansvar för skolorna och för
eleverna. Jag tror att skolorna skulle visa bättre resultat om de skulle få ökat inflytande. Om skolan ska
driva utbildningen samtidigt som de har massa andra parametrar som styr dem och att de inte får vara
involverade i särskilt mycket – då är det ganska tungrott.
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Rådets organisation och uppgifter
Myndighetsramar har förbättrat antagningsprocessen

Rådsledamöterna anser att rådets organisatoriska placering inom ramen för
Skolverket bidrar till en god struktur i antagningsprocessen. I intervjuerna betonar
ledamöter att kansliet organiserar rådets arbete och att när rådet är knutet till
Skolverket blir det en garant för att arbetet bedrivs inom regelverkets ramar. Att
rådet finns inom Skolverket ger dessutom en tyngd som gör att skolorna inte kan
bortse från rådets beslut. Ledamöterna lyfter också betydelsen av att kansliet har
en koordinerande roll för dansarutbildningen. Tidigare saknades en överordnad
funktion som hade insikt och expertis kring den särskilda utbildningsformen.
Avsaknaden berodde, enligt ledamöterna, på att det vare sig då eller nu finns
motsvarande kompetens hos huvudmännen, något som betänkandet Ta klass också
betonade. Att Skolverket genom rådets kansli har bistått rådet med kunskap och
administrativa resurser har enligt ledamöter varit avgörande för att rådet ska kunna
genomföra sitt arbete.
Företrädare för rådets kansli inom Skolverket framhåller att kansliet har en
tillbakadragen roll i bedömningsarbetet under antagningsprocessen. Där ska istället
rådsledamöters och jurymedlemmars expertis ges utrymme. Samtidigt framför
rådsledamöter att det har hänt att rådets kansli har gått för långt i sina tolkningar
av styrdokumenten i samband med färdighetsproven. En ledamot säger:
Ett exempel är när tjänstemannen säger att ”nu har vi två profiler på gymnasiet så det bör ni tänka på
när ni tar in elever till grundskolans färdighetsprov”. Det kanske låter logiskt men det står faktiskt inte
så i styrdokumenten. Det är bland annat därför som vi tycker det är så viktigt att det är någon från
rådet som har kontakt med dansläraren och med juryn och dess ordförande. Då är det i alla fall rådet
som tolkar och inte Skolverket.

Rådet har skapat en välfungerande antagningsprocess

Ledamöterna ger en samlad bild av att rådets arbete med antagningsprocessen
fungerar bra. De anser att rådet har ett tydligt uppdrag i att anta elever på ett
standardiserat och transparent sätt. Vilken roll rådet har i arbetet med
antagningsprocessen är välkänd också hos skolorna. Skolledare upplever att rådets
arbete med antagningsprocessen är välfungerande. Även företrädare för
föräldraföreningarna har en positiv bild av rådets arbete med antagningsprocessen.
Det har nu gått ett antal år sedan antagningsprocessen stöptes om för att bli
centraliserad. Det gör att intervjupersonerna snarare lyfter fram att rådet
kontinuerligt förbättrar antagningsprocessen genom mindre justeringar än den
stora förändringen i sig. Samtidigt uttrycker rådsledamöterna mer eller mindre
indirekt att man på det stora hela taget är nöjd med implementeringen av reformen
kring antagningen. De mindre förändringarna som ledamöterna väljer att lyfta upp
gällande vad rådet har bidragit med handlar till exempel om att ta fram rutiner för
under vilka omständigheter elever ska ha möjlighet att få genomföra
färdighetsprovet vid ett annat tillfälle, så kallade synnerliga skäl samt förändringar
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av både datum för och upplägg på färdighetsproven för att antagningsprocessen
ska fungera bättre ur ett elevperspektiv. Under åren har också rutiner och
bedömningskriterier för juryns bedömning av elever under färdighetsproven tagits
fram av rådet, vilket har standardiserat antagningen och ökat förutsägbarheten för
eleverna.33 Vilket mandat juryn har och hur antagningsprocessen ser ut i sin helhet
utvecklas vidare på sida 33.
Rådets uppdrag med uppföljning och utveckling av kvaliteten är otydligt

Rådet lägger en stor del av sin tid och sina resurser på arbetet med
antagningsprocessen. Det har gjort att arbetet med uppföljning och utveckling av
kvaliteten i dansarutbildningen har fått stå tillbaka. Det finns ledamöter som menar
att rådets roll att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra dansarutbildningen har
uppfyllts genom att bland annat utveckla antagningsförfarandet, juryuttagning och
färdighetsprov samt att föreslå förändringar till lagstiftning. Exempel på
förändringar som ledamöter nämner att rådet har bidragit till är införandet av
antagning av elever till årskurserna 5, 6, 8 och 9 i den förberedande
dansarutbildningen och år 2 och 3 på yrkesdansarutbildningen samt införandet av
två nationella profiler på yrkesdansarutbildningen. En ledamot säger:
Tillsammans med Skolverket kan vi formulera sådana grundläggande förändringar. Där gör rådet
något som inte skolan kan och heller ingen annan och det är jättebra. Där har rådet sin givna plats.

Det finns också ledamöter som anser att rådet, utöver nämnda förändringar, inte
har lämnat några konkreta förslag till förändringar i regelverket som syftar till att
utveckla kvaliteten i utbildningen. Både rådsledamöter och företrädare för rådets
kansli menar att rådet formellt ska arbeta med uppföljning och utveckling av
dansarutbildningen, men att det är inte helt klart vad rådet förväntas bidra med.
Därmed är det också oklart för ledamöterna i vilken utsträckning som de faktiskt
fullgör sina ålagda uppgifter inom ansvarsområdet. Inom rådet finns det en vilja att
arbeta tydligare med att följa upp och utveckla kvaliteten i dansarutbildningen.
Ledamöter upplever dock inte att rådet riktigt har verktygen att göra det. En
ledamot säger:
Det måste vara tydligt hur långt mandatet sträcker sig för rådet. Nu står det att man ska bidra. Det
borde finnas en arbetsordning för hur rådet bidrar till utveckling och uppföljning, så att det inte blir
olika från år till år. Till exempel att rådet skriver en rapport varje år om vad man ser, eller att skolorna
ska skicka in en rapport varje år till rådet och att vi i rådet har möjlighet att arbeta vidare med den.

Skolorna ser uppdraget med uppföljning och utveckling som oklart

Enligt företrädare för samtliga tre skolor har rådet inte bidragit till att höja
kvaliteten i utbildningen. Skolledare berättar att de önskar ett förtydligande av vad
som ingår i rådets roll att bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i
dansarutbildningen. Exempelvis ser man att rådet skulle kunna hjälpa skolorna
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med platser för apl och mentorskap samt att tillsammans med skolorna arbeta för
att öka skolornas rekryteringsunderlag av elever.
Under intervjuerna betonar också rådsledamöter vikten av ett gott samarbete
mellan rådet och de konstnärliga cheferna.34
Jag tycker att det är väldigt viktigt att de konstnärliga cheferna är införstådda med att de måste ställa
sig bakom det här, det är deras jobb och de måste informera sin personal. Om det sitter en konstnärlig
chef som är där som egentligen är emot hela konstruktionen så fungerar det inte. Rådet borde sätta
fokus på att ha en öppen dialog med de konstnärliga ledarna. För när alla är införstådda med vad som
gäller kan man hålla isär saker.

Danslärare lyfter att rådet har begränsad insikt i hur skolorna bedriver sitt arbete i
praktiken. Därför välkomnar de ett mer direkt samarbete med rådsledamöter i
form av att de besöker skolorna. Även företrädare för föräldraföreningarna lyfter
att de upplever att rådets arbete sker långt ifrån verksamheten på skolorna. Från
föräldraföreningarnas sida önskar man mer information från rådet om hur de
bedriver sitt arbete och en större synlighet från rådsledamöter ute på skolorna.
Skolorna är tveksamma till rådets mandat

Enligt rådsledamöter har skolorna ett lågt förtroende för rådets arbete med
uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen. Rådsledamöter och
företrädare för rådets kansli menar att en del av förklaringen till skolornas
bristande mottagarkapacitet är att skolans personal ännu inte har accepterat hur
dansarutbildningen förändrades 2011. Att skolorna uppfattade att rådet inrättades
ovanför deras huvuden, och utan att det fanns en efterfrågan från skolornas håll,
har också skapat en skepsis mot vad rådet kan och ska bidra med.
Intervjuerna visar att både vissa rådsledamöter och företrädare för skolorna över
tid har betraktat rådet mer som en beslutande styrelse med befogenhet att fatta
beslut om ramarna för dansarutbildningen än just ett råd. Eftersom rådet de facto
inte har dessa befogenheter har det skapats en misstro på skolorna gentemot
rådets kapacitet. En ledamot säger:
När det var dåligt på skolorna kom lärarna till oss och sa ”gör någonting”, men då fick vi säga att vi
inte har mandaten att styra och ställa. Vi fick säga att lärarna först fick gå till sina egna skolledningar
och sedan kan skolledningen komma till oss. Då kanske vi kan hjälpa till. Det där var väldigt svårt att
få lärarna att förstå att vi inte har mandat att styra och ställa. Då fick rådet dåligt renommé, att det där
rådet gör ju ingenting. Det fanns en tro att rådet kunde ändra på vissa problem och ”fixa skolan”, men
så är det ju inte.

Att det upplevs otydligt hur långtgående rådets befogenheter sträcker sig kan
förstås utifrån att utredningen som föregick reformen föreslog att en statlig

Den konstnärliga chefen för den förberedande dansarutbildningen i Göteborg är ordinarie
ledamot i rådet. Den konstnärliga chefen för Kungliga Svenska balettskolan är ersättare i rådet.
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myndighet skulle vara huvudman för dansarutbildningen.35 Otydlighet kring rådets
mandat kan därmed ha uppstått som en följd av att förväntningarna på rådet inte
stämmer överens med praktiken. En skolledare säger:
Den blev ju aldrig det som vi från skolorna eller utredaren föreslog, att det skulle finnas någon form
av styrelse eller något övre organ med fokus på det konstnärliga ämnet för att kunna kvalitetssäkra
skolorna och för att den konstnärliga ledningen på skolan skulle bli rekryterad på rätt sätt. Tittar vi
internationellt så har skolor det, skolorna är ofta kopplat till ett operahus och då ligger man under
operahusets styrelse…Sen skapades istället rådet som fick uppdrag att främja kvaliteten men aldrig
några redskap eller direktiv hur de skulle göra det.

Ledamöter lyfter att rådet och kansliet informerar skolorna under till exempel
konferenser om rådets roll och ansvarsområden. Vissa ledamöter menar att den
informationsspridningen är tillräcklig. Andra ledamöter menar att skolorna inte har
tillräcklig kännedom om rådets arbete, vilket har skapat felaktiga förväntningar på
rådets kapacitet och faktiska verktyg att förändra utbildningen. En ledamot säger:
Med vissa av rektorerna eller cheferna på skolan har jag ibland upplevt att de inte har förstått vad
rådet ska göra eller inte göra. Vi har det sista ordet, en beslutanderätt, vad gäller antagandeförfarandet
men skolans inre arbete är inte vårt ansvar. Jag tror fortfarande att vi kan bli bättre på att öka
kommunikationen och därmed förståelsen för vad rådet kan vara bra för, gentemot skolorna.

Att döma av intervjuerna med rådsledamöterna verkar det inte finnas några rutiner
för informationsspridning av till exempel vad som diskuteras och beslutas under
rådsmöten mellan rådet och skolledningarna. Informationsspridningen och den
kontinuerliga kontakten mellan rådet och skolorna är istället avhängig att
respektive skolas representant i rådet vidarebefordrar nödvändig information till
rektor och övrig personal på skolan. Kommunikationskanalen mellan rådet och
skolorna är därmed personberoende snarare än systematisk.
Företrädare för dansarutbildningen i Piteå menar att de har begränsad kontakt med
rådet. Som exempel nämns att när skolan sökte rådgivning hos rådet efter beslut
fattats om avveckling, uppfattade skolan att rådet inte kände till att något sådant
beslut fattats. De önskar därför att skolan skulle ha en kontaktperson i rådet som
de kan ha en närmare dialog med och som regelbundet besöker skolan. Rådets
konferenser har varit särskilt viktiga för Piteås kontakt med skolorna i Göteborg
och Stockholm.
Oklara gränsdragningar gentemot huvudmännen

I intervjuerna lyfter både rådsledamöter och företrädare för rådets kansli inom
Skolverket att det inte är tydligt utifrån dansarutbildningens organisationsstruktur
vem eller vilken funktion som ska leda och driva kvalitetsutvecklingen av
utbildningen. Detta trots att det formella ansvaret för systematiskt kvalitetsarbete
ligger på huvudmannen enligt skollagen. En ledamot lyfter att otydligheter i
gränsdragningar mellan råd, rådets kansli, huvudmän och skolorna gör att samtliga
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parter kan uppleva att en annan part är huvudansvarig när utbildningen blir
kritiserad. En ledamot säger:
Skolorna och rådet skyller på varandra när utbildningen inte fungerar. Det är ju skolorna som driver
utbildningen men det blir så otydligt vem som har ansvar.

Ledamöter framför under intervjuerna att de utgår från att huvudmännen sköter
kvalitetsutvecklingen av utbildningen och att den huvudmannarepresentant som
finns i rådet tar med sig vad som diskuteras under möten. Samtidigt finns det
rådsledamöter som menar att huvudmännen i dagsläget inte bidrar till
dansarutbildningens utveckling. Därför bör ett systematiskt samarbete mellan rådet
och huvudmannen utvecklas och formaliseras. Företrädare för rådets kansli är inne
på samma linje som rådsledamöterna. De betonar att det ingår i huvudmännens
ansvar att kvalitetssäkra dansarutbildningen. Samtidigt menar de att huvudmännen
har varit relativt frånvarande i organisationen kring dansarutbildningen sedan 2011,
till exempel gällande att bistå med lokaler under färdighetsproven. Företrädare för
rådets kansli lyfter också att kansliet utför uppgifter som också är skolornas och
huvudmännens ansvar, till exempel information under föräldramöten och
återkoppling till vårdnadshavare när elever får ett negativt besked i
antagningsprocessen.
Vidare har rådsledamöterna, tillsammans med kansliet, bistått skolorna med till
exempel kompetensutveckling för danslärare under de årliga konferenserna sedan
2011. Konferenserna kan också anses vara ett verktyg som rådet har använt sig av
för att utveckla kvaliteten i utbildningen. Företrädare för rådets kansli menar att
efter de första åren med utbildningen så bör implementeringsfasen vara förbi och
kompetensutveckling i huvudsak vara en fråga för huvudmännens reguljära ansvar.
Mot den bakgrunden anger företrädare för rådets kansli att rådets uppgifter och
ansvarsområden behöver renodlas gentemot huvudmannen.
Otydligt vilken aktör som initierar arbetet med uppföljning och utveckling

Vidare framhåller både rådsledamöter och företrädare för rådets kansli att det inte
är helt tydligt vem eller vilken funktion som ska leda och driva rådets arbete
gällande uppföljning och utveckling av utbildningen utifrån organets
organisationsstruktur. Ledamöter lyfter att det faktum att ordförande för rådet ska
vara eller ha varit en domare sänder signaler om att rådets fokus snarare är att
organisera en standardiserad och förutsägbar antagningsprocess än att driva en
konstnärlig utveckling av utbildningen. Även om ledamöter betonar vikten av att
det finns en garant för transparens inom rådets organisation, menar de också att
rådets juridiska fokus har varit alltför framträdande på bekostnad av diskussioner
om den konstnärliga nivån på utbildningen.
Eftersom det är rådets kansli som bereder rådets frågor konstaterar ledamöter
dessutom att tjänstemännen i realiteten har fått en pådrivande roll medan
ordföranden har en mer passiv och formell roll gällande vilka frågor rådet ska
driva. Det har lett till en otydlighet kring om det är rådets kansli, ordföranden eller
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enskilda ledamöter som har ansvar för om och när frågor om uppföljning och
utveckling av kvaliteten kommer upp på rådets dagordning.
Olika syn på grundläggande frågor försvårar utvecklingsarbetet

I rådet finns olika intressen representerade, både dansprofession och skolväsende
samt företrädare för den klassiska baletten och för den moderna nutida dansen.
Även om rådsledamöter menar att det finns konsensus om flertalet frågor så kan
intressekonflikter försvåra rådets arbete med att utveckla dansarutbildningen. Det
handlar till exempel om avvägningar mellan fokus på elitsatsning och krav på en
likvärdig grundskole- respektive gymnasieutbildning respektive olika syn på
tyngdpunkt mellan klassisk balett och modern nutida dans. De olika synsätten kan
göra att rådet i vissa frågor har svårt att enas om en linje som rådet kan driva i
syfte att utveckla dansarutbildningen. En ledamot säger:
Vi hamnar ofta i diskussioner gällande det klassiska och det moderna eftersom det är så olika vägar
och olika processer. Den klassiska baletten måste elitsatsa tidigt medan vi som representerar den
moderna dansen ser att eleverna behöver något mer efter gymnasiet, t.ex. ett ungdomskompani eller
vidareutbildning för att få sitt första jobb. Så det är väldigt olika vägar men båda ryms inom samma
utbildning. De diskussionerna fastnar vi ofta i utifrån kvalitet och de är svåra.

Utifrån svårigheterna att nå en samsyn om vilka insatser som behövs för att höja
kvaliteten tycker några rådsledamöter att rådet behöver delas upp i mindre
arbetsgrupper. En som fokuserar på utvecklingen inom klassisk balett och en som
fokuserar på utvecklingen inom modern nutida dans.
Enligt flera ledamöter fungerar dock rådets arbete betydligt bättre idag än första
tiden efter att det inrättades år 2011. Ledamöter uppger att företrädare för
dansprofessionen respektive företrädare för skolväsendet har närmat sig varandra.
Det finns idag en större samsyn och förståelse från båda håll för hur dansvärlden
respektive det kommunala huvudmannaskapet fungerar och därmed vad rådets
arbete ska bestå av.
Rådsledamöter lyfter ett behov av en tydligare arbetsordning

Mot bakgrund av nämnda otydligheter kring rådets arbete med uppföljning och
utveckling av kvaliteten föreslår ledamöter att rådets arbetsordning behöver
tydliggöras. De menar att det bör vara konkretiserat i rådets arbetsordning vad
rådet årligen förväntas göra, till exempel årliga rapporter om kvaliteten på
skolorna, eller att skolorna ska återrapportera uppgifter till som rådet i sin tur ska
följa upp.
Det finns också ledamöter som föreslår att förväntningarna ska höjas på vad
enskilda rådsledamöter ska bidra med, till exempel att ledamöterna kontinuerligt
ska besöka skolorna. Ett annat exempel på en arbetsuppgift som föreslås skrivas in
i arbetsordningen är att rådsledamöterna ska delta under färdighetsproven för att
observera och kvalitetssäkra antagningen. Från och med 2019 planerar
rådsrepresentanter att delta under proven, men i dagsläget görs det på frivillig
basis. Ett annat förslag på hur rådet skulle kunna bidra till ökad kvalitet som har
lyfts i intervjuerna är genom inflytande i huvudmännens rekrytering av
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konstnärliga chefer till skolorna. Rådsledamöter menar att de positionerna är så
pass centrala för utvecklingen av dansarutbildningen på respektive skola att det
krävs god kännedom om dansbranschen för att kunna göra goda rekryteringar.
Rådsledamöter föreslår därför att rådet bör få till uppgift att vara rådgivande i i
rekryteringsprocesser, alternativt delta i att utse personer till ett konstnärligt råd
som i sin tur får inflytande när nya konstnärliga chefer ska utses till skolorna.
Ledamöter lyfter också att arbetet i rådet kan effektiviseras. Rådet har åtta möten
om året och varje möte pågår i cirka fyra timmar. Flera rådsmöten går åt till
planering av antagningsförfarandet på en detaljerad nivå som främst involverar
vissa ledamöter. Därför skulle rådsarbetet kunna bli mer effektivt genom att dela
upp mötestillfällen i arbetsmöten respektive beslutsmöten. Att använda sig av olika
arbetsutskott är ett annat exempel på utveckling av arbetsformerna som ledamöter
nämner.
Kvalitetsgranskning från Skolinspektionen efterfrågas

Både rådsledamöter och företrädare för rådets kansli inom Skolverket efterfrågar
att Skolinspektionen ska genomföra kvalitetsgranskning av dansundervisningen i
dansarutbildningen. Av propositionen framgår att det vid granskning av kvaliteten
i dansundervisningen på dansarutbildningen är rimligt att Skolinspektionen anlitar
särskild expertis inom dans. Vi kan konstatera att Skolinspektionen sedan 2011 har
genomfört regelbunden tillsyn av skolor som anordnar dansarutbildning, men att
någon kvalitetsgranskning av dansundervisningen inte har genomförts.
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Kritik mot det kommunala huvudmannaskapet
I januari 2018 fattade Piteå kommun beslut om att avveckla sin förberedande
dansarutbildning. Enligt skolledare och danslärare i Piteå tyder beslutet på att det
kommunala huvudmannaskapet inte fungerar och att staten bör ta ett större
ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för utbildningen. I en skrivelse till
utbildningsdepartementet menar företrädare för Piteå kommun att de inte kan
fortsätta bedriva dansarutbildningen utan ökat statligt ekonomiskt stöd.36
Ett kommunalt huvudmannaskap innebär en ekonomisk konkurrens om vilka
utbildningar som ska prioriteras. Därför menar skolledare i Piteå att en statlig
huvudman skulle ha större ekonomiska möjligheter att hålla ihop utbildningen och
erbjuda likvärdiga förutsättningar till samtliga skolor med dansarutbildning än vad
en kommunal huvudman har. Enligt företrädare för dansarutbildningen i Piteå har
kommunen inte givits tillräckliga resurser för att bedriva en högkvalitativ
dansarutbildning. Det resonemanget liknar Ta klass motivering för ett statligt
huvudmannaskap, också mot bakgrund av beslutet att avveckla den förberedande
dansarutbildningen i Malmö år 2005. För ytterligare resonemang om
nedläggningen av dansarutbildningen i Malmö, se sida 11.
Skolledare i Piteå framhåller att det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att
dansarutbildningen finns norr om Stockholm, annars är det en stor del av landet
som det i realiteten inte finns möjlighet att rekrytera danstalanger ifrån. Skolledare
och danslärare menar därför att staten bör ta ett större ansvar än vad som görs
idag för att fånga upp talanger i hela Sverige.
Rektorer i Piteå välkomnar dock beslutet om avveckling utifrån hur
dansarutbildningen är organiserad idag. Danseleverna i Piteå är till skillnad från
skolorna i Göteborg och Stockholm integrerade i vanliga klasser eftersom det
skulle vara för dyrt att bilda egna klasser med så få elever.37 Integreringen av
danselever innebär schemamässiga problem eftersom övriga elever får anpassa sitt
schema efter danseleverna. Till exempel kan övriga elevers skoldag starta kl. 12
efter att danseleverna är klara med sin dansundervisning. Rektorer tror att skolan i
Piteå skulle nå ut till fler elever om de har en dansarutbildning som inte bedrivs
som en särskild utbildning, det vill säga där eleverna inte behöver elitsatsa i samma
utsträckning som idag. Nu är det enligt rektorerna för få elever i närområdet som
är beredda att elitsatsa i den utsträckning som krävs. Både skolledare och
danslärare framhåller dock att det är en förlust att den satsning som gjorts på till
exempel anställd personal och lokaler går förlorad när dansarutbildningen
avvecklas. Beslut om avveckling har också gjort att elever har hoppat av
utbildningen i förtid eftersom de inte ser någon framtid för utbildningen.

Piteå kommun (2017).
Vårterminen 2018 var den senaste terminen som det fanns elever i samtliga årskurser på den
förberedande dansarutbildningen i Piteå. I årskurs 4 – 9 fanns då totalt 41 elever. Antal elever i
varje årskurs varierade men innebär i genomsnitt knappt sju elever per årskurs.
36
37

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
32 (108)

Skolverket

Det finns också rådsledamöter som under intervjuer framför kritik mot det
kommunala huvudmannaskapet. Även om ledamöterna är införstådda med att det
vore en kraftfull förändring att lyfta ur utbildningen från det kommunala
huvudmannaskapet så menar man att utbildningen skulle gynnas av ett statligt
huvudmannaskap. Det faktum att Piteå kommun av ekonomiska orsaker har sagt
upp avtalet att driva dansarutbildningen är enligt ledamöterna ett tecken på att
dansarutbildningen behöver planeras och styras på en statlig nivå.
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3. Antagningsprocessen och avskiljning
Inledningsvis i kapitlet finns en sammanfattning av kapitlet och en genomgång av
intentionen med förändringarna som genomfördes år 2011. Därefter redovisar vi
hur väl antagningsprocessen fungerar och uppgifter om avskiljning av elever från
yrkesdansarutbildningen. Vi presenterar sedan statistik från rådets
antagningsuppgifter.
Sammanfattning
Bedömning av extern jury har bidragit till ökad standardisering och lika bedömning
av eleverna men företrädare för skolorna med dansarutbildning önskar mer
inflytande över vilka elever som antas till utbildningen.
De flesta företrädare för skolorna anser att det är nödvändigt med ordningen att
elever behöver ansöka på nytt till dansarutbildningen både inom ramen för
grundskolan och inför gymnasieskolan. Detta för att bibehålla kvaliteten vad gäller
nivå på danskunskaper inom utbildningen. Samtidigt finns det elever som ur ett
psykosocialt perspektiv påverkas negativt av en sådan organisation av
antagningsprocessen. Därmed kan ett elevperspektiv och resultatperspektiv stå i
konflikt med varandra, särskilt när det gäller utslagning inom ramen för
grundskolan.
Av vissa danslärare, elever och vårdnadshavare upplevs det problematiskt att betyg
i dansämnen och juryns bedömning inte alltid stämmer överens. Danslärare
upplever att det är svårt att förbereda elever på antagningsbesked. Samtidigt skiljer
sig innehållet i kunskapskraven från juryns bedömningsgrunder.
Väldigt få elever antas till mellanliggande årskurser på högstadiet och i
gymnasieskolan. En betydligt högre andel av de pojkar än flickor som ansöker
antas till både den förberedande dansarutbildningen och till
yrkesdansarutbildningen. Statistiken visar också att elever som har gått på den
förberedande dansarutbildningen har, i jämförelse med elever från övriga
grundskolor, större möjligheter att antas till yrkesdansarutbildningen. Det är
särskilt få elever från övriga grundskolor som antas till profilen för klassisk balett.
Inga elever har avskilts mot sin vilja från yrkesdansarutbildningen, men det finns
elever som har slutat efter dialog med skolledning och danslärare.
Intentionen med förändringarna
Innan dansarutbildningen förändrades år 2011 ansåg regeringen att det gällande
regelverket inom skolsystemet inte var konstruerat för att inhysa en elitinriktad
yrkesutbildning för unga. Till exempel var godkända betyg från grundskolan det
behörighetskriterium som gällde för att bli antagen till yrkesdansarutbildningen.38

I urval av sökande fick färdighetsprov användas som komplement till urval med betyg som
grund.
38
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Eleverna ansökte endast till årskurs 4 och kunde då fullfölja dansarutbildningen
fram till årskurs 9.
Utredningen Ta klass lyfte också att avsaknaden av enhetliga normer öppnade upp
för lokala tolkningar som grund för antagning och det var också en av de brister
som utredningen ville avhjälpa genom reformen.39 Regeringen menade att det
dåvarande systemet medförde att alltför många elever som antagits saknade
förutsättningar att tillgodogöra sig dansarutbildningen i grundskolan respektive
gymnasieskolan. Alla dessa hade inte rimliga möjligheter att nå målet att bli
anställningsbara som dansare.40
Antagningsprocessen ändrades därför och ett godkänt färdighetsprov i dans och
en godkänd hälsoundersökning infördes som urvalsgrund istället för betyg. Till
yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans
yrkesprogram.41 Förändringarna innebar också att elever nu behöver ansöka på
nytt inför årskurs 7. Regeringen bestämde också att rektor, efter samråd med
elevens vårdnadshavare, kan besluta om ett avskiljande av elever från
yrkesdansarutbildningen. Rektorn kan endast fatta beslut om avskiljande om
eleven inte når upp till de mål som ställs i dansämnen.42
Vidare förflyttades kontroll och ansvar för antagningen från skolornas egen
antagningsnämnd till Rådet för dansarutbildning. Det är nu en extern jury som
bedömer eleverna efter standardiserade bedömningskriterier. Juryn lämnar
rekommendation till Rådet för dansarutbildning om vilka elever som de bedömer
ska antas till dansarutbildningen. Det är rådet som därefter fattar beslut om vilka
elever som ska antas till dansarutbildningen. 43 De elever som antas till
dansarutbildningen får sedan tacka ja eller nej till platsen.44
Röster om antagningsprocessen
Bedömning av extern jury har bidragit till ökad standardisering

Det finns både skolledare, danslärare och företrädare för föräldraföreningarna som
lyfter att bedömning av en extern jury har bidragit till en ökad standardisering och
en likvärdig antagningsprocess mellan skolorna. Det har också ökat tydligheten i
processen för eleverna. Vissa menar att externa ögon i bedömningsprocessen
också höjer kvaliteten på vilka elever som antas. En skolledare säger så här:

SOU 2009:27, s. 82.
Prop. 2010/11:19, s. 12.
41 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram innebär godkända betyg i svenska eller svenska
som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
42 Prop. 2010/11:19, s. 36.
43 Sedan rådet inrättades år 2011 har det vid samtliga tillfällen fattat beslut i linje med juryns
rekommendation.
44 Att tacka ja till utbildningen innebär inte att alla elever sedan har registrerats på och påbörjat
utbildningen.
39
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Som det har blivit nu efter att vi har implementerat det här under några år och att det nu är en jury
som består av delvis skola och delvis utifrån är väldigt bra. Det blir utifrån min bedömning både
rättssäkert, kontinuerligt och en tydlig process för eleverna. Vi har alltid på skolorna försökt ha andra
inslag utifrån, även när skolan höll i det här själva. Men det blev inte samma nivå i processen varje år
eftersom det berodde väldigt mycket på vem som jobbade på skolan just då och hur mycket skolan
hade tid till processen etcetera. Det är också skönt för elever och föräldrar att veta att lärarna på
skolan inte är flertalet i bedömningen, så att eleverna får en fair bedömning utan att få känsla av att det
kan finnas något annat som väger in.

Vissa av de intervjuade eleverna upplever att det blir en mer rättvis bedömning
med en extern jury eftersom det motverkar att nya elever som inte tidigare gått på
skolan bedöms hårdare än elever som redan går på skolan. En extern jury gör att
eventuella personliga konflikter mellan elev och danslärare inte påverkar
antagningsprocessen.
Enligt vissa danslärare slipper skolorna, med en extern jury, bemöta kritik om att
de skulle ha antagit elever enbart för att de kände eleven sedan tidigare. Danslärare
upplever också att trots att skolan informerar vårdnadshavare om vilka insatser
som sätts in för att vända elevens eventuella negativa utveckling så faller
vårdnadshavares kritik vid ett nekande beslut från rådet ändå på att det är skolans
undervisning som brister. Därför kan det ibland vara skönt att kunna säga att det
är någon annan, det vill säga, rådet, som har tagit beslutet om antagning.
Samtidigt menar företrädare för skolorna att juryn kan missa talanger

Det finns också företrädare för skolorna som anser att den externa juryn begränsar
skolans flexibilitet att anta talangfulla elever som är på väg upp i sin
utvecklingskurva. Elevers utveckling går fram och tillbaka och enskilda elever kan
ha en svacka under veckan för färdighetsproven. När en extern jury bedömer
eleverna under några få dagar ser de endast elevernas prestation under de specifika
dagarna. Dansarutbildningen riskerar därför att tappa talangfulla elever som är på
väg upp och som danslärare ser har stor potential. Detta är något som även
företrädare för en av föräldraföreningarna lyfter. Vissa danslärare menar också att
juryn endast ser elevens tekniska färdigheter och inte engagemang och intresse för
dansen, som kan vara minst lika viktigt för elevens framtida yrkeskarriär. Det anses
därför vara problematiskt när elever, som enligt danslärare håller en tillräckligt hög
nivå, inte går vidare i antagningsprocessen. En danslärare säger:
Det är så dumt att det är vid ett enda tillfälle i stället för att man har en process. Vi tittar ju på eleverna
hela tiden, vi har utvärderingar och uppdansningar under hela resan. Vi ser när någon elev hamnar
efter och vi ser när någon går framåt. Vi vet ju hur eleverna fungerar.

Vi kan dock konstatera att som nämnt kan elever sedan antagningsomgången till
läsåret 2015/2016 ansöka på nytt till förberedande dansarutbildningen i årskurs 5,
6, 8 och 9 samt till yrkesdansarutbildningen i år 2 och 3. Det innebär i teorin att en
elev som inte klarade färdighetsprovet till årskurs 7 eller år 1 har möjlighet att göra
ett nytt försök till nästkommande läsår
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Skolorna önskar därför mer inflytande över antagningsprocessen

Att skolorna i samband med förändringen av dansarutbildningen blev fråntagna
möjligheten att själva besluta om vilka elever de ska anta är en central fråga för
skolorna. Det finns skolledare och danslärare som menar att skolorna bör ges ett
större inflytande i antagningsprocessen. Vissa danslärare uppfattar att den externa
juryn infördes som en följd av statens bristande tillit till att danslärarprofessionen
kan utföra sitt arbete på ett objektivt sätt. En danslärare säger:
Varför skulle vi som utbildade pedagoger ägna oss åt den behandlingen av våra elever? Vi är
naturligtvis intresserade av att jobba med de eleverna som har rätt kompetens att komma in här. Vi
ägnar oss inte åt att favorisera.

Under intervjuerna ger skolledare och danslärare olika förslag på hur skolorna
skulle kunna ges mer inflytande över antagningsprocessen. Det finns företrädare
för skolorna som anser att det skulle vara bättre om eleverna blir antagna till
årskurs 4–9. Detta eftersom de anser att det inte är rättvist för eleverna att det
endast är en provomgång som avgör elevens antagningsbesked. I en sådan modell
skulle skolan, efter löpande dialog med elever och vårdnadshavare, ha möjlighet att
avskilja elever under grundskolan. En skolledare säger:
Jag tycker att det är vansinnigt att det ska ske i årskurs sex, bara under fyra dagar, och sen så är det ”in
or out”. Jag tycker att det här är en process som ska pågå hela tiden, precis som man har med att
avskilja i gymnasiet så ska man kunna göra det i grundskolan. Och då ska det inte vara just den här
veckan i sexan, när eleverna är helt galna.

Ett annat förslag är att beslut om antagning skulle kunna ske efter dialog med
undervisande lärare. Samtidigt kan vi konstatera att inför antagningen till årskurs
7–9 kan sökande elever ges möjlighet att inkomma med s.k. kompletterande
moment. Det innebär att juryn i sin bedömning kan beakta danslärares omdömen
om eleven. Till antagningsomgången för läsåret 2019/20 har Rådet för
dansarutbildning dock beslutat att inte ta in kompletterande moment. Anledningen
är att de kompletterande momenten hittills aldrig har ändrat juryns
rekommendation om att anta eller inte anta enskilda elever.45 Ett annat förslag som
danslärare lyfter är att antagningen till skolorna sker genom sambedömning mellan
danslärare på de olika orterna med dansarutbildning. På det sättet får danslärares
professionella expertis mer utrymme samtidigt som sambedömningen blir en
garant mot godtycklig bedömning. Företrädare för skolorna ser dock positivt på att

Rådet kan från år till år fatta beslut om att ta in kompletterande moment eller inte. Enligt
företrädare för rådets kansli inom Skolverket har kompletterande moment ibland varit orättvist.
Detta särskilt gentemot elever som inte tidigare har gått den förberedande dansarutbildningen,
eftersom danslärarna skriver omdömen inom ramen för kompletterande moment i olika stor
utsträckning. Enligt företrädare för rådets kansli upplever jurymedlemmarna att danslärares
omdömen i de kompletterande momenten stämmer överens med juryns bedömning.
45
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danslärarna nu har inkluderats i jurygrupperna, men enligt regelverket får inte
danslärarna bedöma sina egna elever.
Även vissa av de intervjuade eleverna anser att skolorna bör ges inflytande över
vilka elever som antas till utbildningen. De menar att det skulle vara tryggare om
det är lärare som de känner som bedömer dem under provet. Elever upplever det
som otryggt att de kan känna sig i god form under hela terminen men åka ut på
grund av att de har en dålig dag när färdighetsprovet äger rum.
Kontinuitet i juryns sammansättning betonas av skolorna

I rådets arbete med antagningsprocessen ingår även att utse de jurymedlemmar
som bedömer färdighetsproven. Rådet har tagit fram dokumenterade riktlinjer för
att utse jurymedlemmar, vilket ledamöter menar har ökat standardiseringen och
transparensen i juryuttagningarna. Även om samtliga ledamöter inte alltid är
överens om vissa föreslagna jurymedlemmars lämplighet har arbete lagts ned på att
både skapa en kontinuitet och en lämplig sammansättning av jurymedlemmar, det
vill säga både yrkesverksamma personer från branschen men också danslärare från
skolorna. Skolledare och vissa rådsledamöter framhåller vikten av att skolorna nu
är representerade i juryn. Det finns dock ledamöter som menar att skolornas
konstnärliga chefer och inte endast danslärare regelmässigt bör vara en del av
jurygrupperna. Detta för att öka skolornas inflytande över utbildningen och för att
ge de ansvariga på skolorna inflytande över vilka elever som tas in på utbildningen.
Vissa ledamöter betonar att vilka jurymedlemmar som rådet väljer att utse får
konsekvenser för vilka kriterier som premieras hos sökande elever, det vill säga om
eleverna främst ska ha potential att utvecklas inom klassisk balett respektive
modern nutida dans.46
Även skolledare, danslärare och företrädare för en av föräldraföreningarna betonar
vikten av kontinuitet i juryns sammansättning av medlemmar över tid. Men trots
standardiserade bedömningskriterier upplever de att olika jurysammansättningar
över tid gjort att det har varierat vilken nivå och egenskaper som premieras hos
eleverna. Danslärare upplever det därför som lite av ett lotteri vilka elever som går
vidare från år till år. Intervjuade elever berättar också att de inför färdighetsproven
har varit osäkra på vilken nivå som krävts för att gå vidare, eftersom de upplever
att juryn ibland rekommenderar elever som ligger på en lägre nivå och andra år
elever som ligger på en högre nivå.
Urval av elever inom ramen för dansarutbildningen

Av intervjuerna med både skolledare och danslärare framgår att det mellan
årskurserna på både den förberedande dansarutbildningen och
yrkesdansarutbildningen sker ett naturligt bortfall av elever. Bortfallen beror bland
annat på skador och att elever tappar motivation till att fullfölja elitsatsningen. Av
intervjuerna framgår att de allra flesta danslärare och skolledare är överens om att

46
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det är nödvändigt att elever på dansarutbildningen behöver ansöka på nytt inför
årskurs 7 och år 1 i gymnasieskolan. Detta för att elevunderlaget ska hålla en hög
nivå inom dans och för att enskilda elevers utbildning ska bli så givande som
möjligt. En danslärare säger:
Det finns barn som börjar i fyran med en tanke att de vill bli dansare och sedan under vägen så vill de
inte det längre. Innan 2011 när eleverna kunde gå hela vägen till nian så blev det ju att de bara gick för
sakens skull, och det gjorde ju att vi inte heller kunde driva undervisningen åt elithållet hela vägen. Så
att jag tycker att det är bra att den här ordningen finns där. Det gör ju också att eleverna måste ta det
ställningstagandet, ”vill jag eller vill jag inte?”

Elever som slås ut inom ramen för grundskolan klarar sig bra studiemässigt

Enligt uppgifter från Skolverkets officiella statistik klarar sig de elever som byter
till en annan grundskola under någon av årskurserna bra när det gäller
studieresultat. Vi har tittat på elevkullarna som påbörjade den förberedande
dansarutbildningen i årskurs 4 antingen läsåret 2011/12 eller läsåret 2012/13. Även
om det handlar om relativt få elever i respektive grupp har vi jämfört meritvärde
och andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram för de elever som var kvar i
årskurs 9 på den förberedande dansarutbildningen med de elever som inte
fullföljde dansarutbildningen. Gruppen som inte fullföljde den förberedande
dansarutbildningen har ett något högre meritvärde jämfört med de elever som
fullföljde den förberedande dansarutbildningen. I båda grupperna var
behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram antingen 100 eller ungefär 100
procent.47
Men det är psykiskt påfrestande för eleverna

Danslärare, skolledare, företrädare för elevhälsan samt företrädare för
föräldraföreningarna menar att ordningen att elever kan slås ut inom ramen för
grundskolan är psykiskt påfrestande för eleverna. Även om det finns elever som
motiveras av färdighetsprov är många stressade och nervösa både inför och under
tiden för färdighetsproven.
Intervjuade elever upplever att antagningsprocesserna har varit lärorika och en
nödvändig erfarenhet inför framtida danskarriär med inslag av liknande moment
som till exempel audition. Samtidigt upplever de att antagningsprocessen blivit mer
psykiskt påfrestande ju högre upp i årskurserna på dansarutbildningen som de tar
sig eftersom de då har mer att förlora. Medan antagningsprocessen till årskurs 4
upplevdes som rolig och inte särskilt nervös var färdighetsproven inför årskurs 7
och år 1 både psykiskt och fysiskt tuffare.
Företrädare för en av föräldraföreningarna anser att skolorna borde ha
reservplatser för de elever som åker ut på det sista färdighetsprovet. Detta

Skillnaderna i de två gruppernas meritvärde är relativt liten och grupperna består dessutom av, ett
litet antal elever. Därmed kan individuella variationer få stora genomslag. För ytterligare uppgifter,
se Tabell 36 i bilaga 1.
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eftersom flera avhopp under utbildningen gör att samtliga utbildningsplatser på
skolorna inte fylls upp. Samtidigt kan vi konstatera att det kan vara svårt att
genomföra i praktiken eftersom tanken med den externa juryn är att endast elever
som klarar samtliga färdighetsprov anses vara lämpliga att antas till utbildningen.
Som regelverket ser ut nu rangordnar juryn eleverna om det är fler elever som
klarar färdighetsproven än det finns plats för. Då hamnar vissa elever på en
reservlista.
Det kan vara tufft för eleverna att byta grundskola

Perioden efter antagningsbeskedet blir särskilt tuff för enskilda individer som får
ett negativt besked och som behöver gå kvar i klassen fram till vårterminen är slut.
Företrädare för skolorna lyfter vikten av att då ha ett elevhälsoteam i beredskap.
En rektor säger:
Det är inte sunt och bra för eleven. Ur ett elevperspektiv är det helt förkastligt. Att låta en elev som
fått veta om den åkt ut men som ändå behöver gå kvar på skolan nästan en månads tid och tvingas gå
då till dansen för att den faktiskt på pappret fortfarande är en elev och ska fullgöra sin skolplikt. Det
är inte fint, det är det inte.

Till vårterminen 2019 har Rådet för dansarutbildning av den anledningen valt att
senarelägga färdighetsproven till årskurs 7 till att äga rum i maj. 48 Detta är något
som både skolledningarna och föräldraföreningsföreträdare välkomnar eftersom
elever som fått ett negativt besked tappar en stor del av sin motivation för dansen.
Det kan också vara tufft för eleverna att behöva gå kvar i en skola som de inte
kommer få fortsätta i. Dock lägger det ett ansvar på vårdnadshavarna att i
förebyggande syfte söka en alternativ skola om de vill göra ett aktivt skolval för
eleven.
Skolledare och företrädare för föräldraföreningen lyfter också att själva bytet till
den nya grundskolan kan vara psykiskt påfrestande för de elever som inte går
vidare till årskurs 7. Skolledare känner dock inte till att det har inneburit några
problem för eleverna att hitta en ny skola till högstadiet, men utifrån vad som
framgår av intervjuerna gör skolorna inga systematiska uppföljningar om hur det
går för elever som har fått ett negativt besked och som behöver byta skola.
Skolledare uppger att överlämningar till de nya skolorna sker enligt skolans
standardrutiner för samtliga elever som byter skola. Vi har inom ramen för den här
studien inte undersökt skolornas rutiner för överlämning av elever till ny skola.
Företrädare för en av föräldraföreningarna lyfter dock att elevers eventuella
psykosociala reaktion kan komma några månader efter antagningsbeskedet då vissa
elever känner sig bortvalda av vuxenvärlden. Föräldraföreningen betonar vikten av

Eleverna genomför i år slutprov den 4 (Göteborg) respektive 19 maj (Stockholm.) Rådet fattar
sedan beslut om att anta elever till årskurs 7–9 under ett rådsmöte den 27 maj, eleverna får sitt
antagningsbesked i anslutning till det mötet. Under 2018 genomförde eleverna slutprov den 18
mars (Stockholm) respektive 22 april (Göteborg) och fick besked den 7 maj.
48
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att skolorna eller huvudmännen tar ett ansvar för att följa upp hur eleven mår och
klarar sig i den nya skolan.
Intervjuade elever berättar också att det var tungt att förlora klasskamrater både till
årskurs 7 och till år 1. En elev säger:
Det var lite svårt som trettonåring att veta att veta hur man ska hantera det, liksom nästa dag i skolan,
vad ska man säga till sin klasskompis som inte gått vidare? Sedan till gymnasiet hade jag blivit väldigt
nära med mina klasskompisar, vi hade gått tillsammans så länge och jag träffade dem mer än min
familj. Då var det emotionellt jobbigt att få veta att jag inte skulle få träffa dem varje dag.

Företrädare för skolorna betonar vikten av att kunna förbereda eleverna på besked

Inför färdighetsproverna och särskilt inför antagningen till årskurs 7 lyfter
skolledare och danslärare vikten av att förbereda eleverna i den mån det är möjligt
på vad som gäller i antagningsprocessen och på ett eventuellt negativt besked.
Detta görs genom att danslärare och mentor pratar löpande med eleverna samt att
skolorna informerar på föräldramöten där eleverna också är med. Företrädare för
en av föräldraföreningarna efterfrågar mer dialog med skolorna under terminen för
att vårdnadshavare ska få bättre koll på hur deras barn ligger till. Företrädaren
menar också att det skulle vara bra om skolan har ett ”antagningssamtal” med
varje elev och vårdnadshavare där skolan kan informera om antagningsprocessen
och om hur eleven ligger till.
Under terminerna får eleverna även öva inför färdighetsproven genom
uppdansningar inför danslärare. Vidare lyfter skolledare och danslärare vikten av
elevernas mentala träning. En skolledare säger:
Både vår mentala coach och kurator arbetar med eleverna gällande antagningsprocessen. De pratar
mycket om konkurrenssituationen bland eleverna. För det handlar inte bara om audition, det handlar
också t.ex. om ”jag fick inte den rollen eller jag kom inte med i den gruppen eller hur ska jag tackla att
jag är glad utan att det ska gå ut över min klasskamrat som kanske inte blev lika glad”.

Enligt danslärare har antagningen inför årskurs 7 förankrats i verksamheten över
tid och det finns nu en större förståelse för nyttan av den både hos elever,
vårdnadshavare och skolans personal. Det finns danslärare som mot den
bakgrunden menar att ordningen därför fungerar bättre nu än de första åren efter
2011.
Det kan finnas skillnader mellan elevens betyg och juryns bedömning

Det kan konstateras att elevens betyg i dansämnet inte har någon betydelse för om
eleven antas till varken åk 7–9 eller till år 1. Betyg i dansämnet spelar endast roll i
det sammanvägda meritvärdet om eleven söker till ett teoretiskt gymnasieprogram.
Enligt både skolledare och danslärare stämmer inte alltid elevens betyg i dans
överens med juryns rekommendation, vilket vissa lyfter som problematiskt.
Danslärare upplever att det största glappet mellan betyg och juryns bedömning
finns mellan årskurs 9 och år 1. Exempelvis har danslärare varit med om att ge ett
A i dansämnet till elever som sedan inte har klarat färdighetsprovet. En danslärare
säger:
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I den situation vi har idag finns de elever som vi har betygsatt som A i dansämnet, som inte kommer
in här på vår skola, men som har gått här sen åk 4 och som vill inget hellre än att stanna här. Signalen
till eleverna blir då att trots uppnådda mål och högsta betyg är de inte tillräckligt bra för att komma in
på dansarutbildningen och indirekt en kritik mot skolans undervisning som otillräcklig.

Både intervjuade elever och företrädare för en av föräldraföreningarna upplever
det som förvirrande när elever får ett högt betyg i dans men ändå inte går vidare i
antagningsprocessen. Eleverna har då svårt att veta vad de ska ställa in sig på och
danslärare har begränsade möjligheter att förbereda både danselever och
vårdnadshavare på ett eventuellt negativt besked i en antagningsprocess. Det kan
därför bli ett plötsligt och tungt besked för elever som har ett högt betyg i dans
men som ändå inte går vidare i antagningsprocessen. En elev säger:
Det har varit elever med A som har åkt ut. Det tror jag också är ett ganska stort problem för att får du
ett högt betyg, ett B eller ett A, även ett C och så här, så borde man känna sig ganska säker att det ska
gå bra. Jag tror det är många som har känt sig säkra att det ska gå bra för då har ändå lärarna gett en
bekräftelsen att du ligger på en hög nivå och så, men så åker du ändå ut. Det känns fel och lite som att
lärarna bara har ljugit för en.

Samtidigt menar företrädare för den andra föräldraföreningen att juryns
bedömning och elevens betyg i dans inte behöver stämma överens eftersom det är
olika saker som bedöms. Inte heller upplevs det konstigt om elever som fått E i
dans inte får juryns rekommendation eftersom nivån för att klara färdighetsprovet
till en elitutbildning bör vara högre än lägsta nivån för godkänt.
Det finns också danslärare som tycker att ett högt betyg i dansämnet inte behöver
stämma överens med juryns bedömning vid färdighetsprovet. Detta på grund av
att till exempel vissa fysiska egenskaper som ingår i juryns bedömningskriterier inte
återfinns i kunskapskraven för dansämnet. Danslärare lyfter också att det är
orimligt att förvänta sig att samtliga elever som får E i dansämnet klarar
färdighetsprovet. Detta eftersom vissa danslärare menar att nivån för ett godkänt
färdighetsprov bör ligga över kunskapskravens nivå för godkänt.
Vi kan konstatera att juryns standardiserade bedömningsgrunder skiljer sig från
kunskapskraven i dansämnet. Till exempel bedöms även fysiska förutsättningar
under färdighetsproven, vilket inte ingår i kunskapskraven för dans.49 Det kan vara
en förklaring till varför juryns bedömning och elevens betyg i dans kan skilja sig åt.
Danslärare framhåller dock att det förekommer att elever bedöms olika även på
skolans egna uppdansningar och på färdighetsprovet, vilket också tyder på att
danslärares och jurys sätt att bedöma skiljer sig åt.

Juryn bedömer de sökande enligt bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans som innehåller
dansteknik, dansgestaltning/konstnärlighet, musikalitet/rytmkänsla, fokusering på uppgifter, fysiska
förutsättningar och helhetsbedömning. Det framgår av Skolverkets föreskrifter om
bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till
dansarutbildningen (SKOLFS 2011:12).
49
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Sökande och antagna elever till dansarutbildningen
Detta avsnitt baseras på ansöknings- och antagningsuppgifter till den förberedande
dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen under läsåren 2011/12–2019/20
som finns registrerade hos Rådet för dansarutbildning. De summeringar på
nationell nivå som redovisas för den förberedande dansarutbildningen inkluderar
Stockholm, Göteborg och Piteå, med undantag för de läsår där ingen antagning
förekom till olika årskurser i Piteå på grund av att utbildningen startade upp eller
på grund av beslutet att avveckla utbildningen.50
Antalet ansökningar till den förberedande dansarutbildningen har ökat

Totalt har det för läsåren 2011/12 fram till 2019/20 gjorts 2 095 ansökningar till
någon av årskurserna 4–9 på den förberedande dansarutbildningen. Antalet
ansökningar har ökat under perioden. En topp kan noteras läsåret 2015/16 då det
blev möjligt att ansöka till alla årskurser, inte bara till årskurs 4 och 7. Då inkom
268 ansökningar till någon av årskurserna 4–9. Även det senaste läsåret, 2019/20,
ses en topp i antalet ansökningar, då 288 ansökningar inkom.51
Under samma period inkom 757 ansökningar till år 1 på yrkesdansarutbildningen.
Flest ansökningar inkom till läsåren 2011/12 då 113 ansökningar gjordes och till
läsåret 2017/18 då 103 ansökningar gjordes.52
Knappt hälften av färdighetsproven till grundskolan godkänns

I 81 procent av alla ansökningar till årskurs 4–9 genomförde den sökande
färdighetsprovet (minst färdighetsprov 2). I totalt 665 fall fick den sökande juryns
rekommendation om att antas till eller få fortsätta på utbildningen, vilket
motsvarar 37 procent av alla ansökningar respektive 45 procent av alla sökande
som genomfört färdighetsprov. Det innebär att ungefär hälften av alla genomförda
färdighetsprov till den förberedande dansarutbildningen leder till en positiv

Svenska Balettskolan i Piteå var inte med i ansökningsomgångarna för årskurs 4 läsåret 2011/12.
Ansökningar gjordes till årskurs 7 men ingen elev antogs, vilket innebär att utbildningen i praktiken
startade med eleverna som antogs till årskurs 4 läsåret 2012/13. Inga ansökningar gjordes därför till
årskurs 7 läsåren 2012/13, 2013/14 och 2014/15 eller till årskurserna 8 och 9 läsåret 2015/16 samt
årskurs 9 läsåret 2016/17. På grund av beslutet om avveckling gjordes inga ansökningar till
årskurserna 4–9 läsåren 2018/19 och 2019/20.
51 För ytterligare uppgifter, se Tabell 17 i bilaga 1.
52 För ytterligare uppgifter, se Tabell 18 i bilaga 1.
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bedömning av eleven (Diagram 2).53 Nästan alla som fått ja från juryn har också
tackat ja till att påbörja eller fortsätta utbildningen.54
Drygt hälften av alla ansökningar inom den förberedande dansarutbildningen rör
Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm. Något mer än var tredje ansökan rör
Svenska Balettskolan i Göteborg och var tionde ansökan rör Svenska Balettskolan
i Piteå. Piteå har en något högre andel genomförda prov och positiva besked från
juryn medan Göteborg har den högsta andelen som tackar ja till platsen. Alla
elever som har fått juryns rekommendation har tackat ja i Göteborg.
Diagram 2. Ansökningar och färdighetsprov till årskurs 4–9 läsåren 2011/12–2018/19,
totalt och uppdelat per skola
2000
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Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. Diagrammet omfattar både
ansökningar om att få påbörja dansarutbildningen i någon av årskurserna 4–9 och om att få
fortsätta utbildningen i årskurs 7. Vissa elever kan ha ansökt om att få påbörja utbildningen i flera
olika årskurser under perioden. Av dessa skäl är det totala antalet ansökningar större än det faktiska
antalet berörda elever.
Fler får färdighetsprov godkända i modern nutida dans än i klassisk balett

Det är också långt ifrån alla elever som söker till yrkesdansarutbildningen som får
juryns rekommendation efter genomfört färdighetsprov (Diagram 3). I 85 procent

Vi har uppgifter om antalet elever som genomför färdighetsproven, hur många som får juryns
rekommendation att påbörja dansarutbildningen och hur många av eleverna som sedan tackar ja till
platsen för läsåren 2011/12 till och med läsåret 2018/19. Under de läsåren har det totalt kommit in
1807 ansökningar från elever om att få påbörja den förberedande dansarutbildningen i någon av
årskurserna 4–9. Se även Tabell 12 i bilaga 1.
54 627 elever, motsvarande 94 procent av de som fått juryns rekommendation har tackat ja.
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av ansökningarna läsåren 2011/12–2014/15 genomförde eleven färdighetsprovet.55
Av de elever som genomförde proven fick 31 procent juryns rekommendation att
antas till utbildningen.56 79 procent av dessa elever tackade sedan ja till
utbildningen. Att ett antal elever som antagits till dansarutbildningen väljer att
tacka nej till sin plats kan enligt intervjuerna med företrädare för skolorna bero på
att de eleverna har kommit in på en annan dansarutbildning utomlands eller att
eleverna istället väljer att påbörja ett annat gymnasieprogram.
Läsåren 2015/16–2018/19 var det 83 procent som genomförde proven i klassisk
balett och 76 procent som genomförde proven i modern nutida dans.57 Det var en
högre andel som fick sina prov godkända i modern nutida dans än i klassisk balett,
47 procent respektive 26 procent. Däremot var andelen som tackade ja till
utbildningen något högre i klassisk balett än i modern nutida dans, 86 procent
respektive 75 procent.
Diagram 3. Ansökningar och färdighetsprov till år 1 på yrkesdansarutbildningen
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Modern nutida dans
2015/16-18/19
Tackat ja

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. Från och med läsåret 2015/16 fick
eleven ange profil vid ansökan. 2015/16 fick eleven ange förstahands- och andrahandsval. Läsåren
2016/17–2018/19 kunde elever söka, genomföra prov och få ja till båda profilerna. Totalt har 119
elever ansökt till båda profilerna och 13 elever har fått ja till båda profilerna.

Under läsåren 2011/12–2014/15 gjordes 325 ansökningar till år 1 på yrkesdansarutbildningen. Se
även Tabell 14 i bilaga 1.
56 För att kunna antas till yrkesdansarutbildningen krävs dessutom att eleven uppfyller de
betygsmässiga behörighetskraven för att påbörja gymnasieutbildningen.
57 Läsåren 2015/16–2018/19 gjordes 236 ansökningar till klassisk balett och 220 ansökningar till
modern nutida dans. För ytterligare uppgifter, se även Tabell 15 i bilaga 1. Från och med läsåret
2015/16 när yrkesdansarutbildningen delades upp i de två profilerna klassisk balett och modern
nutida dans kunde eleverna ansöka och genomföra prov till båda profilerna, vilket flera elever har
gjort. Från detta läsår delar vi därför upp ansökningarna efter profil och samma elev kan alltså
förekomma i ansökningsuppgifterna till båda profilerna.
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Färre pojkar ansöker, men de har bättre utfall i färdighetsproven

Majoriteten av ansökningarna, 85 procent, inom den förberedande
dansarutbildningen kommer från flickor (Diagram 4). Det råder inga
könsskillnader avseende den utsträckning som de sökande genomför
färdighetsproven, men pojkarna har fått positiva bedömningar från juryn i
betydligt högre utsträckning än flickorna, 67 respektive 42 procent av de som
genomfört proven.58
Diagram 4. Ansökningar och färdighetsprov till åk 4–9 på den förberedande
dansarutbildningen, uppdelat per kön
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Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.

Även när det gäller ansökningarna till yrkesdansarutbildningen kommer
majoriteten av ansökningarna från kvinnor. För alla undersökta läsår, och för båda
profilerna, kommer runt 90 procent av ansökningarna från kvinnor (Diagram 5).59
Av de sökande som genomfört proven är det dock en betydligt högre andel av
männen än kvinnorna som får positiva besked av juryn. Under läsåren 2011/12–
2014/15 fick 56 procent av männen och 26 procent av kvinnorna positiva besked
från juryn. Under läsåren 2015/16–2018/19 fick 57 procent av männen positiva
besked av juryn i klassisk balett medan andelen bland kvinnorna var 22 procent. I

De flickor och pojkar som fått positiva besked tackar sedan i samma utsträckning ja till att
påbörja eller fortsätta utbildningen. För ytterligare uppgifter, se Tabell 19 i bilaga 1.
59 Under läsåren 2011/12–2014/15 var det en något högre andel av männen än kvinnorna som
genomförde provet, 96 procent respektive 84 procent. För läsåren 2015/16–2018/19 är det inga
större könsskillnader i andelen som genomför provet i klassisk balett och modern nutida dans. För
ytterligare uppgifter, se Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 20 i bilaga 1.
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modern nutida dans fick alla män som genomförde proven positiva besked från
juryn medan andelen bland kvinnorna var 42 procent.60
Diagram 5. Ansökningar och färdighetsprov till år 1 på yrkesdansarutbildningen, uppdelat
per kön
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Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.

Utifrån siffrorna ovan, både gällande förberedande dansarutbildning och
yrkesdansarutbildning, har vi ingen möjlighet att avgöra vad det beror på att
pojkar/män har ett bättre utfall i färdighetsproven. Likväl som det kan vara en
indikation på att juryn är generösare i sin bedömning av pojkar/män kan det bero
på att de pojkar/män som söker håller en högre nivå inom dans än de
flickor/kvinnor som söker.61
De extra antagningarna har sämre utfall i högre årskurser

Av det totala antalet ansökningar till den förberedande dansarutbildningen under
läsåren 2015/16–2018/19 var 24 procent ansökningar till årskurs 5, 6, 8 eller 9
(Diagram 6).62 Majoriteten av alla ansökningar har alltså skett inom de ordinarie
antagningsomgångarna där elever ansöker om att få påbörja årskurs 4 alternativt
påbörja eller fortsätta dansarutbildningen i årskurs 7. Det största antalet
ansökningar, nästan hälften, rör ansökningar om att få påbörja årskurs 4 på den
förberedande dansarutbildningen. Därefter kommer ansökningar till årskurs 7.

Däremot är det inga större könsskillnader i andelarna som sedan tackar ja till utbildningen.
I mars 2018 lämnade Skolverket en hemställan till regeringen där vi bland annat föreslog att det
ska tillsättas en utredning om fördelning av platser för flickor och pojkar på idrottsutbildningar
(Skolverket 2018).
62 Under denna period inkom totalt 999 ansökningar till den förberedande dansarutbildningen. Se
även Tabell 16 i bilaga 1.
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Det är dock relativt många ansökningar till årskurs 5 och 6, men få ansökningar
görs till årskurs 8 och 9. Andelen som får juryns rekommendation att påbörja
utbildningen är också betydligt lägre i årskurs 8 och 9 än i övriga årskurser. Av
totalt 64 elever som ansökt om att få påbörja den förberedande dansarutbildningen
i dessa årskurser är det endast tre personer som fått juryns rekommendation att
påbörja utbildningen.
Totalt har 30 elever ansökt om att få påbörja yrkesdansarutbildningen i år 2 eller 3
(varav de allra flesta i år 2) under läsåren 2015/16–2018/19. Ingen av dessa elever
har fått juryns rekommendation att påbörja utbildningen.
Vi kan därmed konstatera att både ansökningarna och möjligheterna att antas till
mellanliggande årskurser avtar för varje högre årskurs.
Diagram 6. Ansökningar och prov till förberedande dansarutbildning läsåren 2015/16–
2018/19, uppdelat per årskurs
500
450

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Åk 4

Åk 5
Ansökningar

Åk 6
Genomfört prov 2

Åk 7
Fått juryns ja

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.

Åk 8
Tackat ja

Åk 9
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Många elever från övriga grundskolor söker men färre antas

Av de elever som söker till yrkesdansarutbildningen är det en högre andel elever
som har gått på högstadiet i övriga grundskolor, än som har gått på den
förberedande dansarutbildningen. Samtidigt är andelen elever som antas till
utbildningen högre bland de som gått den förberedande dansarutbildningen.
I hälften av ansökningarna till yrkesdansarutbildningen under läsåren 2011/12–
2018/19 har eleven gått ut årskurs 9 i andra grundskolor i Sverige än de som
erbjuder den förberedande dansarutbildningen (Diagram 7).63 I en tredjedel av
ansökningarna till yrkesdansarutbildningen har eleven gått ut årskurs 9 från den
förberedande dansarutbildningen. Den största andelen har gått i Kungliga Svenska
balettskolan i Stockholm.64 I ytterligare 17 procent av ansökningarna har eleven
gått ut årskurs 9 i utländska skolor.
När vi tittar på vilka skolor elever som antas till yrkesdansarutbildningen har gått ut
årskurs 9 i ser dock mönstret annorlunda ut. 62 procent av de elever som antas till
yrkesdansarutbildningen har gått i någon av de tre grundskolorna med
förberedande dansarutbildning. 19 procent har gått i övriga grundskolor i Sverige
och 19 procent i utländska skolor.
Ungefär lika stor andel av elever från Stockholm och Göteborg antas

Utifrån ansökningsstatistiken kan vi se att skillnaderna i andel elever som antas
från den förberedande dansarutbildningen i Stockholm respektive Göteborg inte
är särskilt stor. Av eleverna som sedan läsåret 2011/12 har ansökt från Kungliga
Svenska balettskolan har 73 procent av eleverna antagits medan 69 procent av de
som sökt från Göteborg har antagits. Från Piteå har endast 13 elever ansökt och
en elev antagits sedan läsåret 2011/12.65 Den eleven valde sedan att inte påbörja
yrkesdansarutbildningen. Av de elever som ansöker från övriga grundskolor har 11
procent antagits och av de elever som ansöker från utländska skolor har 36
procent antagits (Diagram 7).66
Företrädare för rådets kansli inom Skolverket menar att utvecklandet av en
gemensam antagningsprocess har minskat skillnaderna i kvalitet gällande dansnivå
mellan dansarutbildningen på de olika orterna och medfört att elever i den
förberedande dansarutbildningen är lika redo att påbörja yrkesdansarutbildningen
oberoende av om de har sin utbildning från Stockholm, Göteborg eller Piteå.
Samtidigt kan vi konstatera att ingen elev från den förberedande
dansarutbildningen i Piteå har påbörjat yrkesdansarutbildningen.

Se även Tabell 21 i bilaga 1.
19 procent av de sökande har gått på Kungliga Svenska balettskolan. Var tionde elev har gått i
Svenska Balettskolan i Göteborg och 2 procent i Svenska Balettskolan i Piteå.
65 Sammantaget har det sedan läsåret 2011/12 funnits 41 elever i årskurs 9 i Piteå. För att se dessa
uppgifter i en tabell, se Tabell 37 i bilaga 1.
66 I den här studien har vi inte några uppgifter på om de elever som söker från utländska skolor har
gått en dansarutbildning eller inte på grundskolenivå. Se även Tabell 21 i bilaga 1.
63
64

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
49 (108)

Diagram 7. Andelen från respektive grundskola som antagits till yrkesdansarutbildningen
utifrån antalet ansökningar från respektive grundskola sedan läsåret 2011/12
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Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Viktigare med förberedande utbildning för att antas till klassisk balett

Vidare kan vi också se att det är få elever, endast 6 procent, av de som blir antagna
till profilen för klassisk balett som gått ut årskurs 9 i övriga grundskolor i Sverige.
Andelen är högre för modern nutida dans där en tredjedel av eleverna har gått i
andra grundskolor (Diagram 8).67 Relativt höga andelar elever har också gått i
utländska skolor, 26 procent av de antagna eleverna till klassisk balett och 19
procent av de antagna eleverna till modern nutida dans.

Inom ramen för den här studien har vi inte uppgifter om antalet elever från förberedande
dansarutbildning, övriga grundskolor samt utländska skolor som har sökt till respektive profil.
Därför kan vi endast ange andelen elever från respektive skola av de antagna till
yrkesdansarutbildningen. Men vi kan inte redovisa andelen elever som antagits till respektive profil
av de som sökt från respektive skola. Se även Tabell 22 i bilaga 1.
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Diagram 8. Senaste grundskola för antagna till respektive profil på
yrkesdansarutbildningen år 1, läsåren 2015/16–2018/19
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Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Drygt en tredjedel tar examen utan förberedande dansarutbildning

Ovan har vi sett att andelen som antas till yrkesdansarutbildningen är högre bland
de som har gått den förberedande dansarutbildningen. Vi kan däremot inte med
säkerhet säga om det påverkar sannolikheten att ta examen från
yrkesdansarutbildning om man har gått den förberedande dansarutbildningen eller
inte. Uppgifter från Skolverkets officiella statistik visar att av de 45 elever som tog
examen från yrkesdansarutbildningen under läsåren 2013/14–2017/18 hade 56
procent gått ut den förberedande dansarutbildningen. 36 procent av eleverna hade
gått i en annan svensk grundskola. 68 För ytterligare 9 procent saknas information
om vilken grundskola som eleverna gick i. Dessa elever gick sannolikt i utländska
skolor. 69

Eleverna kan dock ha varit registrerade på den förberedande dansarutbildningen i tidigare
årskurser, men de har inte gått ut årskurs 9 från den förberedande dansarutbildningen.
69 För ytterligare uppgifter, se Tabell 23 i bilaga 1. Avgångselever från yrkesdansarutbildningen med
gymnasieexamen eller studiebevis om 2500 poäng. Här avses den förberedande dansarutbildningen
på Kungliga Svenska balettskolan eller Svenska Balettskolan i Göteborg. Enligt uppgifterna från
antagningsstatistiken har ingen elev från Svenska Balettskolan i Piteå påbörjat
yrkesdansarutbildningen.
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Avskiljning från yrkesdansarutbildningen
Vid tiden för vår intervju med företrädare för Kungliga Svenska balettskolan har
det enligt uppgift aldrig skett att en gymnasieelev avskilts från utbildningen genom
ett beslut från rektor. Däremot har elever efter dialog med personal på skolan
frivilligt valt att byta gymnasieprogram. En sådan dialog kan till exempel handla
om att personal på skolan ser att eleven inte håller tillräckligt hög nivå inom
dansen, att eleven är skadad eller att eleven inte längre har motivation att fortsätta
sin satsning. Det är svårt att avgöra hur mycket dialogen med skolan påverkade
elevens beslut att avsluta dansarutbildningen och ifall eleven skulle slutat utan den.
Vi har inte samlat in uppgifter på antal elever som slutat efter dialog med skolans
personal. Däremot kan vi se uppgifter om antal avhopp i Skolverkets officiella
statistik, se sida 64.
Företrädare för en av föräldraföreningarna framhåller att det kan vara bra att
rektor i undantagsfall har möjlighet att avskilja elever om de ser att eleven inte mår
bra av att vara kvar på skolan. Det är dock viktigt att skolan följer upp och har en
plan för dessa elever.
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4. Anställningsbarhet och utbildningens kvalitet
I detta avsnitt finns inledningsvis en sammanfattning av kapitlet. Därefter
redovisar vi uppgifter om antal anställda avgångselever hos avnämare som
intervjuats inom ramen för studien. Vi redovisar också Kungliga Svenska
balettskolans egen statistik om avgångselevers sysselsättningsgrad och exempel på
tre avgångselevers sysselsättning efter avslutad yrkesdansarutbildning. Efter det
presenterar vi statistiska uppgifter och olika röster om dansarutbildningens
kvalitet.
Sammanfattning
Fyra av totalt 45 avgångselever från den nya dansarutbildningen (avgångsår 2014–
2019) har anställning på någon av Sveriges sex kompanier.70 Trots de förändringar
som har genomförts sedan reformen kan vi konstatera att det fortfarande är få
elever som får anställning vid någon av Sveriges sex danskompanier direkt efter
avslutad yrkesdansarutbildning. Det indikerar att det inte har skett någon
kvalitetshöjning i den bemärkelsen. Samtidigt kan utvärderingen inte ge ett
heltäckande svar på hur anställningsbarheten för samtliga avgångselever ser ut
eftersom det inte finns några tillgängliga uppgifter om avgångselevers
sysselsättning.
Enligt både rådsledamöter och avnämare har den internationella konkurrensen och
kraven på eftergymnasial utbildning och mer erfarenhet, särskilt inom modern
nutida dans, fortsatt att öka även efter 2011. Balettchefen på Kungliga Baletten
anser att eleverna bör vara, men inte är, anställningsbara i den utsträckning som
önskas efter avslutad yrkesdansarutbildning. Intervjuade avnämare inom modern
nutida dans anser inte att det är rimligt att avgångseleverna är färdigutbildade och
därmed anställningsbara efter avslutad yrkesdansarutbildning. Enligt Kungliga
Svenska balettskolan är eleverna på yrkesdansarutbildningens båda profiler
anställningsbara efter avslutad yrkesdansarutbildning, men många elever inom
modern nutida dans vidareutbildar sig efter gymnasieskolan för att motsvara
arbetsmarknadens krav.
Knappt 20 procent av de två första elevkullarna i årskurs 7 på den nya
dansarutbildningen hade tagit examen från yrkesdansarutbildningen sex år senare.
Endast runt 40 procent av eleverna i årskurs 9 på den förberedande
dansarutbildningen fortsätter till yrkesdansarutbildningen läsåret efter årskurs 9.
Ungefär hälften av de 56 nybörjarelever som påbörjade yrkesdansarutbildningen i
år 1 under läsåren 2011/12–2015/16 tog examen från yrkesdansarutbildningen
inom tre år.

I siffran 45 elever ingår alla elever som har tagit examen från yrkesdansarutbildningen, oavsett
hur lång tid det har tagit för eleverna att fullfölja utbildningen.
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Anställda avgångselever
Varken Dansalliansen, Skånes Dansteater, Norrdans, Regionteater Väst,
Cullbergbaletten eller GöteborgsOperan har någon anställd dansare med examen
från den nya dansarutbildningen, det vill säga från åren 2014–2019. På Kungliga
Baletten arbetar fyra dansare med examen från Kungliga Svenska balettskolan efter
2014 (Diagram 9).71 Totalt har dessa dansinstitutioner cirka 220 anställda dansare.
Diagram 9. Antal anställda avgångselever med examen från Kungliga Svenska
balettskolan
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Källa: Samtliga uppgifter har samlats in från nämnda avnämare under hösten 2018 och våren 2019.
Vi reserverar oss för att uppgifterna kan ha ändrats sedan tidpunkten för insamling.
Enligt Kungliga Baletten är få avgångselever anställningsbara

Dansare inom klassisk balett förväntas vara mer eller mindre färdigutbildade efter
avslutad gymnasieutbildning. Det är också det mål som staten anger för
yrkesdansarutbildningen. Balettchefen på Kungliga Baletten anser dock att det är
ytterst få avgångselever från yrkesdansarutbildningen som håller tillräckligt hög
kvalitet inom dans för att kunna anställas på kompaniet. Balettchefen upplever att
avgångselevers kvalitetsnivå har sjunkit, relativt kvalitetsutvecklingen på den
internationella dansarbetsmarknaden, de senaste tio åren.
Möjligheterna till anställning vid de olika institutionerna kan bero på dansarens
utbildningsinriktning. För att få anställning som dansare vid Kungliga baletten
krävs generellt sett en utpräglad utbildning i klassisk balett. Vid övriga nämnda
arbetsgivare är dansarnas utbildningsbakgrund ofta mer mångskiftande, såväl
klassiskt som modernt utbildade dansare efterfrågas. Inte sällan förväntas dansarna

71

För ytterligare uppgifter, se Tabell 13 bilaga 1.
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behärska både klassisk balett och modern nutida dans. Kungliga Baletten anser att
de inte kan anställa avgångselever från profilen modern nutida dans eftersom de
inte håller tillräckligt hög nivå i klassisk balett.
Krav på eftergymnasial utbildning eller yrkeserfarenhet hos flera avnämare

I takt med ett utökat utbud av eftergymnasiala dansutbildningar har antalet dansare
som väljer att vidareutbilda sig efter gymnasieskolan också ökat enligt flera av de
intervjuade avnämarna. Det har gjort att kompanierna har fler dansare med högre
utbildning eller mer arbetslivserfarenhet att välja mellan i sina
rekryteringsprocesser. När de har möjlighet att anställa äldre dansare med mer
utbildning och erfarenhet väljs de yngre dansarna med endast gymnasieexamen
bort.
Utöver Kungliga Baletten anställer ingen av de inkluderade avnämarna
avgångselever direkt från yrkesdansarutbildningen. De anser inte att eleverna, med
endast en grundskole- och gymnasieutbildning, har hunnit tillgodogöra sig den
konstnärliga mognad, kompetens och kvalitetsnivå som krävs. Dansarna hos
intervjuade avnämare är, förutom på Kungliga Baletten, mellan 23 – 52 år. De är
alltså äldre än avgångselever från yrkesdansarutbildningen. Dansare som dessa
avnämare anställer har generellt sett en eftergymnasial utbildning inom dans eller
några års yrkeserfarenhet.
Utländska dansare anställs i stor utsträckning

Hos ovan nämnda avnämare arbetar dansare av många olika nationaliteter.
Avnämarna uppger att de inte är beroende av att kunna rekrytera dansare från
yrkesdansarutbildningen i Stockholm. Istället har de möjlighet att rekrytera
internationella dansare. Kungliga Baletten uttalar dock tre fördelar med att kunna
anställa fler svenskutbildade dansare. De anställda dansarna skulle ha en gemensam
grund i sin utbildning, rekryteringsprocessen skulle bli effektivare och det finns ett
kulturpolitiskt värde i att ha svenskutbildade dansare på Sveriges nationalscen.
Mot bakgrund av den höga internationella konkurrensen på arbetsmarknaden för
dansare ställer sig både rådsledamöter och avnämare frågande till om det är rimligt
att förvänta sig att samtliga avgångselever från yrkesdansarutbildningen blir
anställda inom dansprofessionen direkt efter avslutad gymnasieutbildning.
Kungliga Svenska balettskolans statistik

Kungliga Svenska balettskolan har tagit fram siffror om avgångselevers
sysselsättning efter avslutad yrkesdansarutbildningen. Deras siffror visar att cirka
70 procent av avgångseleverna från yrkesdansarutbildningen har under de senaste
åren, på ett eller annat sätt, fortsatt inom dansbranschen.72 Enligt Kungliga

Skolverket har ingen ytterligare information om hur Kungliga Svenska balettskolan har
genomfört uppföljningen, under vilken tidsperiod, eller på vilket sätt dansarna har fortsatt inom
dans.
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Svenska balettskolan arbetar de för närvarande med att ta fram ett eget
uppföljningssystem för att följa avgångselevers sysselsättning efter avslutad
yrkesdansarutbildning.
Det finns en efterfrågan från både avnämare, skolorna och Rådet för
dansarutbildning att någon part kopplad till dansarutbildningen får ansvar för att ta
fram systematiska uppgifter om avgångselevers sysselsättning efter avslutad
yrkesdansarutbildning.
Exempel från avgångselever

Nedan lyfter vi exempel på hur tre avgångselever har fortsatt med dans efter
avslutad dansarutbildning, hur de ser på utbildningens kvalitet gällande
dansundervisningen och hur dansarutbildningen har förberett dem inför
yrkeslivet.73
Anställning efter apl

En av avgångseleverna påbörjade dansarutbildningen i årskurs 4 och läste klassisk
profil på yrkesdansarutbildningen. Eleven gjorde sin apl på Kungliga Baletten
vilket i sin tur ledde till anställning. Eleven som upplevde att det var mycket lätt att
få arbete efter avslutad yrkesdansarutbildning fick anställning där 2015, men har en
tillsvidareanställning sedan 2018. Eleven menar att dansarutbildningen förberedde
i mycket hög grad inför yrkeslivet.
Oavlönad anställning i ett ungdomskompani

Den andra avgångseleven påbörjade dansarutbildningen i gymnasieskolan på den
klassiska profilen. Eleven har för närvarande en oavlönad anställning i ett
ungdomskompani i Portugal som sträcker sig över tio månader. Eleven har börjat
söka efter en ny avlönad plats för nästa säsong, men upplever att det är svårt att få
arbete. Eleven upplevde att det var ganska svårt att få arbete inom dans efter
avslutad utbildning och upplevde en stor stress inför att lyckas få arbete. Enligt
eleven förberedde dansarutbildningen i ganska hög grad för yrkeslivet genom att
eleverna fick delta i workshops och apl under tredje året. Eleven lyfter också att
danslärarna var duktiga och att de ofta pratade med eleverna om vad som väntade
dem i arbetslivet.
Dans som en delsysselsättning

Den tredje avgångseleven påbörjade dansarutbildningen i gymnasieskolan på
profilen för moden nutida dans. Eleven har dans som huvudsaklig sysselsättning,
men arbetar även på deltid med annan konst, programmering och bokförsäljning
för att kunna ägna sig åt flera intressen. Eleven dansade i ett ungdomskompani i
Schweiz under tre års tid efter avslutad yrkesdansarutbildning och har därefter valt
att arbeta med frilansande koreografer. Eleven upplever att det är tuff konkurrens

Skolverket har fått kontaktuppgifter till dessa avgångselever från Kungliga Svenska balettskolan.
Avgångseleverna inkom med skriftliga svar via e-post. Se vidare resonemang i metodbilaga.
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inom dansyrket, men att det ändå var mycket lätt att få arbete inom dans efter
avslutad yrkesdansarutbildning.
Enligt eleven finns det ett behov av eftergymnasial utbildning eftersom
avgångseleverna är för unga för att få ett jobb inom dans som de upplever är
intressant direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning. Enligt eleven utbildar
dansarutbildningen tekniskt starka elever. Samtidigt saknar avgångseleverna till viss
del ett konstnärligt förhållningssätt till sin egen praktik och kunskaper i
medskapande, vilket också är något som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.
Eleven säger:
På få andra ställen än Kungliga Svenska balettskolan får man en så pass gedigen grund i modern dans
vid så tidig ålder. Sedan anser jag inte att man nödvändigtvis är redo för jobb vid examen, men det
beror mer på att man är så ung. Man behöver få mer erfarenhet av att jobba i kreativa miljöer, utveckla
sig själv som person och människa. Efter Kungliga Svenska balettskolan tänker jag att det är
fantastiskt att få gå in i en miljö där man får dansa och skapa mycket, som i ett ungdomskompani eller
någon slags vidareutbildning.

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
57 (108)

Uppgifter om dansarutbildningens kvalitet
Det finns olika sätt att mäta dansarutbildningens kvalitet. Det kan utöver elevers
anställningsbarhet också undersökas genom att titta på elevernas genomströmning
under utbildningen. Nedan redovisas inledningsvis uppgifter från Skolverkets
officiella statistik,74 därefter röster om dansarutbildningens kvalitet när det gäller
elevernas kunskaper inom dans.
Som nämnts på sida 12 är det maximala antalet platser reglerat i avtal mellan staten
och respektive huvudman. Det totala antalet möjliga elever på dansarutbildningen
är 115 för Stockholm respektive Göteborg och 50 för Piteå. Sedan reformen är en
av poängerna dock att endast de elever som får juryns rekommendation kan antas.
Utbildningsplatserna på dansarutbildningen fylls inte upp

Den allmänna utvecklingen i den svenska grundskolan visar på ett ökat antal elever
i grundskolan. Antalet elever som går den förberedande dansarutbildningen i
årskurs 4–9 har däremot minskat något mellan läsåren 2011/12 och 2018/19 även
om det inte gäller alla läsår (Diagram 10).75 För alla läsår är antalet elever något
lägre i Göteborg än i Stockholm. Antalet elever i Piteå är lägst, men de har som
nämnts även färre utbildningsplatser. Vi kan konstatera att det inte är något läsår
som skolorna med förberedande dansarutbildning fyller upp samtliga
utbildningsplatser, vilket innebär att den externa juryn inte lämnar
rekommendation för lika många elever som det finns utbildningsplatser.
Diagram 10. Antal elever på den förberedande dansarutbildningen per läsår
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Källa: Uppgifterna om antalet elever i Piteå kommer från skolledningen för Svenska Balettskolan i
Piteå. Övriga uppgifter är hämtade från Skolverkets officiella statistik med undantag för antalet
elever i Göteborg läsåret 2015/16 och 2018/19 som kommer från skolledningen för Svenska
Balettskolan i Göteborg.

Som tidigare nämnt ingår inte eleverna på dansarutbildningen i Piteå dessa uppgifter, med
undantag från Diagram 10.
75 Se även Tabell 24 och Tabell 25 i bilaga 1.
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På yrkesdansarutbildningen varierar det totala antalet elever mellan läsåren
(Diagram 11).76 Det högsta antalet elever är 67 och finns under det första
undersökta läsåret 2011/12. Antalet elever minskade fram till läsåret 2013/14 då
antalet elever var som lägst, 36 elever. Läsåret 13/14 var också det första läsår där
eleverna i samtliga årskurser på yrkesdansarutbildningen antagits inom ramen för
den nya dansarutbildningen. Efter det har antalet elever ökat för varje läsår fram
till läsåret 2017/18 då 61 elever var registrerade på yrkesdansarutbildningen.
Läsåret 2018/19 minskade antalet elever till 47 elever.
Vi ser också att antalet elever på yrkesdansarutbildningen har ökat sedan
inrättandet av två profiler år 2015. Det stämmer överens med ett av de
bakomliggande argumenten till att införa två profiler, nämligen att det innan dess
var för få sökanden som nådde upp till den nivå som krävdes på utbildningen.
Totalt sett är det färre elever än de möjliga 66 platserna som varje år har varit
registrerade på yrkesdansarutbildningen, med undantag för läsåret 2011/12 då
elever i år 2 och 3 var antagna till dåvarande dansarutbildning.77
Diagram 11. Antal elever på yrkesdansarutbildningen per läsår
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Källa: Skolverkets officiella statistik.

Se även Tabell 26 i bilaga 1.
För det första studerade läsåret, 2011/12, är andelen i år 2 och 3 betydligt högre än i år 1. För det
andra läsåret, 2012/13 är antalet i år 3 högre än i år 1 och år 2. En förklaring till detta är att
eleverna i år 2 och 3 antogs innan dansarutbildningen reformerades och då antogs fler elever. För
läsåren 2004/5–2010/11, det vill säga innan dansarutbildningen reformerades, varierade antalet
elever på yrkesdansarutbildningen mellan 86 och 93 elever per läsår.
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Det förekommer att elever går om år 1

När vi istället tittar på antalet nybörjarelever på yrkesdansarutbildningen, det vill
säga antalet elever i år 1 som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare,
varierar antalet runt drygt 10 elever mellan läsåren 2011/12–2016/17.78 Antalet
nybörjarelever är för de läsåren lägre än antalet totala elever i år 1. Av antalet
registreringar i år 1 mellan läsåren 2011/12–2016/17 är 65 procent nybörjarelever.
Det innebär att drygt en tredjedel av eleverna antingen har gått om år 179 eller har
gått ett annat gymnasieprogram tidigare och sedan bytt till
yrkesdansarutbildningen.80 Samtidigt ser vi att avgångselevers genomsnittliga ålder
inte skiljer sig särskilt mycket från genomsnittsåldern varken på övriga
yrkesprogram eller samtliga nationella program.81
Under intervjuerna berättar skolledare att de har exempel på elever som gått om en
årskurs när de påbörjat dansarutbildningen. Dessa elever har då fått
individanpassad undervisning i de teoretiska ämnena. Det förekommer också att
elever går om årskurser i gymnasieskolan om de har varit skadade under läsåret.
Elevers genomströmning på dansarutbildningen
Utbildningen verkar tappa många elever till årskurs 7

Ytterligare ett mått på dansarutbildningens kvalitet är om elever fullföljer
utbildningen inom förväntad tid.82 För de elevkullar som började
dansarutbildningen i årskurs 4 under läsåret 2011/12 eller 2012/13 var det runt
hälften som fullföljde den förberedande dansarutbildningen inom förväntad tid.83
När vi istället följer de två elevkullar som påbörjade årskurs 7 läsåret 2011/12 eller
2012/13 var det runt 80 procent som fullföljde den förberedande
dansarutbildningen till årskurs 9 inom förväntad tid.84 I de elevkullarna tog endast

För ytterligare uppgifter, se Tabell 27 i bilaga 1.
Och därför finns med som registrerad i år 1 under flera läsår.
80 Elever kan påbörja yrkesdansarutbildningen fram till att de fyller 20 år. Innan
yrkesdansarutbildningen reformerades var en högre andel av antalet registreringar i år 1
nybörjarelever. För läsåren 2005/6–2010/11 var andelen nybörjarelever 81 procent.
81 För ytterligare uppgifter uppdelade på läsår, se Tabell 33 i bilaga 1.
82 I elevregistret för grundskolan ser vi om en elev har påbörjat årskurs 4 eller årskurs 7 på den
förberedande dansarutbildningen. I betygsregistret för årskurs 9 ser vi vilka som fullföljt den
förberedande dansarutbildningen. Elevinsamlingen och betygsinsamlingen görs vid olika tidpunkter
under läsåret, 15 oktober respektive 18 juni, vilket gör att uppgifterna kan skilja sig åt. Detta kan
påverka statistiken för genomströmningen. Elever kan också ha gjort ett ”studieuppehåll” mellan
exempelvis årskurs 4 och årskurs 5 för att sedan förekomma igen i årskurs 6, ingen hänsyn tas till
”studieuppehåll”. Enbart elever med löpnummer ingår.
83 Av det totala antalet elever som påbörjade dansarutbildningen i årskurs 4 läsåren 2011/12 eller
2012/13 avslutade 49 procent årskurs 9 inom förväntad tid. För ytterligare uppgifter, se Tabell 34 i
bilaga 1.
84 Av det totala antalet elever som påbörjade dansarutbildningen i årskurs 7, oavsett om de gått den
förberedande dansarutbildningen i årskurs 4–6, under läsåren 2011/12, 2012/13 eller 2013/14
fullföljde 83 procent den förberedande dansarutbildningen två läsår senare. Eftersom uppgifterna
78
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17 procent examen från yrkesdansarutbildningen sex år efter att de påbörjade den
förberedande dansarutbildningen i årskurs 7 (Diagram 12).
Diagram 12. Antal elever som började årskurs 7 2011/12 och 2012/13 och som inom
förväntad tid fullföljer dansarutbildningen
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Källa: Skolverkets officiella statistik.
Runt 40 procent av eleverna fortsätter till yrkesdansarutbildningen

Uppgifterna ovan tyder på att ett stort antal elever antingen byter grundskola eller
går om en årskurs någon gång mellan årskurs 4 och 7, troligtvis inför årskurs 7 då
nya färdighetsprov görs. Det andra stora tappet av elever på dansarutbildningen
verkar ske i övergången mellan årskurs 9 och yrkesdansarutbildningens år 1 när
nya antagningsprov görs.
Uppgifter från betygsregistret bekräftar dansarutbildningens tapp av elever mellan
årskurs 9 och yrkesdansarutbildningen. Den statistiken visar att endast runt 40
procent av eleverna från den förberedande dansarutbildningen fortsätter till
yrkesdansarutbildningen läsåret efter.85 Utifrån de statistiska uppgifterna kan vi

endast gäller för två årskullar och därmed handlar om få elever får enstaka individer stort
genomslag. För ytterligare uppgifter, se Tabell 35 i bilaga 1.
85 Av alla elever som gick ut årskurs 9 på den förberedande dansarutbildningen mellan läsåren
2011/12–2013/14, och där det finns uppgift om vilket gymnasieprogram eleven gick nästföljande
läsår, var det 35 procent av eleverna som befann sig på en riksrekryterande utbildning nästföljande
läsår. Vi har inte uppgifter om vilken riksrekryterande utbildning dessa elever går, men det är
sannolikt yrkesdansarutbildningen i de flesta fall. Av de som gick ut läsåren 2014/15–2016/17 var
det 41 procent som befann sig på yrkesdansarutbildningen nästföljande läsår. Uppgifterna baseras
på ett treårsmedelvärde. Uppgifter om elever i gymnasieskolan avser de som var elever i
gymnasieskolan nästföljande läsår den 15 oktober efter att de avslutat årskurs 9. Uppgifterna
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dock inte veta om de elever som inte fortsätter till Kungliga Svenska balettskolan
gör det frivilligt eller om de inte klarar färdighetsproven. Däremot kan vi från
antagningsuppgifterna se att ungefär 30 procent av de som söker från den
förberedande dansarutbildningen i Stockholm och Göteborg inte får juryns
rekommendation. Bland de elever som inte fortsätter till yrkesdansarutbildningen
var det vanligast att gå över till estetiska programmet och naturvetenskapliga
programmet.86 Vi har utifrån statistiken ingen möjlighet att se hur stor andel som
fortsatte till en dansarutbildning utomlands.
Enligt både skolledare, danslärare, elever, företrädare för avnämare och företrädare
för föräldraföreningarna väljer flera av dansarutbildningens främsta elever i årskurs
9 en dansarutbildning utomlands istället för yrkesdansarutbildningen på Kungliga
Svenska balettskolan. Att framstående elever försvinner från dansarutbildningen
efter årskurs 9 kan innebära negativa konsekvenser för utbildningens generella
kvalitet gällande dansnivå, vilket i sin tur minskar skolans möjligheter att få fram
anställningsbara dansare. Under intervjuerna konstaterar danslärare att elever idag
har stora möjligheter att välja internationella utbildningar på grund av den
europeiska rörligheten. Dans är också ett internationellt språk och elever vill gärna
ha internationell erfarenhet. Eleverna kan också vara nyfikna på att testa något nytt
efter sex år på dansarutbildningen i Sverige.
Samtidigt menar skolledare i Göteborg att de har flera duktiga elever i årskurs 9
som väljer att inte fortsätta till gymnasieskolan eftersom det är ett för stort steg för
så unga personer att flytta hemifrån. Även skolledare i Piteå nämner exempel på
detta. Skolledare i Göteborg önskar därför att det skulle finnas en dansarutbildning
på gymnasienivå även i Göteborg. En skolledare säger:
Det är svårt för elever i årskurs 9 att ta det stora beslutet om en satsning på dans eller inte. Det är lätt
att då säga att ”ja, men jag vill nog kanske inte dansa”. Det är mycket lättare för elever som går i
Stockholm som kan fullfölja utbildningen och kan ta beslutet efter trean. Men våra elever blir ju
tvungna att göra det vid 15 års ålder och det är extra svårt för dem.

Skolledare i Stockholm lyfter behovet av att göra yrkesdansarutbildningen till en
internationell gymnasieutbildning med engelskspråkig undervisning. Enligt
skolledare skulle det bredda skolans elevunderlag och höja
yrkesdansarutbildningens status. Skolledare tror också att det skulle få fler elever i
årskurs 9 på den förberedande dansarutbildningen att välja
yrkesdansarutbildningen i Sverige.

hämtas från betygsregistret i årskurs 9. Uppgiften om gymnasieprogram baseras på vilka två
inledande positioner i studievägskoden som finns uppgett i betygsregistret.
86 Under läsåren 2011/12–2013/14 var det 18 procent av eleverna som inte gick över till en
riksrekryterande utbildning som fortsatte till estetiska programmet och 12 procent till
naturvetenskapliga programmet. Mellan läsåren 2014/15–2016/17 var det 19 procent av eleverna
som inte gick över till en riksrekryterande utbildning som fortsatte till det naturvetenskapliga
programmet.
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Vidare menar danslärare och företrädare för en av föräldraföreningarna att
Kungliga Svenska balettskolan i samband med Ta klass fick ett rykte om sig att få
elever får arbete inom dans efter avslutad yrkesdansarutbildning. De menar att det
ryktet fortfarande finns kvar och gör att vissa elever väljer andra
dansarutbildningar på gymnasienivå om möjlighet finns. För att tydliggöra vad
yrkesdansarutbildningen är och vad den faktiskt kan erbjuda betonar danslärare
vikten av att Kungliga Svenska balettskolan informerar om utbildningen för elever
i årskurs 9. Danslärare menar även att skolan kan bli bättre på att informera om
tidigare avgångselevers sysselsättning efter avslutad yrkesdansarutbildning.
En avnämare lyfter att yrkesdansarutbildningen riskerar att tappa elever inför att de
ska börja gymnasieskolan på grund av att antagningsbeskedet kommer för sent på
vårterminen.87 Tidigare besked från internationella dansarutbildningar gör enligt
avnämaren att elever väljer de utbildningarna istället. Som vi nämnt ovan kan det
dock ur ett elevperspektiv finnas fördelar med ett senare besked för elever som får
ett negativt besked.
Skolledare framhåller också att det är ett gott kvalitetsomdöme för
dansarutbildningen om elever från den förberedande dansarutbildningen antas till
en dansarutbildning utomlands. Det kan till och med vara en större prestige än att
elever antas till Kungliga Svenska balettskolan. En skolledare säger:
Även om vi helst vill att eleverna går kvar här så är det en fantastisk fjäder i hatten att de kommer in
på skolor i andra länder. Så det är egentligen inte ett misslyckande i sig, även om det är tråkigt.

Hälften av gymnasieeleverna tog dansarexamen inom tre år

Totalt tog 45 elever examen från yrkesdansarutbildningen under läsåren 2013/14–
2017/18, det vill säga i genomsnitt ungefär 10 elever per läsår (Tabell 2).88
Tabell 2. Antal avgångselever från yrkesdansarutbildningen*
Läsår
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Antal elever
7
11
6
11
10

Källa: Skolverkets officiella statistik. * Med gymnasieexamen eller studiebevis på 2 500 poäng.

Vi har också tittat på antalet elever som tar en examen i yrkesdansarutbildning
inom tre år.89 Ungefär hälften av de 56 nybörjareleverna på
yrkesdansarutbildningen under läsåren 2011/12–2015/16 tog examen från

Eleverna får antagningsbesked till år 1 i slutet av februari.
I den siffran ingår alla elever som har tagit examen från yrkesdansarutbildningen, oavsett hur lång
tid det har tagit för eleverna att fullfölja utbildningen. Innan dansarutbildningen reformerades var
antalet avgångselever per läsår högre.
89 Till skillnad från antalet avgångselever per läsår som presenterades i Tabell 2 ingår här endast de
elever som tagit sin examen inom tre år.
87
88
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yrkesdansarutbildningen inom tre år (Diagram 13). Det är en lägre andel om man
jämför med andelen elever som tar examen inom tre år på alla yrkesprogram. Det
är dock få elever som går yrkesdansarutbildningen, så jämförelser med andra
gymnasieprogram bör göras med försiktighet. Som vi lyfter på sida 59 kan den
relativt låga andel elever som fullföljer yrkesdansarutbildningen inom tre år bero på
till exempel skador och att elever tidigare har varit registrerade i gymnasieskolan.
Siffran behöver alltså inte tolkas som att elever har en låg studietakt på
dansarutbildningen.
Diagram 13. Antal nybörjarelever på yrkesdansarutbildningen läsåren 2011/12–2015/16
som tog examen inom tre år

60
55
50
45
40

35
30
25
20
15

10
5

0
Antal nybörjarelever i år 1

Varav med examen i
yrkesdansarutbildning 3 år senare

Källa: Skolverkets officiella statistik. Enbart elever med personnummer ingår.
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En femtedel av eleverna på yrkesdansarutbildningen byter till ett annat
gymnasieprogram

Av de 56 elever som påbörjade sin yrkesdansarutbildning i år 1 under läsåren
2011/12–2015/16 är det 37 elever, drygt hälften, som är kvar på
yrkesdansarutbildningen det tredje studieåret (Tabell 3).90 Tolv elever har bytt från
yrkesdansarutbildningen till ett annat gymnasieprogram. Det motsvarar en
femtedel av eleverna. Vilka gymnasieprogram som eleverna har bytt till varierar,
men samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet är vanligast.
Sju elever, drygt var tionde, har antingen avbrutit sin gymnasieutbildning eller gjort
ett studieuppehåll.91 92
Tabell 3. Elever som avbrutit, gjort studieuppehåll eller bytt gymnasieprogram.
Nybörjarelever på yrkesdansarutbildningen läsåren 2011/12–2015/16
Avbrott eller studieuppehåll
Byte av gymnasieprogram
Samma gymnasieprogram
Totalt

Antal
7
12
37
56

Källa: Skolverkets officiella statistik. Enbart elever med personnummer ingår.

De har varit registrerade i gymnasieskolan under alla sina tre studieår och var registrerade på
yrkesdansarutbildningen åtminstone det första och det tredje studieåret. Om elever först var
registrerade på yrkesdansarutbildningen och sedan bytt gymnasieprogram för att sedan byta tillbaka
till yrkesdansarutbildningen ingår de också i denna grupp.
91 De har inte varit registrerade i gymnasieskolan det andra och/eller det tredje studieåret.
92 Liknande andelar avbröt, gjorde studieuppehåll och bytte program när vi tittar på nybörjarelever
läsåren 2005/06–2010/11, det vill säga på yrkesdansarutbildningen innan den reformerades.
90
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Röster om dansarutbildningens kvalitet
Från företrädare för skolornas sida finns inget entydigt svar på om elevernas
kvalitetsnivå inom dans har höjts efter 2011 och i så fall om det skett på grund av
de förändringar som infördes då. Danslärare i Piteå framhåller dock att det faktum
att elever sedan 2011 påbörjar dansarutbildningen i årskurs 4 även i Piteå har lyft
kvalitetsnivån i deras dansarutbildning:
Moment som vi tidigare fick göra i årskurs sju gör vi nu i fyran och femman. Eleverna får landa mer i
kropparna och de får verkligen det att sätta sig, och kropparna får hänga med bättre. Det var mycket
stressigare förut att nå målet på tre år än på sex år.

Enligt skolledare och danslärare håller dagens dansarutbildning en hög kvalitet och
elever anställs både nationellt och internationellt inom dans efter avslutad
utbildning. Samtidigt finns det danslärare som menar att det är orealistiskt att
samtliga avgångselever från yrkesdansarutbildningen skulle bli anställda inom dans
på grund av den höga konkurrensen på arbetsmarknaden.
Företrädare för en av föräldraföreningarna framhåller vikten av att huvudmannen
satsar fullt ut på skolorna med dansarutbildning, både gällande till exempel lokaler
och gästlärare. En kritik som företrädaren för fram är att golven i lokalen är slitna
och ger eleverna skador. Vidare menar företrädaren att om en så pass dyr
utbildning ska finnas inom huvudmannens regi är det viktigt att skolorna ges
tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva dansarutbildningen på bästa sätt.
Avnämare och skolor tycker att elevunderlaget behöver bli större

Enligt både avnämare, skolledare och danslärare påverkas dansarutbildningens
kvalitetsnivå till stor del av vilket elevunderlag som söker till skolorna. Intervjuade
avnämare menar att den svenska dansarutbildningen har ett mindre elevunderlag i
jämförelse med internationella dansarutbildningar. Det finns också danslärare som
menar att elever som påbörjar årskurs 4 idag har lägre förkunskaper i dans vid en
jämförelse över tid. Det är därför viktigt att bland annat skolorna bedriver ett
arbete för att dels öka antalet sökande elever, dels för att få fler sökande elever
med goda förkunskaper i dans att påbörja utbildningen. För att göra det behöver
skolorna arbeta med så kallad outreach, det vill säga elevrekrytering. En skolledare
säger:
Vi behöver ha ett mycket bättre elevunderlag med fler elever som söker. Under hösten 2018 har vi
varit ute på ett outreachprojekt i skolor. Det har varit jättepopulärt och vi hoppas att det syns i
ansökningssiffrorna. Sen kanske vi inte hittar bättre elever för det. Men ju mer vi jobbar på att synas,
desto fler elever kommer vi få som söker hit.

En indikation på att skolorna är på god väg att öka sitt elevunderlag är att antalet
ansökningar till den förberedande dansarutbildningen har ökat sedan läsåret
2011/12, se sida 42.
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Enligt avnämare behöver utbildningens koppling till professionen stärkas

Avnämare menar att eleverna i större utsträckning än idag behöver möta
dansprofessionen under utbildningen, bland annat genom mer undervisning från
gästlärare, att eleverna får arbeta mer med koreografer och vara del i fler
föreställningar. Det finns skolledare som lyfter att ett påbyggnadsår för
yrkesdansarutbildningens moderna nutida profil eller ett ungdomskompani kopplat
till dansarutbildningen skulle höja kvaliteten på utbildningen och göra eleverna mer
förberedda för arbetsmarknaden. Även avnämare menar att införandet av ett
ungdomskompani efter avslutad gymnasieutbildning skulle kunna bidra till att ge
yrkeserfarenhet till avgångseleverna.93 En avnämare säger:
Som det ser ut idag finns det ett glapp mellan att eleverna tar examen från utbildningen och de krav
som ställs på yrkeserfarenhet och konstnärlig mognad från arbetsgivarnas sida.

Det finns också avnämare inom modern nutida dans som framför att
dansarutbildningen skulle behöva utökas till att innefatta även utbildning inom
dans på högskolenivå. Det behövs särskilt för den moderna nutida profilen,
eftersom flera av de internationella dansarna som avnämare anställer även har en
högskoleexamen. En avnämare säger:
Jag har ofta undrat varför skolan inte har en universitetsstatus. De två profilerna borde bli oberoende
av varandra och kunna erbjuda eleverna en specialiserad utbildning efter att de har fyllt 18 år. Det
skulle vara i linje med hur utbildningen bedrivs i resten av Europa. Om skolan vill producera dansare
för den moderna marknaden, så kanske den måste bli mer samtida, men också satsa på att undersöka
hur dansarutbildningarna är upplagda i resten av Europa. Att skolan frågar sig: ”Okej, vi vill producera
dansare för den här marknaden och vad behöver vi ändra? Hur behöver vi utvecklas? Hur kan vi
uppdatera oss och hamna i nivå med alla andra skolor som vi konkurrerar med?”

Exempel på samarbete mellan avnämare och skolor

Skolledare och danslärare menar att det finns ett visst samarbete mellan skolorna
och olika avnämare, även om de menar att det skulle kunna utvecklas ytterligare.
Nedan redovisas exempel på hur samarbetet ser ut idag mellan skolorna med
dansarutbildning och intervjuade avnämare.
Enligt Kungliga Baletten samarbetar de med Kungliga Svenska balettskolan till
exempel genom platser för apl och att Kungliga Baletten bjuder in elever till
genrep. Balettchefen på Kungliga Baletten lyfter dock att de inte kan påverka
utbildningen på ett direkt sätt eftersom skolan inte är kopplad direkt till
kompaniet. Enligt balettchefen skulle det vara möjligt att fördjupa samarbetet
mellan kompaniet och dansarutbildningen om skolorna skulle vilja, till exempel
genom att öka elevernas kontakt med kompaniets dansare.

Behovet av ett ungdomskompani kopplat till dansarutbildningen identifierades även i SOU
2009:27.
93

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
67 (108)

GöteborgsOperan har haft ett återkommande projekt vid namn Nudans som
startade 2009 och som pågått regelbundet fram till 2017. Projektet är en form av
ungdomskompani i projektform och har varit ett samarbete med
yrkesdansarutbildningens profil för modern nutida dans, Danshögskolan och
Balettakademin i Stockholm och Göteborg. I projektet har cirka 8–10 dansare
deltagit samtidigt som man har gått sista året i gymnasieskolan eller på högskolan.
Under åren 2009–2017 har det deltagit 24 elever från Kungliga Svenska
balettskolan, av totalt 52 deltagare. Enligt GöteborgsOperan har projektet varit ett
viktigt sätt att samverka med de svenska dansutbildningarna. I några få fall har
elevers deltagande i projektet lett till anställning i kompaniet. Projektet Nudans är
för närvarande vilande. Istället har GöteborgsOperan startat ett praktiksamarbete
med Kungliga Svenska balettskolan och under våren 2019 har kompaniet en
praktikant från yrkesdansarutbildningen.
Cullbergbaletten har ett praktikprogram där elever deltar under ett års tid. I
praktikprogrammet tar kompaniet generellt sett in elever från högskoleutbildningar
runt om i Europa, men också från Dans och Cirkushögskolan (DOCH). Under de
tio år som Cullbergbaletten har haft sitt praktikprogram har två elever kommit från
Kungliga Svenska balettskolan.
Vidare kan elever från Kungliga Svenska balettskolan, inom ramen för apl delta i
specifika projekt hos Cullbergbaletten. Under åren 2015–18 har tre elever från
Kungliga Svenska balettskolan deltagit i sådana projekt hos Cullbergbaletten. För
närvarande diskuterar företrädare för Cullbergbaletten med Kungliga Svenska
balettskolan hur samarbetet kring apl ska se ut mellan skolan och kompaniet.
Enligt företrädare för Cullbergbaletten samarbetar de med skolan för att det finns
inskrivet i riktlinjerna för statens bidrag till Riksteatern och inte för att det är
nödvändigt för Cullbergbaletten. Samtidigt hoppas företrädarna att skolan och
eleverna ska dra nytta av det.
En tydligare utbildning behövs enligt avnämare, danslärare och elever

Det finns elever som framhåller att det är positivt för deras motivation att det
finns två profiler på yrkesdansarutbildningen eftersom de då kan rikta in sig på den
dansprofil som de har störst intresse för. Rådsledamöter framhåller också att
införandet av två profiler på yrkesdansarutbildningen har gjort att utbildningen har
blivit bredare och mer flexibel för eleverna, men också att det har gjort
utbildningen spretigare och svårare att hålla ihop.
Vissa danslärare menar att elever upplever att dansarutbildningen inte har en
tillräckligt tydlig inriktning i jämförelse med utbildningar utomlands. Det bekräftas
också under våra intervjuer med eleverna. Eleverna menar att till skillnad från
dansarutbildningen i Sverige finns det flera dansarutbildningar utomlands som, i
större utsträckning än den svenska, är inriktade mot antingen klassisk balett eller
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modern nutida dans.94 Internationella dansarutbildningar rymmer enligt de vi har
pratat med heller inte teoretisk undervisning i samma utsträckning. Det finns
danslärare som menar att när dansarutbildningen inte har en tillräckligt tydlig
inriktning riskerar eleverna att bli ”lagom duktiga” på både klassisk balett och
modern nutida dans. Detta eftersom eleverna på respektive profil får undervisning
i båda genrerna. Danslärare menar att för att klara sig på dagens
dansarbetsmarknad behöver eleverna ha mer spetskunskap inom den ena eller
andra inriktningen.
Eleverna framhåller också att en dansarutbildning utan tydliga profiler skapar en
föreställning av att de inte kommer bli tillräckligt bra i jämförelse med elever på
internationella dansutbildningar, vilket kan leda till bristande motivation inför att
fortsätta dansa.
Intervjuade avnämare betonar vikten av att dansarutbildningen har tydliga och
långsiktiga mål för vilka kunskaper och verktyg som eleverna ska ha tillgodogjort
sig när de tar examen från yrkesdansarutbildningen. De menar att det ska vara
tydligt för eleverna att dansarutbildningen syftar till att utbilda professionella
dansare med en undervisning på elitnivå och eleverna måste vara beredda att satsa
därefter. Avnämare lyfter att en dansarutbildning som av eleverna upplevs ge
undervisning ”för alla” leder till att de bästa eleverna lämnar skolan i brist på
upplevd konkurrens från sina klasskamrater. Elitmålsättningen behöver genomsyra
hela dansarutbildningens organisation, det vill säga både innehåll i undervisningen
men också schemaläggning.
Enligt skolan och rådsledamöter är utbildningens målsättning otydlig

Av intervjuerna framgår att det inte är helt tydligt för Kungliga Svenska
balettskolan hur de ska tolka målsättningen med yrkesdansarutbildningen, det vill
säga hur många avgångselever som ska anställas inom dans och hos vilken
arbetsgivare för att yrkesdansarutbildningen ska anses ha uppnått sitt mål. Om det
inte finns en tydlig målsättning som skolan kan mäta sig emot blir det svårt för
skolan att både internt och externt svara på om utbildningen håller en tillräckligt
hög kvalitetsnivå eller inte gällande nivå på dansundervisning. En skolledare säger:
I Sverige och Stockholm är det många som tycker sig ha rätt att tycka väldigt mycket om skolan. Men
när jag har kontakt med chefer runt om i världen, i Europa, USA och Japan, har vi jättehögt anseende
och de vill gärna ha praktikanter från oss. Så när röster höjs om att ingen av våra elever anställs av
Operan, det är lite sanning med modifikation. Okej, fine, det kan alltid bli bättre. Självklart vill vi dit,
för att det är en del av oss, så att säga. Men man ska inte fnysa åt andra ställen och arbetsgivare heller.

På Kungliga Svenska balettskolan pågår en diskussion för att internt tydliggöra och
konkretisera målsättningen för yrkesdansarutbildningen. Skolledare betonar vikten
av att skolan har en målsättning som är realistisk men också accepterad och

Elever på yrkesdansarutbildningens respektive profil läser kurser i både klassisk balett och
modern nutida dans.
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förankrad hos både skola, huvudman, bransch, Skolverket och regeringen. Först då
blir det möjligt för skolan att löpande utvärdera sitt eget arbete. En skolledare
säger:
Vi håller just nu på och diskuterar internt ”när är vi framgångsrika?” Det är inte riktigt tydligt för oss
när vi är det. Alltså, om du har en avgångsklass i nian och alla de går vidare till dans, ja, men då är vi
väl framgångsrika? Sen om det blir på vår skola eller någon annan skola, ja, det kan man diskutera vad
som är ett framgångskriterium. Sen är nästa framgångskriterium då hur många av dem som går ut
trean kommer in i dansarbranschen, samt var och efter hur många år? Det där har vi inte heller
definierat riktigt, vad anses vara lyckat där? Är det 15 år på operan som ballerina, eller är det sju år
som koreograf i Japan?

Både skolledare och rådsledamöter lyfter att eftersom arbetsmarknadens krav
skiljer sig för klassiskt utbildade dansare och för dansare inom modern nutida dans
har utbildningens två profiler också olika tidsramar för när eleverna förväntas vara
redo för arbetsmarknaden. Även rådsledamöter lyfter under intervjuerna att de
önskar en tydligare och mer konkret målsättning för dansarutbildningen. En
ledamot säger:
Har regeringen och avnämarna andra förväntningar på det som utbildningen producerar? Det måste
vara nyckeln. Det är det här man får, då måste man bestämma sig om det är tillräckligt eller inte. Det
är en stor satsning. Det är på totalen mycket högre kostnader än de flesta utbildningar som finns. Då
finns det ju en förväntan på att statliga pengar ska leda någonstans också. Då behöver man vara klar
över; ja men skolorna kämpar på och försöker men de kan inte leverera bättre än så här, men då är
inte det tillräckligt – eller så är det tillräckligt.
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5. Dansarutbildningens organisation
I det här kapitlet finns först en sammanfattning av kapitlet och en genomgång av
intentionen med förändringarna som genomfördes år 2011. Därefter analyseras
om dansarutbildningen i praktiken är riksrekryterande. Sedan belyser vi elevernas
studieresultat och psykosociala hälsa. Efter det resonerar vi kring utbildningens
organisation i övrigt bland annat gällande kurs- och ämnesplaner i dansämnen, apl
samt danslärares kompetens och skolornas lärarförsörjning.
Sammanfattning
Särskilt den förberedande dansarutbildningen är endast riksrekryterande i teorin,
men inte i praktiken. Få elever bor i andra län än där skolorna är lokaliserade.
Yrkesdansarutbildningen rekryterar elever främst från Stockholmsområdet och
Göteborgsområdet, där en av skolorna är lokaliserad, snarare än från hela landet.
Elever trivs generellt på utbildningen, de får ägna sig åt sitt största intresse på
skoltid. Av intervjuerna framgår dock att dansarutbildningen är prestationsinriktad
och elever som är skadade eller har bristande motivation kan känna sig stressade
och pressade. Vissa elever känner ovisshet inför framtiden och över om de
kommer få ett arbete inom dans eller inte.
Det upplevs vara möjligt att kombinera elitsatsning med teoretisk undervisning,
men det kan medföra att elever inte får tillräcklig spets i sin elitsatsning och att
vissa ämnen utgår.
Gemensam kursplan har bidragit till att dansundervisningen mellan skolor och
inom skolorna med förberedande dansarutbildning är mer lika innehållsmässigt nu
än före 2011. Kunskapskrav har tydliggjort vad som förväntas av eleverna och har
underlättat lärares dialog med vårdnadshavare. Regeringen betonade i
propositionen att rådet borde ges en aktiv roll i arbetet med kurs- och
ämnesplaner. Trots det upplever vissa rådsledamöter att deras synpunkter inte togs
hänsyn till i den utsträckning som regeringen anger vid 2017 års revidering av
kursplanen i dansämnet. Vissa rådsledamöter, danslärare och skolledare är kritiska
till att elever efter revideringen ges för lite undervisning i klassisk balett.
Företrädare för skolorna med dansarutbildning påtalar vikten av samarbete mellan
skolorna för att hålla samman dansundervisningens kvalitet och innehåll i en
dansarutbildning med kommunalt huvudmannaskap.
Både skolor och avnämare anser att apl-platser av hög kvalitet är viktigt för att
eleverna ska få erfarenhet av och förståelse för arbetsmarknaden inom dans.
Avnämare och företrädare för skolorna anser att elever på dansarutbildningen
behöver apl som är längre än 15 veckor, vilket också många elever har.
Skolorna anser att det är bra att danslärare sedan 2011 är undantagna skollagens
krav på legitimation. Samtidigt ser de vikten av att danslärarna har kompetens
inom pedagogik. Skolorna och avnämare önskar att skolorna ska ha möjlighet att
visstidsanställa danslärare i större utsträckning än vad som är möjligt idag för att
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främja konstnärlig förnyelse. Samtidigt får det konsekvenser för lärarnas
anställningstrygghet.
Intentionen med förändringarna
I samband med förändringarna år 2011 ansåg regeringen att det krävdes utökade
möjligheter till anpassning av dansarutbildningen för att möta målet om
anställningsbara elever. För att eleverna ska ha möjlighet att uppnå de högt ställda
målen som finns på dansarutbildningen utökades antalet timmar för
dansundervisning och läsåret för den förberedande dansarutbildningen förlängdes
till att ha högst 240 dagar, varav obligatorisk verksamhet med en omfattning av
högst 190 dagar per läsår. Undervisning i dansämnen ersatte också ämnet idrott
och hälsa och skolorna gavs möjlighet att reducera undervisningstiden i ämnena
bild och slöjd.
Ytterligare en förändring år 2011 var införandet av nationella kurs- och
ämnesplaner i dansämnen. Regeringen bedömde att införandet av kurs- och
ämnesplaner i dansämnet med progression från årskurs 4 i den förberedande
dansarutbildningen till och med yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan var en
av de viktigaste åtgärderna i skapandet av en sammanhållen och likvärdig
utbildning mellan utbildningsanordnarna.
Vidare infördes, precis som för övriga yrkesprogram, apl på dansarutbildningen
som ett led i att stärka utbildningens arbetslivsanknytning.
Regeringen beslutade också år 2011 att huvudmän som anordnar dansarutbildning
ska få använda lärare i dans som inte har lärarutbildning eller behörighetsbevis
avseende utländsk lärarutbildning. Anledningen var att regeringen bedömde att det
kan bli svårt att hitta lärare i dans med både tillräckligt yrkeskunnande och
pedagogisk utbildning.
Begränsad riksrekrytering på den förberedande dansarutbildningen
Dansarutbildningen är en riksrekryterande utbildning som ska ta emot elever från
hela landet både på grundskole- och gymnasienivå. 95 Även om nästan hälften av
eleverna på den förberedande dansarutbildningen i Stockholm och Göteborg är
folkbokförda i en annan kommun än skolkommunen96, är det är relativt ovanligt
att de är folkbokförda i ett annat län. Endast fyra procent av eleverna är
folkbokförda i ett annat län än där skolorna är belägna.97 Det innebär att

26 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning.
Med skolkommun avses den kommun som skolenheten ligger i. Ibland saknas det uppgifter om
elevers hemkommun (den kommunen eleven är folkbokförd i), dessa elever räknas då som
folkbokförda i skolkommunen. För ytterligare uppgifter, se Tabell 28 i bilaga 1.
97 Elever kan ha flyttat närmre skolan innan uppgifterna om folkbokföringsadress samlades in den
15 oktober. Samtidigt var det få elever som bytte folkbokföringskommun året innan de började på
den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4.
95
96
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riksrekryteringen i praktiken är begränsad på den förberedande
dansarutbildningen.
Bilden bekräftas av intervjuerna med företrädare för skolorna som uppger att det
främst är elever från närområdet som söker till utbildningen på grundskolenivå.
Det finns dock elever som pendlar långt men som bor hemma, vilket vi ser i
uppgifterna om skolkommun respektive län.
I ovanstående uppgifter ingår inte uppgifter om eleverna i Piteå. Av intervjuerna
med företrädare för skolan i Piteå framgår dock att de har haft elever från
Haparanda, Luleå och Älvsbyn, det vill säga orter som ligger i Norrbottens län och
cirka 5–18 mil från Piteå. De menar att det stora geografiska avståndet är en
bidragande faktor till att elever från andra län inte väljer att påbörja den
förberedande dansarutbildningen i Piteå.
Gällande yrkesdansarutbildningen ser vi att riksrekryteringen är något mindre
begränsad. Nästan 60 procent av nybörjareleverna98 var under läsåren 2011/12–
2017/18 folkbokförda i Stockholms län där skolan är belägen. Ytterligare 10
procent var folkbokförda i ett grannlän till Stockholms län och 26 procent var
folkbokförda i Västra Götalands län.99 Det var dock få elever, 3 procent, som var
folkbokförda i andra län.100
Elevhem

Intervjuade elever som bor på elevhemmet berättar att de trivs där. Enligt uppgift
från Kungliga Svenska balettskolan är maxkapaciteten för dansarutbildningens
elevhem i Stockholm 59 elever.101 I november 2018 bodde 44 elever på
elevhemmet, varav cirka 40 procent är folkbokförda i en kommun utanför
Stockholms län.102 Enligt rektorn för Kungliga Svenska balettskolan är full
beläggning i praktiken inte möjlig eftersom extra rum behövs för isolering vid
sjukdom och att vissa elever inte klarar att bo i dubbelrum.

Elev i år 1 i gymnasieskolan som inte varit registrerad i gymnasieskolan tidigare.
Merparten av dessa har sannolikt gått i Svenska Balettskolan i Göteborg.
100 För ytterligare uppgifter, se Tabell 29, bilaga 1.
101 Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till
elever på den förberedande dansarutbildningen.
102 Av de 44 eleverna som bor på elevhemmet går nio elever på Kungliga Svenska balettskolans
ettåriga internationella utbildning.
98
99
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Elevernas psykosociala hälsa
Högpresterande elever med goda studieresultat103

Eleverna på dansarutbildningen är högpresterande och har goda studieresultat.
Nästan alla elever som går ut den förberedande dansarutbildningen har också
behörighet till de nationella programmen, både till högskoleförberedande program
och till yrkesprogram.104 Det är en betydligt högre andel jämfört med alla elever i
årskurs 9 i Sverige. Även när det gäller elevernas meritpoäng har elever från den
förberedande dansarutbildningen generellt sett högre meritpoäng än
riksgenomsnittet.105
Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever från yrkesdansarutbildningen
under läsåren 2013/14–2017/18 är betydligt högre än både genomsnittet för
avgångselever från alla yrkesprogram och nationella program.106 Vi har också tittat
på om avgångseleverna från yrkesdansarutbildningen har studerat inom den
kommunala vuxenutbildningen.107 Vi ser att av det var fem elever, av de 35 elever
som examinerades från yrkesdansarutbildningen under läsåren 2013/14–2016/17,
som fick betyg i minst en kurs inom den kommunala vuxenutbildningen.
Inom ramen för yrkesdansarutbildningen ingår inte kurser som ger grundläggande
behörighet till universitet och högskola automatiskt, utan det är något som
eleverna kan välja inom ramen för det individuella valet istället för olika
dansrelaterade kurser. Totalt hade 71 procent av avgångseleverna från
yrkesdansarutbildningen grundläggande behörighet till universitet och högskola.108
Det är en betydligt högre andel jämfört med eleverna på alla yrkesprogram där 40
procent har grundläggande behörighet. Däremot är andelen något lägre jämfört

Antalet elever på dansarutbildningen är dock relativt få så individuella variationer kan få stora
genomslag.
104 För ytterligare uppgifter, se Tabell 30 i bilaga 1.
105 Den genomsnittliga meritpoängen är högre på den förberedande dansarutbildningen i
Stockholm än i Göteborg. För ytterligare uppgifter, se Tabell 31 i bilaga 1.
106 Här avses elever med gymnasieexamen eller studiebevis på 2500 poäng (vilket motsvarar 3 års
studier). 91 procent av avgångseleverna på yrkesdansarutbildningen fick godkänt i alla kurser i de
gymnasiegemensamma ämnena. Det är en högre andel jämfört med eleverna på alla yrkesprogram
(76 procent) och en något högre andel än elever på nationella program (85 procent). Av de elever
på yrkesdansarutbildningen som hade godkänt i alla kurser i de gymnasiegemensamma ämnena
hade 36 procent betyget C eller bättre i samtliga kurser. Det är betydligt högre än andelen på alla
yrkesprogram (4 procent) och på nationella program (12 procent). Totalt tog 45 elever examen från
yrkesdansarutbildning under dessa läsår så jämförelser med andra gymnasieprogram bör göras med
försiktighet. För ytterligare uppgifter, se Tabell 32 och Tabell 10 i bilaga 1. Även när vi tittar på
avgångseleverna läsåren 2007/08–2012/13 från yrkesdansarutbildningen som gick ut
gymnasieskolan enligt den tidigare läroplanen (lpf 94) hade eleverna från yrkesdansarutbildningen
högre genomsnittliga betygspoäng än genomsnittet för alla gymnasieprogram.
107 Med undantag för de elever som tog examen det senaste läsåret.
108 Det är dock få elever som går yrkesdansarutbildningen, så jämförelser med andra
gymnasieprogram bör göras med försiktighet. För ytterligare uppgifter, se Tabell 8, bilaga 1.
103
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med alla elever som går ett nationellt program där även högskoleförberedande
program ingår. Där har 80 procent grundläggande behörighet.109
Uppgifterna om högpresterande elever bekräftas under intervjuerna. Skolledare
och danslärare menar att eleverna på dansarutbildningen generellt är
högpresterande som klarar sig bra om de väljer att gå vidare till annan grundskola
eller teoretiskt gymnasieprogram istället för att fortsätta inom dansarutbildningen.
Intervjuade elever ser möjligheten att få med sig grundläggande behörighet som en
trygghet att falla tillbaka på om de inte skulle få arbete inom dans och för att de då
kan utbilda sig till något annat. Det förekommer också att elever väljer bort kurser
som ger grundläggande behörighet till förmån för danskurser.
Eleverna trivs men det är stort fokus på prestation

Intervjuade elever trivs med sina klasskamrater och är generellt sett nöjda med
yrkesdansarutbildningen. De får ägna sig åt sitt största intresse på skoltid. Enligt
skolledare och danslärare finns det både elever som mår bra och elever som mår
sämre både psykiskt och fysiskt på dansarutbildningen. Till exempel förekommer
ätstörningar, kroppsfixering och svag självkänsla. Vissa skolledare menar dock att
de inte ser några större skillnader i andel elever som mår sämre psykiskt på
dansarutbildningen i jämförelse med elever på övriga utbildningar.110
Intervjuade elever upplever att dansarutbildningen är prestationsinriktad och deras
psykiska hälsa avgörs till stor del av hur de presterar inom dansen, inte minst på
grund av höga krav både från dem själva och vårdnadshavare. Särskilt tufft kan det
vara med bristande motivation när det finns press från vårdnadshavare och
danslärare att fortsätta satsningen. Av den anledningen upplever elever även att
skadeperioder är psykiskt påfrestande. En elev säger:
När alla andra kämpar och tycker det är jättekul så har jag varit den som tycker det är hemskt. Då kan
man bli ganska ensam för det är dansen som är det mest centrala, det är det som de flesta sitter och
pratar om.

Enligt intervjuade elever är det därför viktigt att skolorna arbetar aktivt med att
vårda elevers motivation till dansen. Ett sätt att göra det är att skolorna visar vad
målet med utbildningen är och vad den kan leda till, till exempel genom en aktiv
och nära kontakt mellan elever och potentiella arbetsgivare. En elev lyfter att det
finns elever som under utbildningen tappar sin motivation när de inte fortsätter att
utvecklas, det vill säga, när de upplever att utbildningen håller för låg nivå. Eleven
betonar vikten av en hög kvalitet på utbildningens dansundervisning men också att
skolan kan inge framtidshopp till eleverna:
Nivån måste vara så pass hög att vi ser att utbildningen kan leda till något. För om man har dansat så
länge som jag har så vet man om man håller nivån med andra internationellt och om man kan komma

Elever på högskoleförberedande program uppnår grundläggande behörighet då de tar sin
gymnasieexamen.
110 Vi har inte haft möjlighet att göra någon sådan jämförelse inom ramen för den här studien.
109
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in på ett kompani eller inte. Med att visa vad utbildningen leder till menar jag inte att ”ja, vi ska gå ut
och se en massa föreställningar”, för det kan också leda till att eleverna ser att andra är så mycket
bättre än oss. Men om skolan visar ”jo, det kan gå för att vi gör så här och så här för att ni ska nå upp
till den här nivån”. Om vi då ser att vi kan ligga på en nivå som gör att vi kan komma in på ett
kompani eller frilansa då tror jag att vi får mer motivation.

Företrädare för föräldraföreningarna lyfter vikten av en öppen och fungerande
dialog mellan skolans personal och elever samt vårdnadshavare. Att elever vågar
uttrycka sin åsikt och berätta om hur de mår är centralt i en elitsatsande utbildning.
Det är ett klimat som upplevs ha blivit bättre, men som fortsatt kan utvecklas.
Små klasser kan innebära särskilda utmaningar

Samtidigt som mindre klasser där elever delar intresset för dans skapar god
sammanhållning kan det också innebära särskilda utmaningar där enskilda elevers
välmående, motivation och inställning till dansen får stort inflytande på övriga
elever. Skolorna behöver därför aktivt arbeta med att skapa ett inkluderande
klimat. En skolledare säger:
Vi behöver arbeta med fokus på gruppdynamik. Hur jobbar vi med de här små klasserna? Vi kanske
har några som tröttnar som är ganska dominerande. Det ger ringar på vattnet och hur jobbar vi då
kring det? Det är ingen 30-klass vi har, vi har till exempel 12 elever. Det som händer ger ganska stora
inverkningar på hela klassen.

Under dansarutbildningen befinner sig elever i flera konkurrenssituationer, till
exempel inför färdighetsprov samt uttagningar till föreställningar och apl-platser.
Att det är mycket fokus på bedömning och att elever i hög utsträckning jämför sig
med varandra kan skapa negativ stämning och grupperingar inom klasserna.
Företrädare för föräldraföreningarna lyfter också att elever upplever att det
förekommer toppning och favorisering av elever på skolorna, till exempel i
uttagningarna till föreställningar på skolan eller hos avnämare.
Föräldraföreningarna påtalar att föreställningar på skolan är en del av
undervisningen och därför bör inte huvudrollerna alltid ges till de bästa eleverna.
De menar att skolorna därför istället bör överväga om de ska ge fler elever en
chans att utvecklas i en framträdande roll under föreställningarna.
Elever upplever ovisshet inför framtiden

Elever som vi intervjuat vill fortsätta med dans efter avslutad yrkesdansutbildning.
Helst vill de få ett arbete direkt efter avslutad utbildning, antingen på ett
danskompani eller genom att frilansa som dansare. Om det inte är möjligt kan de
tänka sig att vidareutbilda sig inom dans eller att utbilda sig till danslärare. Under
intervjuerna lyfter också flera elever att de önskar att arbeta utomlands efter
gymnasieskolan.
Enligt danslärare förekommer det att elever på dansarutbildningen är stressade
över vad de ska göra efter avslutad dansarutbildning och ifall de kommer få
anställning inom dans eller inte. Den bilden bekräftas av intervjuade elever som
berättar om känslor av ovisshet och stress inför framtiden som grundar sig just i
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osäkerheten över om de kommer få ett arbete inom dans eller inte. Samtidigt
menar elever att det är dansyrkets verklighet som de behöver lära sig att acceptera.
Vikten av en välfungerande elevhälsa

Skolledare och danslärare betonar vikten av ett fungerande och välutbyggt
elevhälsoteam. Danslärare menar att samarbetet med elevhälsan gällande enskilda
elever har förbättrats över tid på skolorna. Även om skolledare och danslärare
menar att elevhälsans arbete fungerar bra lyfts också önskemål om mer tid och
resurser för elevhälsoarbete, både gällande psykisk hälsa i form av till exempel
kurator men också gällande fysisk hälsa i form av till exempel naprapat.
Intervjuade elever känner inte till att det förekommer kränkningar på skolan. De
upplever att de får bra stöd både från sina klasskamrater, lärare och föräldrar.
Elever berättar att de främst vänder sig till klasskompisar eller föräldrar om de mår
dåligt över något. Trots det upplever de att elevhälsoteamet finns tillgängligt när de
behöver det. Skolledare nämner vikten av att elevhälsan arbetar både förebyggande
och vid akuta händelser:
Vi ska ha fokus på det förebyggande och främjande arbetet, till exempel samtalsstöd i mer kontinuerlig
form, så att vi inte hamnar i träsket att vi enbart jobbar med akuta åtgärder.

Företrädare för föräldraföreningarna menar att elevhälsan bedriver ett mycket bra
arbete på skolorna. En av föräldraföreningsföreträdarna anser dock att elevhälsan
behöver ännu mer resurser för att hinna med arbetet med skador och
rehabilitering.
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Undervisning i dans och övriga ämnen
Möjligt att kombinera elitsatsning och övrig utbildning enligt skolorna

Enligt både skolledare och avnämare är det möjligt att kombinera dansarutbildning
på elitnivå med en teoretisk utbildning. Intervjuade elever upplever att det fungerar
bra att kombinera en teoretisk undervisning med dansundervisning, även om det
kan vara stressigt i perioder.
Företrädare för en av föräldraföreningarna lyfter att det finns fördelar med att
eleverna har dansundervisning och teoriundervisning på samma skola eftersom det
underlättar samarbete och samplanering mellan teorilärare och danslärare. Till
exempel betonar de vikten ur ett elevperspektiv av att perioder för nationella prov
och färdighetsprov inte ligger samtidigt. Skolledare och företrädare för
föräldraföreningarna betonar också fördelarna med att ha dansundervisningen
integrerad i den övriga skolgången eftersom eleverna är klara med både skola och
elitsatsning när skoldagen är slut.
Samtidigt lyfter skolledare svårigheterna med att organisera en schemaläggning
som ger eleverna återhämtning men som också optimerar inlärningen och praktiskt
fungerar med lokaler och personalresurser. Det framgår av intervjuerna att
skolorna har valt att schemalägga teoretisk respektive dansundervisning i block, till
exempel att eleverna dansar på förmiddagarna och har teoretisk undervisning på
eftermiddagarna. Det är något som avnämare också förespråkar eftersom de menar
att rutiner och tydlighet är bra för elevernas utvecklingskurva i dans. En fördel
med blockschema är också att när skolans elever har dansundervisning vid samma
tidpunkt kan elever som är på liknande nivå från olika årskurser dansa i samma
undervisningsgrupp. Samtidigt kan det vara krävande för elever att dansa flera
timmar i sträck. En skolledare säger:
Det förenklar för eleverna att veta att varje dag börjar på samma sätt, men det får också nackdelar,
särskilt eftersom dagarna är långa. Att ha matte halv fem på torsdagar, nej, det är inget bra. Men att
dansa halv fem på torsdagar är inte heller något bra. Så vi måste jobba med andra metoder. Vi måste
få in mer återhämtning, bättre mellanmål, se till att de tar till sig av mellanmålen, och kanske har två
mellanmål. För vi kommer alltid ha långa dagar. Vi kan inte bortse ifrån det.

Vidare efterfrågar skolledare och danslärare mer flexibilitet och möjlighet att själva
bestämma över upplägget för utbildningen. Exempelvis önskar skolledare att
elever som enbart antagits till en profil på yrkesdansarutbildningen ska kunna byta
till den andra utan att behöva ansöka på nytt.
Att det är möjligt att kombinera teoretisk undervisning med elitsatsning bekräftas
också av elevernas goda studieresultat som tidigare nämnts i rapporten.
Eleverna riskerar dock kunskapsglapp gällande vissa ämnen

Skolledare på vissa skolor framhåller att de har haft elever som fått viss
undervisning i bild och slöjd, medan elever på andra skolor har erbjudits att läsa
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ämnena men att det inte funnits någon efterfrågan.111 Eleverna vill istället ha mer
dansundervisning. En rektor menar att det kan innebära ett problem för eleven vid
byte till en vanlig grundskola.
Att våra elever inte har undervisning i bild eller slöjd skulle man kunna diskutera hur rätt eller fel det
är. Men ingen efterfrågar det, alltså ger vi det inte. Men om eleven slutar här och börjar på en vanlig
skola, så har den ett glapp där. Så det är en konsekvens utav det.

Skolledare lyfter att utan undervisning i idrott och hälsa utgår skolans ansvar för
simundervisningen.112 Att ansvaret för elevers simkunnighet ligger på
vårdnadshavare istället för skolan är enligt skolledare inte optimalt ur ett
demokratiskt perspektiv. Det framgår dock av intervjuerna att vissa skolor
erbjuder simundervisning även till elever på dansarutbildningen.
Det skiljer sig mellan skolorna om elever har utrymme att inom ramen för
dansarutbildningen läsa modersmålsundervisning eller inte. Det finns skolledare
som under intervjuerna berättar att de har danselever som får
modersmålsundervisning. Andra skolledare menar att danselevers schema inte har
möjlighet att inrymma modersmålsundervisning, även om det finns elever som har
behov av det. Om elever ska läsa modersmålsundervisning behöver de missa
danslektioner, vilket många elever inte vill.
Även om vissa ämnen utgår till förmån för dansundervisning lyfter skolledare att
dansarutbildningen tillför ett mervärde till eleverna, i jämförelse med vad andra
grund- och gymnasieskolor kan erbjuda. En skolledare säger.
De får så mycket mer som en vanlig elev aldrig skulle kunna drömma om. Eleverna får gå på uppspel,
de får gå på opera, som vissa av de här ungarna som går på andra grundskolor kanske aldrig i hela sitt
liv kommer gå på, inte ens i vuxen ålder. Det får våra elever tillgång till att se. Små grupper med
högpresterande elever gör att vi får elever som kanske får en mer kvalitativ skolgång än vad andra
skolor i närområdet kan erbjuda.

Skolorna tycker att utökad timplan är nödvändigt för kvaliteten

Skolledare och danslärare på de tre skolorna är överens om att det är nödvändigt
med en utökad timplan på dansarutbildningen för att eleverna ska ha tid för den
dansundervisning som krävs. Varken skolledare eller danslärare upplever att den
utökade timplanen leder till mer stress hos eleverna.

Enligt 4 § andra stycket förordningen (2011:7) om dansarutbildning får undervisningstiden i
ämnena bild och slöjd inom ramen för skolans val reduceras med mer än 20 procent. Eleverna ska
dock erbjudas undervisning utan reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.
112 Enligt 4 och 14 §§ förordningen (2011:7) om dansarutbildning ska idrott och hälsa ersättas med
dansämnet på den förberedande dansarutbildningen och med dansämnen på
yrkesdansarutbildningen.
111
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Gemensam kursplan har bidragit till mer lika innehåll i undervisningen

Kursplanen för ämnet dans på den förberedande dansarutbildningen infördes 2011
och reviderades 2017.113 Ämnesplanerna för dansämnen på
yrkesdansarutbildningen infördes också 2011 och revideringar har genomförts år
2015 och 2017.114 Det finns danslärare som lyfter att kursplanen för ämnet dans
har bidragit till att undervisningen mellan skolorna med förberedande
dansarutbildning ser ut ungefär på samma sätt innehållsmässigt. En danslärare
säger:
Jag känner att skolorna på det viset har kommit mycket närmre varandra i vår gemensamma
utbildning, fast vi befinner oss på olika orter. Utbildningen har blivit mer enhetlig.

Vissa danslärare lyfter också att kursplanen är en hjälp för planering och upplägg
av dansundervisningen. På det sättet får personalen på skolan en enhetlig syn på
dansundervisningen vilket bidrar till en jämnare kvalitet på den undervisning som
eleverna möter. Samtidigt finns det danslärare som menar att kursplanen ibland
behöver tolkas olika beroende på vilken typ av elevgrupper som undervisas. En
danslärare säger.
Jag tycker att det är skönt att det finns styrdokument där jag kan känna mig trygg med vad är det jag
ska göra, hur ska jag lägga upp det och vad som är slutmålet. Men det kanske inte alltid funkar utifrån
de elevkategorier som vi har, därför att en del av våra elever kanske inte har den klassiska
balettkroppen. Då är det vissa saker som man får lägga lite på sidan om och istället titta på andra saker
i kursplanen. Men där kommer den profession som vi har som lärare in, bedömningen av själva
styrdokumentet.

Det finns danslärare som under intervjuerna lyfter att vad eleverna konkret ska
kunna inom dans tydliggjordes i samband med att kunskapskraven infördes. De
har också underlättat i lärares dialog med vårdnadshavare. En danslärare säger:
Jag tycker nog att de kunskapskrav som skrivits ner har hjälpt i vardagen, att lättare kunna ta det
samtalet med eleven. Också när jag suttit i utvecklingssamtal kan vi prata om det med föräldrarna,
eftersom sexorna ska få betyg nu. Så jag tycker det är lättare än när det inte fanns någonting nerskrivet
och det var bara i vårt huvud.

Rådsledamöter och skolföreträdare kritiska till revidering av kursplan

Regeringen betonar i proposition att Rådet för dansarutbildning borde ges en aktiv
roll i arbetet med kurs- och ämnesplaner.115 Av rådets nuvarande arbetsordning
framgår också att det ingår i rådets uppgifter att föreslå nya föreskrifter utifrån

Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande
dansarutbildning för årskurs 4–9 i grundskolan (SKOLFS 2011:13).
114 För yrkesdansarutbildningen gäller gymnasieskolans läroplan (Gy 2011) samt de kurser som
ingår i yrkesdansarutbildningen. Eleverna läser kurser inom gymnasiegemensamma ämnen samt
dansteknik för yrkesdansare, dansteori, konst och kultur och musik inom gemensamma ämnen. De
läser även kurser inom respektive profil klassisk balett och modern nutida dans.
115 Prop. 2010/11:19, s. 31.
113

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
80 (108)

Skolverket

Skolverkets bemyndigande och att föreslå förbättringar av Skolverkets befintliga
föreskrifter.
Vissa rådsledamöter anser att de inte gavs möjlighet att vara rådgivande i önskad
utsträckning när Skolverket reviderade kursplanen för dans år 2017. Företrädare
för rådets kansli inom Skolverket menar dock att revideringen skedde i dialog med
rådet, bland annat genom att förändringarna diskuterades under workshops. Enligt
företrädare för rådets kansli var majoriteten av rådsledamöterna för de
förändringar som genomfördes.
Vidare finns det både rådsledamöter, danslärare och skolledare som är kritiska till
hur kursplanen förändrades. De menar att väsentliga moment inom den klassiska
baletten felaktigt togs bort, vilket har lett till att elever nu ges för lite undervisning i
klassisk balett. Det får i sin tur negativa konsekvenser för kvaliteten i hela
dansarutbildningen eftersom arbetsgivare efterfrågar att elever behärskar flera av
de moment som togs bort. Dessa ledamöter, danslärare och skolledare anser
därför att revideringen av kursplanen inte stämmer överens med intentionerna i
reformen av dansarutbildningen som en elitutbildning med bas i klassisk balett.
Enligt dessa skolledare och danslärare finns det således ett glapp mellan vad
eleverna ska lära sig enligt kursplanen i den förberedande dansarutbildningen och
vilka kunskaper som efterfrågas från branschen.
Företrädare för rådets kansli menar att revideringen hade sin grund i att
företrädare för både skolorna och dansbranschen ansåg att kursplanen var för
detaljerad och till stor del beskrev metoder istället för vad eleverna skulle utveckla.
Av Skolverkets konsekvensutredning framgår att efter införandet av
yrkesdansarutbildningens två profiler år 2015 stämde inte längre texterna i
kursplanen för ämnet dans i den förberedande dansarutbildningen och
yrkesdansarutbildningens ämnesplaner överens. Vidare bedömde Skolverket att
eleverna redan i den förberedande dansarutbildningen borde få möjlighet att
fördjupa sig i båda genrerna genom att klassisk balett och modern nutida dans lyfts
fram som lika viktiga.116 Enligt företrädare för rådets kansli förändrades inte
kursplanens centrala innehåll, istället likställdes de två genrerna i linje med
yrkesdansarutbildningens två profiler. I den tidigare kursplanen hade den klassiska
baletten skrivits fram som den främsta och huvudsakliga genren.
I det här sammananhanget kan också nämnas att det också finns avnämare som
menar att det kan diskuteras hur tongivande den klassiska inriktningen egentligen
ska vara för dagens dansarutbildning, eftersom den nationella arbetsmarknaden har
förändrats till att endast inrymma ett utpräglad klassiskt kompani, Kungliga
Baletten.

116

Skolverket (2017).

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
81 (108)

Individanpassad undervisning istället för särskilt stöd i dans

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av
så kallade extra anpassningar. De extra anpassningarna är förändringar som kan
ske inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om en elev riskerar att inte nå
kunskapskraven trots extra anpassningar ska det utredas om eleven behöver
särskilt stöd och i så fall vilken sorts stöd. Bestämmelserna om särskilt stöd gäller
dock inte för dansämnen.117 Det gör däremot regleringen kring extra anpassningar.
Skolverkets statistik visar att det är ingen eller några enstaka elever per år som inte
når kunskapskraven i dansämnet.118 I intervjuerna resonerar skolledare och
danslärare om att olika typer av extra anpassningar ges. Man berättar att små
elevgrupper skapar goda möjligheter för lärare att i stor utsträckning
individanpassa undervisningen. Intervjuade elever upplever att de får mycket tid
med sina lärare och att undervisningen anpassas på individnivå. Elever kan också
behöva individanpassad undervisning för att komma tillbaka från skada. Just
skador anges i propositionen som en anledning till att elever ändå kan behöva ges
en typ av extra stöd för att kunna nå kunskapskravet i dans trots att regelverket
formellt inte gäller dansämnet.119
I skollagen anges också att elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt. Det händer att dansklasser delas in i grupper efter nivå på
eleverna. I intervjuerna betonar både danslärare och skolledare vikten av
individuell coaching och löpande återkoppling för att optimera elevers
utvecklingskurva. En skolledare säger:
Även om vi inte i den bemärkelsen använder oss av särskilt stöd, använder vi individuell anpassning i
undervisningen, ofta kopplat till skador mer än till måluppfyllelse. Såsom dansen är uppbyggd så har vi
redan element där vi har individuell coachning, på det sättet fångar vi upp elever som kanske skulle ha
svårt med måluppfyllelsen i den vanliga processen. Vi har inte så många elever som är på gränsen till
att klara måluppfyllelsen. Däremot kan det vara de som är skadade som behöver olika anpassningar till
att klara av utbildningen för att vi vet att de kommer bli skadefria senare i utbildningen eller för att de
ska kunna avsluta sin utbildning trots en skada. Och då använder vi olika anpassningar då inom den
vanliga undervisningen tillsammans med att vi har vår rehab inom ramen för elevhälsan.

Danslärare upplever att det kan vara svårt att anpassa nivån på dansundervisningen
om elevernas nivåer i en klass skiljer sig åt i stor utsträckning. Danslärarna
upplever då en konflikt mellan att anpassa undervisningen efter de allra bästa
eleverna eller till en nivå som samtliga elever kan hänga med i. I en sådan situation
betonar danslärare även vikten av att kunna erbjuda utmaningar till elever som

Enligt 27 § förordningen (2011:7) om dansarutbildningen gäller bestämmelserna om särskilt stöd
i 3 kap. 7–12 §§ skollagen inte dansämnen.
118 Som exempel har vi tittat på elever i årskurs 9 för två läsår. År 2016/17 fick ingen elev i årskurs
9 på den förberedande dansarutbildningen i Stockholm och Göteborg betyget F i dansämnet. År
2017/18 var det så få elever att resultatet är prickat (när antalet elever är 1–4 så är uppgifterna
sekretessprickade).
119 Prop. 2010/11:19, s. 25.
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ligger på en hög nivå. Danslärare menar därför att den individanpassade
undervisningen kan utvecklas ytterligare och riktas mer strategiskt mot enskilda
elever.
Samarbete mellan skolorna behövs för en sammanhållen utbildning

För att åstadkomma en sammanhållen dansarutbildning som är lokaliserad på olika
orter med kommunala huvudmän krävs bland annat samarbete mellan skolorna.
Enligt skolledare förekommer samarbete till exempel genom att elever från
Göteborg och Piteå gör studiebesök på yrkesdansarutbildningen i Stockholm.
Vidare framgår det av intervjuerna att Piteå har ett visst samarbete med Kungliga
Svenska balettskolan men att de upplever att de tre skolorna med dansarutbildning
fungerar som egna öar snarare än en sammanhållen utbildning. För att
dansarutbildningen ska bli mer likvärdig mellan skolorna och för att det ska finnas
mer samsyn kring hur dansarundervisning bedrivs önskar därför både skolledare
och danslärare i Piteå mer samarbete mellan skolorna. Det går att tänka sig att ett
sådant samarbete skulle kunna ske genom rådet i större utsträckning än vad som
görs idag.
Under intervjuerna lyfter skolledare att de arbetar för att främja en likvärdig
bedömningspraktik i dansämnena på flera sätt. Arbetet görs bland annat genom att
danslärare sambedömer elever vid uppdansningar på skolorna, att de har dubbel
bemanning på danslektioner samt att diskussioner om bedömning förs under
danslärares arbetsmöten. Även om skolledare bedömer att dansundervisningen har
ett likvärdigt innehåll både inom och mellan skolorna med dansarutbildning
betonar de svårigheten att uppnå exakt samma innehåll vid undervisning av en
konstform. Danslärare lyfter också att det sker ett visst samarbete mellan skolorna
gällande den så kallade syllabusen120 i klassisk balett, vilket bidrar till att
undervisningen mellan skolorna bedrivs på ett jämbördigt sätt.
Vidare menar skolledare att rådets årliga konferenser främjar en sammanhållen
dansundervisning mellan skolorna. På konferenserna får skolans personal
möjlighet att mötas och kompetensutvecklas tillsammans.
Apl är viktigt för att eleverna ska få yrkeserfarenhet

Avnämare och skolledare betonar vikten av apl under yrkesdansarutbildningen.121
Skolledare och avnämare framhåller att apl skapar kontakter i branschen och
främjar elevernas förståelse för hur kraven på arbetsmarknaden ser ut. Det är
också ett sätt för utbildningen att vara nära danskonstens utveckling. Avnämare
framhåller också att attraktiva praktikplatser är en viktig morot för att få elever att
söka till dansarutbildningen.

Syllabusen är ett slags styr- och arbetsdokument som användes av danslärare i klassisk balett
innan år 2011 när kurs- och ämnesplaner infördes. Dokumentet används fortfarande.
121 Apl ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan, inklusive yrkesdansarutbildningen, i
minst 15 veckor (4 kap. 12 § gymnasieförordningen).
120
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Flera danselever har apl under en längre tid än 15 veckor, vissa elever under hela
årskurs 3. Enligt avnämare och skolledare behöver danselevers apl pågå under en
längre tid än 15 veckor för att eleverna ska hinna tillgodogöra sig värdefull
yrkeserfarenhet och konstnärlig mognad. Elever anser att apl ger värdefull
arbetslivserfarenhet och att det också kan ge viktiga kontakter inför framtida
yrkeskarriär. En elev säger:
Jag känner att jag har lärt mig mycket. Jag har lärt känna dansare och koreografer och fått in en fot.
Men jag tror inte att jag har en anställning. Det har framför allt gjort arbetslivet lite klarare, det man
liksom framöver kommer att uppleva.

Enligt företrädare för en av föräldraföreningarna håller vissa av elevernas aplplatser för låg kvalitet. Det kan få motsatt effekt genom att elever istället tappar
motivationen till dansen. Istället för att skolan tilldelar elever apl-platser av sämre
kvalitet anser företrädaren att skolan bör överväga att erbjuda eleverna
dansundervisning på skolan. De eleverna skulle då också kunna sätta upp egna
föreställningar.
Enligt skolorna behöver danslärare vara undantagna behörighetskrav

I rapporten som Gymnastik- och idrottshögskolan redovisade till Skolverket år
2016 menar de att elevers avhopp, missnöje, motivationsproblem och sämre
mående kan kopplas till danslärares bristande pedagogiska kompetens. Författarna
till rapporten menar att bristande pedagogisk kompetens har ett samband med att
det förekommer favorisering och negativ kritik istället för konstruktiv
återkoppling.122 Enligt skolledare är det dock nödvändigt att danslärare är
undantagna kravet om lärarutbildning eller behörighetsbevis avseende utländsk
lärarutbildning.123 Annars skulle skolorna ha svårt att rekrytera lämpliga personer
som har den yrkeskompetens och närhet till dansscenen som krävs.
Samtidigt betonar skolledare vikten av att danslärarna har pedagogisk kompetens
och en god förståelse för sitt läraruppdrag samt för styrdokumenten. Detta är
viktigt även ur ett elevperspektiv. För att säkerställa att danslärare följer
styrdokument och sätter betyg på ett korrekt sätt kan det därför finnas behov av
kompetensutveckling. En skolledare säger:
Det kan vara svårt för oss att hitta lämpliga personer eftersom få har den gedigna pedagogiska
utbildningen som passar för den här typen av utbildning som är så kopplad till det sceniska. Där

Gymnastik- och idrottshögskolan (2016).
Enligt 22 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning får lärare på dansarutbildningen bedriva
undervisning även om de inte uppfyller kraven om att ha en legitimation och vara behörig för
undervisningen. En lärare som bedriver undervisning i dansämnen har också ansvar för den
undervisning han eller hon bedriver. Enligt 22 a § samma förordning får den som ska undervisa i
ett dansämne på dansarutbildningen anställas som lärare utan tidsbegränsning. Det gäller dock bara
om den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella
kursen och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen.
122
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behöver man en person som kommer från det sceniska, men som också haft intresset för det
pedagogiska eller så får vi kompetensutveckla personen.

En av avnämarna som enbart har besökt skolan i Stockholm anser att danslärarna
håller en god kvalitet vad gäller dansundervisningen. Intervjuade elever är nöjda
med sina danslärare och tycker att de är kompetenta, inspirerande och tillgängliga.
Vidare förekommer det att gästlärare kommunicerar med sina elever på engelska.
Enligt både skolledare och intervjuade elever medför det engelska språket inga
svårigheter i kommunikationen av undervisningen.
Kortare kontrakt kan bidra till förnyelse men leda till otrygga anställningar

Av propositionen framgår det att regeringen avser följa hur möjligheterna att
uppnå förnyelse och flexibilitet inom ramen för nuvarande reglering av danslärares
anställningsvillkor utnyttjas på dansarutbildningen. Regeringen avser också att vid
behov vidta ytterligare åtgärder.124 Skolledare framhåller i intervjuerna att de önskar
större möjligheter att anställa lärare på visstid. Enligt skolledare är det negativt för
dansundervisningens kvalitetsutveckling att en stor andel av danslärarna har en
tillsvidareanställning. De menar att när danslärare är borta ifrån dansbranschen en
längre tid skapas ett glapp mellan branschens utveckling och skolans
dansundervisning. Om skolorna skulle ha större möjligheter att anställa danslärare
på visstidskontrakt skulle dansundervisningen i större utsträckning präglas av
konstnärlig förnyelse och aktualitet.
Även avnämare, rådsledamöter och företrädare för föräldraföreningarna vill se en
större rörlighet i danslärares anställningar, det vill säga att danslärare i större
utsträckning än vad som sker idag rör sig mellan det professionella danslivet och
undervisningen på skolan. Möjlighet att anställa danslärare på visstid upplevs av
skolledare också öka skolornas flexibilitet att driva dansundervisningen i önskad
riktning och efter de behov som skolan har.
Samtidigt framhåller både skolledare och föräldraföreningsföreträdare att
utformningen av skolornas rekryteringsprinciper behöver noggrant tänkas igenom.
Att visstidsanställa danslärare i stor utsträckning kan medföra till exempel
psykosocial ohälsa hos personalen. En rektor säger:
Att ha personal anställda på kortare kontrakt kan få underliggande effekter som inte riktigt går att
mäta, t.ex. hur mår man om man har ett kortare kontrakt? Vad får det för psykosociala konsekvenser?
Men samtidigt är jag väldigt ödmjuk för är det så att man jobbar på kortare kontrakt i branschen då
kanske det är bra om vi har det också. Så vi håller på att slipa på rekryteringsstrategin.

124

Prop. 2010/11:19. s. 38.

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
85 (108)

6. Slutsatser och förslag
Nedan redovisas Skolverkets slutsatser, bedömning och förslag utifrån rapportens
fem kapitel.
Styrningen av dansarutbildningen
Det finns utmaningar med det kommunala huvudmannaskapet

År 2011 beslutade regeringen att behålla det kommunala huvudmannaskapet för
dansarutbildningen, trots förslaget i Ta klass om en statlig myndighet som
huvudman för utbildningen. Istället inrättades Rådet för dansarutbildning i syfte
att öka den statliga styrningen och utbildningen behöll sitt kommunala
huvudmannaskap. Enligt företrädare för dansarutbildningen i Piteå är beslutet att
avveckla dansarutbildningen ett exempel på att det kommunala huvudmannaskapet
innebär ekonomiska och organisatoriska utmaningar. En analys av
nedläggningsbeslutet har inte ingått i den här studien. Vi kan dock konstatera att
dansarutbildning på grundskolenivå från och med höstterminen 2019 bara
kommer att finnas i Stockholm och Göteborg.
Rådets arbete med antagningsprocessen är välfungerande

Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att rådets arbete med
antagningsprocessen generellt sett är välfungerande. Det är tydligt och välkänt för
företrädare för skolorna att rådet organiserar och fattar beslut om vilka elever som
ska antas till dansarutbildningen. Rådets arbete med antagningsprocessen är en
konkret uppgift som tydligt framgår av regelverket. Rådet har goda förutsättningar
för att hantera uppgiften med stöd av kansliet samt genom att ordförande för rådet
ska ha juridisk bakgrund.
Ansvar för uppföljning och utveckling av kvaliteten behöver tydliggöras

Vi kan däremot konstatera att det är otydligt hur rådet konkret förväntas bidra till
uppföljning och utveckling av kvaliteten, vem som ska driva arbetet och var
gränserna går mellan rådets ansvar för att bidra till utveckling av kvaliteten och
huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Det skapar
organisatoriska mellanrum där det verkar som att respektive part ibland förväntar
sig att en annan aktör ska ta ansvar för utbildningen. Rådet kan också, med stöd av
sitt kansli, behöva diskutera vilka aspekter av kvalitet i dansarutbildningen som bör
ingå i rådets ansvar.
Ett exempel där vissa rådsledamöter hade velat bidra till att kvalitetsutveckla
dansarutbildningen, men inte upplever sig ha fått gehör var i samband med den
revidering som gjordes av kursplanen i dansämnet år 2017. De uppfattar att
revideringen genomfördes utan att Skolverket gav rådet den aktiva roll som
regeringen anger i propositionen att rådet bör ha. Företrädare för rådets kansli
inom Skolverket menar dock att revideringen skedde i dialog med rådet och att
majoriteten av rådsledamöterna var för de förändringar som genomfördes.
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Företrädare för skolorna tycker att rådets uppdrag med att bidra till uppföljning
och utveckling är oklart. De upplever inte att rådets arbete har bidragit till att höja
kvaliteten i utbildningen. De ser heller inte att rådet har några möjligheter att
utveckla kvaliteten och vid behov förändra dansarutbildningen. I samband med att
dansarutbildningen skulle förändras år 2011 hade företrädare för skolorna
önskemål om en styrelse med andra arbetsuppgifter och större befogenheter än
vad rådet har idag. Nu har åtta år passerat och givet att rådande modell för
dansarutbildningen kvarstår vill Skolverket betona vikten av att både
rådsledamöter och företrädare för skolorna är införstådda med och accepterar
förändringarna på det sätt som de genomfördes. I det ligger också att det ska vara
tydligt för samtliga parter vilka befogenheter rådet faktiskt har.
Vidare regleras det i arbetsordningen för rådet att den handläggare som är
föredragande i rådet efter samråd med ordförande utformar förslag på dagordning.
Utifrån utvärderingen kan vi konstatera att det inte är tydligt om det är ordförande
eller kansli som har det sammanhållna ansvaret för att ta initiativ till rådets andra
ansvarsområde, att bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten. Det bör
tydliggöras av rådet om det faller på antingen ordförande eller kansli att i större
utsträckning lyfta den typen av frågor till dagordningen.
Rådet har två ansvarsområden men utifrån studien kan vi konstatera att
majoriteten av rådets arbete läggs på det ena: antagningsprocessen. Det är oklart
om bristerna i arbetet med att bidra till kvalitetsutveckling främst beror på ett
otydligt uppdrag med oklar gränsdragning gentemot huvudmännens systematiska
kvalitetsarbete, eller om det också är en fråga om att rådet har för lite
kansliresurser till sitt förfogande.
Vår bedömning är därför att Rådet för dansarutbildningen behöver förtydliga och
konkretisera vilka uppgifter som ska genomföras inom ramen för rådets båda
ansvarsområden, och vilka uppgifter som endast ingår i huvudmannens ansvar. I
en sådan översyn ser vi också att det är rimligt att rådet analyserar hur
kansliresurserna som Skolverket tillhandahåller används. Därefter kan rådet avisera
för Skolverket om de anser att de tilldelade resurserna inte är tillräckliga för att
fullgöra de uppgifter som rådet har ansvar för.
Områden som rådet behöver analysera

Mot bakgrund av de brister som studien har identifierat gällande rådets bidrag till
uppföljning och utveckling av kvaliteteten ser vi några områden inom
dansarutbildningen där rådet behöver genomföra analyser. Ett exempel på ett
sådant område är varför vissa elever i årskurs 9 väljer dansarutbildningar
utomlands istället för den svenska yrkesdansarutbildningen. Det finns också ett
behov av att följa upp varför somliga elever som antas till yrkesdansarutbildningen
väljer att tacka nej till sin plats. En annan aspekt av antagningen som rådet behöver
analysera är om antagningen är rättssäker ur ett jämställdhetsperspektiv. Studien
visar att en betydligt högre andel pojkar som söker får juryns rekommendation att
antas, både till den förberedande dansarutbildningen och till
yrkesdansarutbildningen. Det kan vara så att de pojkar som söker är mer
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motiverade och skickligare än flickorna. Men det går inte att utesluta att skillnader i
sannolikhet att få juryns rekommendation beror på att pojkar bedöms på ett annat
sätt än flickorna, vilket i sådana fall är i strid med gällande reglering.
Principer för ledamöters mandat behöver ses över

Skolverket bjuder in avnämare att nominera ledamöter till rådet. Samtidigt ska
rådsledamöter enligt Skolverkets instruktion utses utifrån personlig kunskap och
erfarenhet. Formellt är alltså ledamöterna utsedda mot bakgrund av ett personligt
mandat. I praktiken upplever dock både företrädare för skolorna och
rådsledamöter oklarheter om vems intresse som ledamöterna representerar i rådet.
Det finns rådsledamöter som inte är helt säkra på om de förväntas bidra med sina
personliga kunskaper eller om de ska framföra sin arbetsgivares åsikter.
Företrädare för skolorna upplever det också som otydligt i vilken av dessa två
roller som rådsledamöterna uttalar sig.
För att tydliggöra rådets sammansättning och därmed stärka dess legitimitet
gentemot skolor och huvudmän som anordnar dansarutbildning bedömer vi därför
att Skolverket behöver tydliggöra rådsledamöters mandat för både
rådsledamöterna och skolorna.
Vi konstaterar också att det finns fördelar med att Skolverket har en formell
möjlighet att utse rådsledamöter så att de representerar sin arbetsgivare genom ett
så kallat organisationsmandat. Undantag behöver dock göras för till exempel de
fristående koreografer och dansare som inte har en organisation bakom sig.
Samtidigt som organisationsmandat kan utgöra en risk för trögrörlighet säkrar det
en bredare förankring av vad som annars kan vara enskilda rådsledamöters
personliga åsikter. Ett organisationsmandat kan också tänkas stärka rådets
legitimitet hos skolorna eftersom det då blir tydligt att ledamöter representerar en
potentiell framtida arbetsgivare respektive representant för skola eller huvudman.
Det ger också rådet goda förutsättningar för att vara ett samarbetsforum mellan
arbetsgivare, skolor och huvudmän, till exempel gällande apl.
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi regeringen att överväga att
revidera förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk så att det blir
möjligt för Skolverket att utse ledamöter i Rådet för dansarutbildning på
organisationsmandat.
Vi anser också att Skolverket bör utarbeta principer för vilka positioner från
respektive skola som ska finnas representerade i rådet och i vilken funktion. Enligt
regeringen ska rådet vara ett organ där avnämarna och utbildningsanordnarna
möts. Endast en av de tre huvudmän som anordnar dansarutbildning finns
representerad genom en ledamot i rådet. Den ledamoten är också, enligt hur
regelverket ser ut, utsedd mot bakgrund av sin kunskap och erfarenhet av
skolväsendet, snarare än som en representant för huvudmannen. Vi menar att om
utbildningsanordnarna ska vara representerade i rådet, som regeringen anger i
propositionen, bör samtliga huvudmän som anordnar dansarutbildning vara det.
Vidare skiljer det sig också vilka positioner från respektive skola som finns

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
88 (108)

Skolverket

representerade i rådet och i vilken funktion. Idag är en skolas konstnärliga chef
ordinarie ledamot. En annan skolas konstnärliga chef är ersättare och den tredje
skolans konstnärliga chef har inte varit representerad alls i rådet.
Vi ser också att Skolverket behöver utarbeta principer för ersättare i rådet. Detta
för att säkerställa en kontinuerlig närvaro av kompetens från både
dansprofessionen och utbildningsväsendet i rådet. Som det är organiserat i
dagsläget när ledamöterna har personligt mandat ersätts inte automatiskt den
ordinarie ledamoten av en annan ledamot med samma funktion.
Vidare rekommenderar vi att regeringen överväger att skriva in i riktlinjerna för
statens bidrag till berörda avnämare att de vid behov ska bidra med ledamöter till
rådet.125 Det skulle säkra en långsiktig koppling mellan yrkeslivet och
dansarutbildningen.
Antagningsprocessen och avskiljning
Extern jury har bidragit till ökad standardisering

Utifrån studien kan vi konstatera att modellen för antagningsprocessen som
började gälla 2011 fortfarande inte är fullt ut accepterad av skolorna. Det beror
framför allt på att skolorna inte har det inflytande som de önskar över vilka elever
som får påbörja respektive fortsätta på dansarutbildningen.
Studiens resultat visar att bedömning av extern jury har bidragit till ökad
standardisering och en mer lika bedömning av eleverna. Förutom att rådet fattar
beslut om externa jurymedlemmar har de också beslutat om bedömningsgrunder
som används för bedömning av eleverna under färdighetsproven. Båda åtgärderna
anses främja förutsägbarhet. Bristande kontinuitet bland jurymedlemmar kan dock
innebära att tolkningen av bedömningskriterierna varierar över åren.
Resultat- och elevperspektiv kan stå i konflikt med varandra

De flesta företrädare för skolorna anser att det är nödvändigt med ordningen att
elever behöver ansöka på nytt till dansarutbildningen både inom ramen för
grundskolan och inför gymnasieskolan. Detta för att bibehålla kvaliteten vad gäller
nivå på elevers danskunskaper inom utbildningen. Samtidigt lyfter Gymnastik- och
idrottshögskolan i sin rapport till Skolverket år 2016 forskning om
talangidentifikation och selektering som visar att det inte går att avgöra vem som
kommer bli tillräckligt bra för att nå eliten genom tester i så pass ung ålder. Enligt
den rapporten är forskningen inom talangidentifikation och talangutveckling inom
dans visserligen begränsad. Författarna menar dock att det vore anmärkningsvärt

Idag finns det inskrivet i riktlinjerna för statens bidrag till bland annat Cullbergbaletten och
Kungliga Baletten att de ska bidra till samarbete med dansarutbildningen, bland annat genom att
erbjuda apl-platser till elever från yrkesdansarutbildningen.
125
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om dansarutbildningen klarar det som ingen idrott klarar: att förutspå talang bland
så unga personer.126
Det finns också elever som ur ett psykosocialt perspektiv påverkas negativt av att
inte få gå kvar i sin skola och därmed förlora klasskamrater och lärare. Därmed
kan ett elevperspektiv och resultatperspektiv stå i konflikt med varandra när det
gäller utslagning inom ramen för grundskolan. Utifrån den här studien har vi inte
möjlighet att avgöra om fördelar eller nackdelar med selektering i grundskolan
överväger. Elever som behöver byta grundskola riskerar dock att hamna mellan
stolarna när ingen aktör har ett utpekat ansvar för att följa upp elevernas
psykosociala hälsa vid ett negativt besked. Vi har inte intervjuat enskilda elever
som bytt grundskola inför årskurs 7 inom ramen för den här studien. Skolverket
konstaterar att det kan vara mycket påfrestande för elever att inte få fortsätta i sin
grundskola. Vi vill uppmärksamma de ansvariga huvudmännen på vikten av en
gedigen överlämning så att det säkerställs att elevers mående följs upp i den
mottagande skolan.
Att betyg inte har betydelse i antagningsprocessen är ett dilemma

Skolverket har också uppmärksammat att det finns ett inbyggt dilemma i att
betygen i dansämnet inte har någon betydelse för om eleverna antas till årskurs 7
respektive år 1 på yrkesdansarutbildningen. Det gör det svårt för danslärare att
förutse om eleverna kommer klara färdighetsprovet och att kunna förbereda dem
på ett eventuellt negativt besked. Samtidigt skiljer sig innehållet i kunskapskraven
för dansämnet från juryns bedömningsgrunder. Det kan vara en del av
förklaringen till varför danslärarnas bedömning i samband med betygsättningen
och juryns bedömning kan skilja sig åt.
Givet att antagningen fortsättningsvis sker som idag med en extern jury ser vi
vikten av att elever, vårdnadshavare och danslärare har insikt i varför betygsättning
och juryns bedömning kan skilja sig åt. Om frågan om betygens roll i
antagningsprocessen skulle komma att omvärderas måste det beaktas att sökande
elever från andra skolor inte har betyg i dansämnet.
Mycket få elever antas till mellanliggande årskurser

År 2015 fick elever möjlighet att även ansöka till mellanliggande årskurser. Det var
en förändring som både skolorna och dansprofessionen efterfrågade eftersom
utbildningen annars riskerade att utestänga talanger. Studien visar att det är väldigt
få elever som antas till årskurserna 8 och 9 samt år 2 och 3. Vi kan konstatera att
de extra antagningarna väcker förhoppningar hos elever samt innebär ekonomiska
och organisatoriska kostnader för rådet.

126

Gymnastik- och idrottshögskolan (2016).
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Anställningsbarhet och dansarutbildningens kvalitet
Vidare kan vi utifrån studien se att kvalitet i dansarutbildningen handlar om fler
aspekter än anställningsbarhet. Dansarutbildningens kvalitet kan mätas både
genom att titta på avgångselevers anställningsbarhet, men också genom att följa
elevers genomströmning och studieresultat. Reformeringen av dansarutbildningen
2011 syftade till att höja utbildningens kvalitet för att avgångseleverna skulle bli
anställningsbara på nationella och internationella dansscener.
Få avgångselever på Sveriges danskompanier

År 2015 inrättades två nationella profiler på yrkesdansarutbildningen: en i klassisk
balett och en i modern nutida dans. Det innebar att den moderna nutida dansen
gavs samma ställning som den klassiska baletten. Det medförde i sin tur att
kursplanen för dansämnet för årskurs 4–9 ändrades så att den moderna nutida
dansen jämställdes med den klassiska baletten. Utifrån de intentioner med
dansarutbildningen som beskrivs i propositionen konstaterar vi att införandet av
yrkesdansarutbildningens två profiler var en anpassning till elevunderlaget, snarare
än i linje med propositionens övergripande syfte: att dansarutbildningen främst ska
bidra till att bevara och stärka den klassiska balettens ställning i Sverige. När beslut
fattades om att införa två profiler på dansarutbildningen kvarstod målet om
anställningsbarhet direkt efter avslutad gymnasieutbildning.
Studien visar att 4 av 45 avgångselever från den nya dansarutbildningen (avgångsår
2014 till och med 2019) är anställda på Kungliga Baletten. Ingen med examen efter
2014 är anställd på någon av Sveriges fem andra danskompanier. Dansare som
anställs på merparten av de svenska kompanierna har generellt sett eftergymnasial
utbildning och/eller mer yrkeserfarenhet än avgångselever som kommer direkt
från yrkesdansarutbildningen.
Avgångselever från yrkesdansarutbildningens profil för modern nutida dans anses
inte vara anställningsbara på Sveriges nationalscen, Kungliga Baletten. Elever från
båda profilerna kan dock arbeta på andra dansinstitutioner internationellt och
nationellt samt med fristående koreografer. Uppgifter om hur stor andel
avgångselever som gör det har vi inte haft möjlighet att samla in inom ramen för
den här studien.
Trots de förändringar som har genomförts sedan reformen kan vi konstatera att
det fortfarande är få elever som får anställning vid någon av Sveriges sex
danskompanier direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning. Det indikerar att det
inte har skett någon kvalitetshöjning i den bemärkelsen. Samtidigt kan
utvärderingen inte ge ett heltäckande svar på hur anställningsbarheten för samtliga
avgångselever ser ut eftersom det inte finns några tillgängliga uppgifter om
avgångselevers sysselsättning.
Vi kan också konstatera att elever från andra yrkesutbildningar inte heller alltid
anses vara helt färdigutbildade vid avslutad gymnasieutbildning. Ett exempel är
frisörer som behöver arbeta ett visst antal timmar innan de anses vara redo att
genomföra gesällprovet. På de flesta andra yrkesutbildningars arbetsmarknad finns
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dock inte samma internationella konkurrens. Det gör det jämförelsevis lättare för
dessa elever att bli anställda direkt efter avslutad yrkesutbildning.
Syftet med utbildningen kan behöva tydliggöras

Även om det inte finns några fastställda siffror på hur stor andel avgångselever
som förväntas bli anställda direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning går det att
ifrågasätta om det nämnda utfallet avgångselevers anställningsbarhet direkt efter
avslutad yrkesdansarutbildning på de nationella danskompanierna är tillräckligt.
Samtidigt visar den här studien att intervjuade arbetsgivare i realiteten ställer krav
på att dansare ska ha eftergymnasial utbildning eller mer yrkeserfarenhet inom
dans än vad en nyutexaminerad gymnasieelev har. Vi kan därmed konstatera att
regeringens förväntningar på yrkesdansarutbildningen inte motsvarar hur dagens
arbetsmarknad för dansare ser ut, särskilt inom modern nutida dans. Givet att
rådande modell för dansarutbildningen kvarstår rekommenderar Skolverket därför
regeringen att se över ifall elever från yrkesdansarutbildningens båda profiler
förväntas vara anställningsbara direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning.
Behov av uppgifter om avgångselevers sysselsättning

Som nämnt finns inte uppgifter om hur många avgångselever som blir anställda
efter avslutad yrkesdansarutbildning och hos vilken typ av arbetsgivare. Eftersom
dansarutbildningen är en kostsam utbildning som genomförs med avsteg från vissa
principer för den reguljära grund- och gymnasieskolan finns det ett värde av den
typen av mått på dansarutbildningens kvalitet. Studien har därmed synliggjort
behovet av att huvudmännen genomför uppföljningar av avgångselevers
sysselsättning inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete.
Dansarutbildningens kvalitet kan mätas på flera sätt

Ett annat mått på dansarutbildningens kvalitet är elevers genomströmning och
studieresultat. Enligt danslärare bör elevers genomströmning på
dansarutbildningen likna en pyramid med ett brett elevunderlag i årskurs 4 som
sedan minskas successivt genom årskurserna till och med år 3 i gymnasieskolan.
Att dansarutbildningen tappar elever under utbildningens gång kan således vara
ofrånkomligt och nödvändigt. Samtidigt är syftet med den förberedande
dansarutbildningen att förbereda elever för yrkesdansarutbildningen. I det
perspektivet går det att resonera kring om det är tillräckligt att endast runt 40
procent av eleverna i årskurs 9 på den förberedande dansarutbildningen fortsätter
till yrkesdansarutbildningen läsåret efter samt att knappt 20 procent av eleverna
som 2011 och 2012 påbörjade årskurs 7 tog examen från yrkesdansarutbildningen
sex år senare. Utvärderingen visar också att ungefär hälften av nybörjareleverna på
yrkesdansarutbildningen under läsåren 2011/12–2015/16 tog examen från
yrkesdansarutbildning inom tre år. Mot bakgrund av dessa uppgifter kan vi
konstatera att dansarutbildningen tappar elever under utbildningens gång. Vi kan
dock inte veta vad det beror på, det vill säga om det tyder på kvalitetsbrister i
dansarutbildningen eller om samtliga antagna elever inte har de förutsättningar
som krävs för att fullfölja utbildningen. Det kan handla om att elevers intressen
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ändras under gymnasieskolan eller att de drabbas av skador som gör att det tar
längre tid att fullfölja utbildningen.
Samtidigt kan ett annat mått på dansarutbildningens kvalitet vara att endast cirka
var tredje elev som genomför färdighetsprovet får juryns rekommendation att
påbörja yrkesdansarutbildningen. Det borde innebära att de elever som finns i
yrkesdansarutbildningen har goda förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning
på elitnivå. Statistiken visar också att de elever som har gått på den förberedande
dansarutbildningen har, i jämförelse med elever från övriga grundskolor, ökade
möjligheter att antas till yrkesdansarutbildningen. En hög andel av de som antas till
profilen för klassisk balett har gått den förberedande dansarutbildningen. Syftet
med den förberedande dansarutbildningen är visserligen att förbereda eleverna för
yrkesdansarutbildningen, men att man i stor utsträckning lyckas med detta kan ses
som en indikation på god kvalitet i den förberedande dansarutbildningen.
Regeringen betonar vidare att den förberedande dansarutbildningen måste kunna
kombineras med utbildning i grundskolans ämnen och att yrkesdansarutbildningen
även bör förbereda eleverna för vidare studier. Detta eftersom flera av eleverna,
enligt regeringen, kommer återgå till en vanlig grundskola eller annan utbildning i
gymnasieskolan. Hur eleverna klarar sig i övriga ämnen är därför också ett mått på
dansarutbildningens kvalitet. Utifrån studiens resultat ser vi att eleverna på
dansarutbildningen klarar sig bra gällande studieresultat. Det är en hög andel av
eleverna som når grundläggande behörighet och de elever som byter grundskola
klarar sig bra studiemässigt.
Dansarutbildningens funktion i övriga aspekter
Dansarutbildningen är inte riksrekryterande i praktiken

Det är få elever som bor i andra län än de där respektive skola är belägen med
förberedande dansarutbildning. Därmed är den förberedande dansarutbildningens
riksrekrytering begränsad i praktiken.
Av intervjuerna framgår att det geografiska avståndet mellan skolorna är en
bidragande faktor till varför elever väljer att inte flytta till en skola med
dansarutbildning. När dansarutbildningen avvecklas i Piteå finns det endast två
skolor med dansarutbildning, ingen av dem norr om Stockholm. Mot bakgrund av
ett redan litet elevunderlag kan vi konstatera att dansarutbildningen har en stor
utmaning i att trots geografiskt avstånd kunna locka till sig elever från hela landet.
Utifrån studien ser vi att yrkesdansarutbildningen rekryterar elever främst från
Stockholmsområdet och Göteborgsområdet, snarare än från hela landet.127

Här skulle en jämförelse kunna göras med hur riksrekryteringen ser ut på riksidrottsgymnasierna
(RIG). Dock kan vi inte göra några sådana direkta jämförelser eftersom skolorna är placerade på
olika orter i landet med olika förutsättningar. Till exempel har Stockholms län ett större
upptagningsområde av elever och goda förutsättningar för pendling i jämförelse med
127
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Elitsatsning och teoretisk utbildning går att kombinera

Utifrån studien kan vi se att det är möjligt att kombinera elitsatsning med teoretisk
undervisning med tanke på elevernas goda studieresultat. Kombinationen kan
dock medföra att eleverna inte får tillräcklig spets i sin elitsatsning och att de
riskerar att gå miste om vissa kunskaper. Till exempel finns det risk för att elever
som byter grundskola har ett kunskapsglapp gällande bild och slöjd samt de delar
av idrott och hälsa som inte ingår i dansarutbildningen. Det har dessutom visat sig
att elever inte alltid kan erbjudas undervisning i modersmål. Företrädare för en av
skolledningarna menar att det inte finns schemautrymme vid den tid som
modersmålsundervisningen erbjuds centralt. Samtidigt kan en elitsatsning kräva att
eleverna gör vissa avsteg från principer för den reguljära grund- och
gymnasieskolan. Det kan därmed vara svårt att komma ifrån att danselever inte får
med sig vissa kunskaper som elever i övrig grund- och gymnasieskola får.
Enligt både företrädare för skolor och avnämare är apl-platser av hög kvalitet
viktigt för att eleverna ska få erfarenhet av och förståelse för arbetsmarknaden.
Elever på dansarutbildningen behöver apl som är längre än 15 veckor, vilket också
många elever har. Vi vill därför uppmärksamma huvudmannen på ansvaret för att
få fram och kvalitetssäkra apl-platser på yrkesdansarutbildningen.
Vidare visar studien att elever överlag verkar trivas på utbildningen. De får ägna sig
åt sitt största intresse på skoltid och umgås med andra elever som har valt att
elitsatsa på dans. Av intervjuerna framgår dock att dansarutbildningen är
prestationsinriktad och elever som är skadade eller har bristande motivation kan
känna sig stressade och pressade. Utifrån studiens resultat vill vi därför betona
vikten av en aktiv och välfungerande elevhälsa.
Huvudmannens ansvar att danslärare får kompetensutveckling

Sedan 2011 är danslärare undantagna skollagens krav på legitimation. Företrädare
för skolorna anser att det är nödvändigt att undantaget gäller även i fortsättningen
för att de ska ha möjlighet att anställa danslärare som håller en hög nivå i sin
dansundervisning. Samtidigt ser de vikten av att danslärarna har kompetens inom
pedagogik. Skolverket vill uppmärksamma huvudmännen på deras ansvar för att
danslärarna får kompetensutveckling inom pedagogik och vad gäller skolans
styrdokument.
Vidare tycker företrädare för skolor och avnämare att skolorna ska ha möjlighet att
visstidsanställa danslärare i större utsträckning än vad som är möjligt idag. Detta
för att främja och säkerställa konstnärlig förnyelse i dansundervisningen.
Skolverket konstaterar att ökade möjligheter till visstidsanställning kan stå i
konflikt med en god personalpolitik. Utifrån ett elevperspektiv betonar Skolverket

riksidrottsgymnasium som är belägna i Norrbottens län. Antagningsprocessen och därmed vilka
elever som har möjlighet att antas till riksidrottsgymnasium respektive yrkesdansarutbildningen
skiljer sig också åt.
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också vikten av en kontinuitet i skolornas respektive lärarkår för att säkerställa
trygga relationer mellan lärare och elever.
Bedömning och förslag
Skolverket konstaterar att det övergripande syftet med reformeringen av
dansarutbildningen var att höja kvaliteten i utbildningen. Ökad kvalitet skulle nås
genom flera förändringar, bland annat genom en ökad statlig styrning. Som ett led
i det inrättandes Rådet för dansarutbildning inom ramen för Skolverket.
Den här utvärderingen visar att förbättringar av dansarutbildningen har skett
genom en ökad förutsägbarhet i antagningsprocessen och genom en gemensam
kursplan för den förberedande dansarutbildningen. Utvärderingen indikerar
samtidigt att intentionerna med reformen inte har infriats fullt ut. Till exempel kan
vi konstatera att få avgångselever från den nya dansarutbildningen är anställda på
någon av Sveriges sex danskompanier. Det finns också oklarheter i ansvaret för
kvalitetsutvecklingen av dansarutbildningen. Vi ser även att det kan finnas
anledning att närmare undersöka elevernas psykosociala hälsa.
Utvärderingen ger inte kunskap om vilka specifika förändringar som skulle kunna
leda till att fler avgångselever får anställning vid Sveriges danskompanier direkt
efter avslutad yrkesdansarutbildning. Däremot ser vi att det finns ett glapp mellan
arbetsmarknadens krav och elevernas erfarenhetsnivå. Mot den bakgrunden kan
Skolverket konstatera att rapporten ger stöd för att genomföra en mer
genomgripande översyn av dansarutbildningen. Väljer man istället att behålla
dagens styrningsmodell med ett delat ansvar mellan Skolverket, Rådet för
dansarutbildning inklusive dess kansli och huvudmännen som anordnar
dansarutbildning ger vi utifrån utvärderingen några rekommendationer och
åtgärdsförslag att gå vidare med. Dessa justeringar kan klargöra förväntningarna på
dansarutbildningen och tydliggöra rådets arbete.
Regeringen rekommenderas att:
•
•
•

Se över ifall elever från yrkesdansarutbildningens båda profiler förväntas
vara anställningsbara direkt efter avslutad yrkesdansarutbildning.
Överväga att skriva in i riktlinjerna för statens bidrag till berörda avnämare
att de vid behov ska bidra med ledamöter till Rådet för dansarutbildning.
Överväga att revidera förordning (2015:1047) med instruktion för Statens
skolverk så att det blir möjligt för Skolverket att utse ledamöter i rådet på
organisationsmandat.

Skolverket avser att:
•
•

Överväga att samtliga huvudmän som anordnar dansarutbildning ska
finnas representerade i rådet.
Utarbeta principer för vilka positioner från respektive skola som ska finnas
representerade i rådet samt principer för ersättare i rådet.

Rådet för dansarutbildning bör med stöd av sitt kansli:

Skolverket

•
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Förtydliga vad som ingår i rådets ansvarsområde att bidra till uppföljning
och utveckling av kvaliteten i dansarutbildningen utöver huvudmannens
ansvar för dansarutbildningen.

Huvudmannen för yrkesdansarutbildningen bör:
•

Genomföra systematiska uppföljningar av avgångselevers sysselsättning
efter avslutad yrkesdansarutbildning.
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Bilaga 1. Tabeller
Tabell 4. Andel flickor på den förberedande dansarutbildningen läsåren 2011/12–2018/19.
Procent

Förberedande dansarutbildning, totalt

Andel
flickor
75

Skolan i Stockholm

77

Skolan i Göteborg

72

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 5. Könsfördelning. Avgångselever läsåren 2013/14–2017/18. Procent
Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

Män
18
59
51

Kvinnor
82
41
49

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 6. Andel elever på den förberedande dansarutbildningen med föräldrar med
eftergymnasial utbildning per läsår. Procent
Förberedande
dansarutbildning,
totalt
Skolan i
Stockholm
Skolan i
Göteborg
Totalt
grundskolan
(riket)

2011/12
77

2012/13
75

2013/14
77

2014/15
79

2015/16
80

2016/17
81

2017/18
86

2018/19
83

81

80

84

84

85

84

89

89

72

69

68

73

60

76

81

75

53

54

55

56

56

57

58

59

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 7. Utländsk bakgrund. Avgångselever läsåren 2013/14–2017/18. Procent
Svensk bakgrund
Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

78
85
82

Född i Sverige,
utländska föräldrar
7
6
9

Född utomlands
16
9
9

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 8. Grundläggande behörighet till universitet och högskola. Avgångselever läsåren
2013/14–2017/18. Procent
Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

Ej behöriga
29
60
20

Källa: Skolverkets officiella statistik.

Behöriga
71
40
80
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Tabell 9. Andel elever med utländsk bakgrund på den förberedande dansarutbildningen
per läsår. Procent
Förberedande
dansarutbildning,
totalt
Skolan i
Stockholm
Skolan i
Göteborg
Totalt
grundskolan
(riket)

2011/12
18

2012/13
18

2013/14
16

2014/15
17

2015/16
25

2016/17
24

2017/18
25

2018/19
28

14

15

11

15

20

24

24

21

22

22

23

20

48

24

25

39

19

19

20

21

23

24

25

25

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 10. Betygsfördelning gymnasiegemensamma ämnen.* Avgångselever läsåren
2013/14–2017/18. Procent
Godkända i alla
kurser
Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

91
76
85

Varav med C eller
bättre i samtliga
kurser
36
4
12

Källa: Skolverkets officiella statistik. *Endast personer som har fått betyg i samtliga
gymnasiegemensamma ämnen. Kursen Idrott och hälsa 1 har exkluderats helt eftersom kursen inte
läses på yrkesdansarutbildningen.
Tabell 11. Föräldrars utbildningsnivå. Avgångselever läsåren 2013/14–2017/18. Procent
Okänd
utbildningsnivå

Grundskoleutbildning
eller kortare
än 9 år

Gymnasial
utbildning

Kort
eftergymnasial
utbildning
(2 år eller
mindre)

Lång
eftergymnasial
utbildning
(3 år eller
mer)

Forskar
utbildning

Yrkesdansarutbildningen

11

0

22

16

44

7

Alla yrkesprogram

2

6

57

17

17

0

Alla nationella program

2

4

40

20

33

2

Källa: Skolverkets officiella statistik.
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Tabell 12. Ansökningsuppgifter för årskurserna 4–9 inom den förberedande
dansarutbildningen under läsåren 2011/12–2018/19, uppdelat per skola
Ansökningar
Antal
Göteborg
Piteå
Stockholm
Totalt

646
180
981
1807

Genomfört prov 2
Antal och andelar
av ansökningar
499 (77 %)
160 (89 %)
805 (82 %)
1464 (81 %)

Fått juryns ja
Antal och andelar
av genomfört prov
247 (49 %)
88 (55 %)
330 (41 %)
665 (45 %)

Tackat ja
Antal och
andelar av fått ja
247 (100 %)
81 (92 %)
299 (91 %)
627 (94 %)

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. Tabellen omfattar både ansökningar
om att få påbörja dansarutbildningen i någon av årskurserna 4–9 och om att få fortsätta
utbildningen i årskurs 7. Vissa elever kan ha ansökt om att få påbörja utbildningen i flera olika
årskurser under perioden. Av dessa skäl är det totala antalet ansökningar större än det faktiska
antalet berörda elever.
Tabell 13. Anställda avgångselever med examen från Kungliga Svenska balettskolan
Avnämare

Examen 2014–
2019

Examen innan
2014

Kungliga Baletten
GöteborgsOperan
Cullbergbaletten
Regionteater Väst
Norrdans
Skånes Dansteater
Dansalliansen128

41
-

9
4
2
1
3
24

Totalt antal
anställda med
examen från
Kungliga
Svenska
balettskolan
132
4
2
1
3
24

Totalt antal
anställda

68
38
17
6
8
18
68

Källa: Uppgifter via intervjuer och e-post från nämnda avnämare under hösten 2018 samt våren
2019. 1En av Kungliga Balettens anställda tar examen från yrkesdansarutbildningen vårterminen
2019. 2Ytterligare elva dansare med examen från Kungliga Svenska balettskolan under åren 2008–
2015 har haft anställningskontrakt hos Kungliga Baletten men har inte haft fortsatt anställning
under säsong 2018–2019.

Dansalliansen ger frilansande dansare en grundanställning och erbjuder också
kompetensutveckling och vid behov karriärväxling i samarbete med Trygghetsrådet TRS.
Dansalliansen är en statligt finansierad verksamhet som ägs av Danscentrum, Svensk Scenkonst,
Teaterförbundet för scen och film och Trygghetsrådet TRS. Idén går ut på att dansarna har en
anställning vid alliansen att falla tillbaka på mellan olika frilansuppdrag. På så sätt slipper de
frilansande dansarna att gå ut och in i a-kassa. Dansare som söker till Dansalliansen uppger hur
mycket anställningstid de har haft under de senaste sex åren. Vid varje anställningsomgång anställer
Dansalliansen de dansare som har arbetat mest. Det finns ett minimikrav att dansarna ska ha
arbetat minst åtta månader som dansare under de senaste två åren. Dansalliansen har en särskild
form av anställning för unga dansare under 30 år för att stötta unga dansares inträde och etablering
på arbetsmarknaden. De kan anställas på ettåriga tidsbegränsade anställningar. Dessa personer
behöver ha uppfyllt grundkravet, dvs. att ha arbetat åtta månader under den senaste tvåårsperioden,
men behöver inte ha arbetat under lika lång tid under de senaste sex åren. De ska dock ha arbetat
minst tolv månader under de senaste sex åren.
128
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Tabell 14. Ansökningsuppgifter för år 1 inom yrkesdansarutbildningen under läsåren
2011/12–2014/15
Ansökningar
Antal
Kvinnor
Män
Totalt

280
45
325

Genomfört prov 2
Antal och andelar
av sökande
234 (84 %)
43 (96 %)
277 (85 %)

Fått juryns ja
Antal och andelar
av genomfört prov
62 (26 %)
24 (56 %)
86 (31 %)

Tackat ja
Antal och
andelar av fått ja
48 (77 %)
20 (83 %)
68 (79%)

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 15. Ansökningsuppgifter för år 1 inom yrkesdansarutbildningen under läsåren
2015/16–2018/19
Ansökningar
Antal
Klassisk balett
Kvinnor
Män
Modern nutida
dans
Kvinnor
Män

236
208
28
220

Genomfört prov 2
Antal och andelar
av ansökningar
195 (83 %)
172 (83 %)
23 (82 %)
168 (76 %)

Fått juryns ja
Antal och andelar
av genomfört prov
50 (26 %)
37 (22 %)
13 (57 %)
79 (47 %)

Tackat ja
Antal och
andelar av fått ja
43 (86 %)
33 (89 %)
10 (77 %)
59 (75 %)

200
20

154 (77 %)
14 (70 %)

65 (42 %)
14 (100 %)

49 (75 %)
10 (71 %)

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. För läsåret 2015/16 fick eleven ange
förstahands- och andrahandsval. Läsåren 2016/17–2018/19 kunde elever söka, genomföra prov
och få ja till båda profilerna. Totalt har 119 elever ansökt till båda profilerna och 13 elever har fått
ja till båda profilerna.
Tabell 16. Ansökningsuppgifter inom den förberedande dansarutbildningen under läsåren
2015/16–2018/19, uppdelat per årskurs
Sökande
Antal
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9
Totalt

471
100
72
292
46
18
999

Genomfört prov 2
Antal och andelar
av ansökningar
337 (72%)
78 (78%)
53 (74%)
255 (87%)
39 (85%)
15 (83%)
777 (78 %)

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.

Fått juryns ja
Antal och andelar
av genomfört prov
154 (46%)
34 (44%)
18 (34%)
141 (55%)
3 (8%)
0 (0%)
350 (45%)

Tackat ja
Antal och
andelar av fått ja
143 (93%)
32 (94%)
14 (78%)
133 (94%)
3 (100%)
0 (0%)
325 (93%)
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Tabell 17. Antal ansökningar till åk 4–9 på den förberedande dansarutbildningen per läsår
Läsår
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Totalt

Totalt
211
187
189
221
268
242
259
230
288
2095

Stockholm
116
106
91
129
154
127
124
134
160
1141

Göteborg
75
69
79
65
82
79
101
96
128
774

Piteå
20
12
19
27
32
36
34
0
0
180

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 18. Antal ansökningar till år 1 på yrkesdansarutbildningen per läsår
Läsår
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
Totalt

Antal ansökningar
113
72
73
67
56
86
103
92
95
757

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 19. Ansökningsuppgifter för årskurserna 4–9 inom den förberedande
dansarutbildningen under läsåren 2011/12–2018/19, uppdelat per kön
Sökande
Antal
Flickor
Pojkar

1533
274

Genomfört prov 2
Antal och andelar
av sökande
1242 (81%)
222 (81%)

Fått juryns ja
Antal och andelar
av genomfört prov
517 (42%)
148 (67%)

Tackat ja
Antal och
andelar av fått ja
486 (94%)
141 (95%)

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 20. Könsfördelning ansökningar till yrkesdansarutbildningen år 1, procent

Läsåren 2011/12–14/15
Läsåren 15/16–18/19, Klassisk balett
Läsåren 15/16–18/19, Modern nutida dans

Andel
kvinnor
86
88
91

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.

Andel män
14
12
9
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Tabell 21. Senaste grundskola för sökande och antagna till yrkesdansarutbildningen år 1,
läsåren 2011/12–2018/19

Kungliga Svenska
balettskolan i Stockholm
Svenska Balettskolan i
Göteborg
Svenska Balettskolan i
Piteå
Övriga grundskolor i
Sverige
Utländska skolor
Totalt

Antal
sökande

Andel av
alla sökande

Antal
antagna

Andel av
alla antagna

123

19%

90

42%

Andel
antagna
av
sökande
från
respektive
skola
73%

64

10%

44

20%

69%

13

2%

1

0%

8%

350

53%

40

19%

11%

112
662

17%
100%

40
215

19%
100%

36%
32%

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 22. Senaste grundskola för antagna till respektive profil på
yrkesdansarutbildningen år 1, läsåren 2015/16–2018/19

Kungliga Svenska
balettskolan i
Stockholm
Svenska
Balettskolan i
Göteborg
Svenska
Balettskolan i Piteå
Övriga grundskolor
i Sverige
Utländska skolor
Totalt

Antal antagna
klassisk balett

Andel antagna
klassisk balett
48%

Antal antagna
modern nutida
dans
27

Andel antagna
modern nutida
dans
34%

24

10

20%

10

13%

0

0%

1

1%

3

6%

26

33%

13
50

26%
100%

15
79

19%
100%

Källa: Antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning.
Tabell 23. Senaste grundskola för avgångselever från yrkesdansarutbildningen med
gymnasieexamen eller studiebevis 2500 poäng. Läsåren 2013/14–2017/18
Skolan

Antal elever

Kungliga Svenska balettskolan i
Stockholm
Svenska Balettskolan i Göteborg
Annan svensk grundskola
Uppgift saknas

13

Andel elever
(procent)
29

12
16
4

27
36
9

Källa: Skolverkets officiella statistik.
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Tabell 24. Antal elever i den förberedande dansarutbildningen per läsår
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Förberedande
dansarutbildning,
totalt
Skolan i
Stockholm
Skolan i
Göteborg
Skolan i Piteå

252

222

214

201

198

195

219

198

113

100

110

98

105

95

95

90

104

97

82

80

67

66

80

85

35

25

22

23

26

34

44

23

Totalt
grundskolan
(riket)

888 500

899 022

920 829

949 303

985 459

1 023
804

1 049
332

1 068
274

Källa: Uppgifterna om antalet elever i Piteå kommer från skolledningen för Svenska Balettskolan i
Piteå. Övriga uppgifter är hämtade från Skolverkets officiella statistik med undantag för antalet
elever i Göteborg läsåret 2015/16 och 2018/19 som kommer från skolledningen för Svenska
Balettskolan i Göteborg.
Tabell 25. Antal elever i den förberedande dansarutbildningen per årskurs och läsår
Årskurs 4
Årskurs 5
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9

2011/12
36
38
39
32
42
30

2012/13
31
34
39
27
29
37

2013/14
38
33
30
40
25
26

2014/15
27
35
30
28
35
23

2015/16
26
22
22
16
17
27

2016/17
24
37
30
24
24
22

2017/18
30
28
37
34
24
22

2018/19
29
32
27
23
20
18

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 26. Antal elever på yrkesdansarutbildningen per läsår, uppdelat per år och totalt
Läsår
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

År 1
14
16
14
17
27
21
24
12

År 2
30
12
12
11
12
16
17
22

År 3
23
24
10
10
7
11
20
13

Totalt
67
52
36
38
46
48
61
47

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 27. Antalet nybörjarelever på yrkesdansarutbildningen per läsår
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Antal nybörjarelever*
12
11
9
14
10
15

Källa: Skolverkets officiella statistik. *Elev i år 1 i gymnasieskolan som inte varit registrerad i
gymnasieskolan tidigare.

Rapport
Dokumentdatum: 2019-06-19
Dnr: 2018:1156
104 (108)

Skolverket

Tabell 28. Andel elever på den förberedande dansarutbildningen folkbokförda i annan
kommun och annat län än skolan, läsåren 2011/12–2018/19
Läsår

Andel elever (procent)

Folkbokförd i annan kommun, totalt

45

Folkbokförd i annan kommun, skolan i Stockholm

51

Folkbokförd i annan kommun, skolan i Göteborg

37

Folkbokförd i annat län än, totalt

4

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 29. Elevernas län enligt folkbokföringen. Nybörjarelever yrkesdansarutbildningen
läsåren 2011/12–2017/18
Antal elever
52
9
23
3
1

Stockholms län
Grannlän till Stockholm
Västra Götaland
Annat län
Uppgift saknas

Andel elever (procent)
59
10
26
3
1

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 30. Andel behöriga till gymnasieskolans nationella program per läsår. Procent
Läsår
Elever på den förberedande
dansarutbildningen
Yrkesprogram
Naturvetenskaps- och
teknikprogrammen
Ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogrammen
Estetiskt program
Alla elever (riket)
Yrkesprogram
Naturvetenskaps- och
teknikprogrammen
Ekonomi-, humanistiska och
samhällsvetenskapsprogrammen
Estetiskt program

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

100
100

~100
~100

~100
~100

100
~100

~100
~100

~100
~100

100
~100

100

~100

~100

100

~100

~100

~100

100

~100

~100

100

~100

~100

~100

87,5
83,4

87,6
83,2

86,9
82,9

85,6
82,3

83,1
79,4

82,5
79,3

84,4
81

85

84,7

84,2

83,3

80,6

80,1

81,9

86,5

86,5

85,9

84,8

82,1

81,7

83,5

Källa: Skolverkets officiella statistik. Om antalet elever som inte är behöriga är mellan 1 och
4, så visas andelen behöriga som ~100.
Tabell 31. Genomsnittliga meritpoäng för elever förberedande dansarutbildning per läsår
Förberedande
dansarutbildning, totalt
Skolan i Stockholm
Skolan i Göteborg
Totalt grundskolan (riket)

2011/12
260

2012/13
238,5

2013/14
242,4

2014/15
259,5

2015/16
271,3

2016/17
290

2017/18
289,2

278,9
224,1
211,4

261,3
220
213,1

258,5
220,4
214,8

268,8
247,3
224,7

292,2
241,3
224,1

290,6
(..)
223,5

280,2
(..)
228,7

Källa: Skolverkets officiella statistik. Läsåren 2011/12–2013/14 baseras meritpoängen på 16
ämnen.
.. När antalet elever är 1–4 så är uppgifterna sekretessprickade.
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Tabell 32. Genomsnittliga betygspoäng avgångselever läsåren 2013/14–2017/18,
medelvärde
2013/14
16,3
13,0
14,0

Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

2014/15
16,9
12,9
14,0

2015/16
17,4
13,0
14,1

2016/17
17,0
13,1
14,2

2017/18
15,9
13,2
14,3

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 33. Genomsnittlig ålder för avgångselever
Yrkesdansarutbildningen
Alla yrkesprogram
Alla nationella program

2013/14
18,0
18,3
18,1

2014/15
18,4
18,3
18,2

2015/16
18,2
18,3
18,2

2016/17
18,5
18,3
18,2

2017/18
18,5
18,3
18,2

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 34. Genomströmning förberedande dansarutbildning inom förväntad tid, nybörjare
i årskurs 4
Elevkull 1
Nybörjare i åk 4
läsåret 2011/12
36
14 (39 %)

Antal nybörjarelever åk 4
Antal och andel elever som
fullföljde den förberedande
dansarutbildningen

Elevkull 2
Nybörjare i åk 4
läsåret 2012/13
31
19 (61 %)

Totalt
Elevkull 1 och 2
67
33 (49 %)

Källa: Skolverkets officiella statistik.
Tabell 35. Genomströmning dansarutbildning inom förväntad tid, nybörjare i årskurs 7
Elevkull 1
Nybörjare åk 7
läsåret 2011/12

Elevkull 2
Nybörjare åk 7
läsåret 2012/13

Elevkull 3
Nybörjare åk 7
läsåret 2013/14

Totalt
Nybörjare åk 7
läsåren 2011/12–
13/14

Antal nybörjarelever åk 7

32

27

40

99

Antal och andel som fullföljde den
förberedande dansarutbildningen

26 (81 %)

22 (81 %)

34 (85 %)

82 (83 %)

Antal och andel som påbörjar
yrkesdansarutbildningen

9 (28 %)

7 (26 %)

-

16 (27%)1

Antal och andel som tog examen
från yrkesdansarutbildningen

..

..

-

10 (17 %)1

Källa: Skolverkets officiella statistik. 1Andelen är baserad på antalet elever i de två första
elevkullarna (59 elever i åk 7).
.. När antalet elever är 1–4 så är uppgifterna sekretessprickade.
- Uppgift saknas.
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Tabell 36. Meritvärde och behörighet för elevkullar som börjar åk 4 och åk 7, uppdelat på
de som fullföljer den förberedande dansarutbildningen
Andel med behörighet till
gymnasieskolans yrkesprogram
Alla

Meritvärde

Nybörjare i åk 4
2011/12

~100

Elever som fullföljt
den förberedande
dansarutbildningen
~100

Alla

284,6

Elever som fullföljt
den förberedande
dansarutbildningen
279,4

Nybörjare i åk 4
2012/13

100

100

287,9

286,9

Nybörjare i åk 7
2011/12

~100

~100

2431

242,41

Nybörjare i åk 7
2012/13

100

100

258,8

259,2

Nybörjare i åk 7
2013/14

~100

~100

265,7

271,3

Källa: Skolverkets officiella statistik. Då antalet som inte är behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram är mellan 1–4 visas andelen behöriga som ~100. 1Meritvärdet baseras på 16 ämnen.
Övriga meritvärden baseras på 17 ämnen.
Tabell 37. Antal elever per läsår på Svenska balettskolan i Piteå
Årskurs
4
5
6
7
8
9

2011/12

7
12
16/15

2012/13
6

7
12

2013/14
10
5

72

2014/15
9/71
9
5

2015/16
8/7
7
7
..

2016/17
10/9
9/8
7
..
..

2017/18
6/5
14
9/8
8/7
..
..

2018/19
..
10
7
..

Källa: Uppgifter från skolledningen för den förberedande dansarutbildningen i Piteå hösten 2018.
1Snedstreck i tabellen betyder en förändring i elevantalet mellan hösttermin/vårtermin.
2Den skuggade delen i tabellen avser elever som gick dansarutbildningen innan den nya
förberedande dansarutbildningen startade. 3Av de fyra elever som avslutat den förberedande
dansarutbildningen har en elev kommit in på yrkesdansarutbildningen, profil modern nutida dans.
Alla fyra elever har dock sedan valt att studera annat än dans i gymnasieskolan.
.. När antalet elever är 1–4 så är uppgifterna sekretessprickade.
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Bilaga 2. Metod
Uppgifter om avgångselevers sysselsättning
Inledningsvis hade vi ambitionen att redovisa statistik över sysselsättning för
avgångselever från yrkesdansarutbildningen. Någon sådan statistik finns dock inte
att tillgå och bedömdes inte heller vara möjlig att ta fram. En beställning från
SCB:s yrkesregister skulle inte svara mot studiens behov eftersom kodningen av
yrkeskategorier är för grov. Vi skulle därför ha svårt att skilja ut de elever som på
olika sätt arbetar med dans. Avgångselever som arbetar inom dans utomlands ingår
heller inte i SCB:s yrkesregister, vilket gör att registret inte ger en heltäckande bild.
För att titta på elevers anställningsbarhet har vi istället genomfört intervjuer med
företrädare för Kungliga Baletten, GöteborgsOperan, Cullbergbaletten och
Dansalliansen. Vi har även samlat in skriftliga uppgifter från Regionteater Väst,
Skånes Dansteater och Norrdans.
För att ge exempel från avgångselever har vi också erbjudit sex avgångselever att
skriftligen berätta om var de hamnat efter avslutad dansarutbildning och hur de
uppfattar utbildningens kvalitet. Vi bad Kungliga Svenska balettskolan att ta fram
namn på elever som skolan anser har haft mycket goda förutsättningar att fortsätta
inom dansprofessionen efter avslutad utbildning, med en spridning i profiler och
med examensår från 2014–2018. Bakgrunden till urvalet är att vi i rapporten ville
inkludera exempel på elever som har varit framgångsrika inom dansen, men som
också eventuellt kan ha upplevt utmaningar i övergången från utbildning till
arbetsliv. På så sätt inkluderar vi också ett elevperspektiv i jämförelse med svaren
från intervjuade avnämare. Tre av sex elever svarade. De eleverna hade examensår
2015 respektive 2018. Två av eleverna har en examen från profilen klassisk balett
och en elev har en examen i modern nutida dans.
Vi är medvetna om att ovanstående insamling inte ger en uttömmande bild av
samtliga avgångselevers sysselsättning efter avslutad yrkesdansarutbildning. Vi
riskerar att missa elever som efter avslutad yrkesdansarutbildning har arbetat inom
dans utomlands och avgångselever som har arbetat hos arbetsgivare som vi inte
intervjuat, till exempel fristående koreografer. Samtidigt har vi genom det här
upplägget inkluderat samtliga sex kompanier i Sverige samt Dansalliansen.
Övriga intervjuer
På skolorna har vi intervjuat rektor, konstnärlig chef, danslärare och elever. Den
konstnärliga chefen på varje ort har erbjudits att vara med och de deltog under
intervjuerna i Stockholm och Göteborg. Den konstnärliga chefen i Piteå hade inte
möjlighet att vara med vid intervjutillfället. När vi i rapporten skriver skolledare
inkluderas både rektor och konstnärlig chef. Vi har intervjuat danslärare på
grundskolenivå i Stockholm, Göteborg och Piteå samt danslärare på gymnasienivå
i Stockholm. Vissa av de intervjuade danslärare undervisade i klassisk balett och
andra i modern nutida dans. Vi erbjöds även att intervjua en fysioterapeut i Piteå,
vilket vi tackade ja till.
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Vi önskade att intervjua åtta elever på yrkesdansarutbildningen, fyra i år 1 och fyra
i år 3. För att undvika att våra intervjusvar skulle påverkas av vilka elever som
skolan valde ut, bad vi skolan att välja ut varannan elev på klasslistor efter
alfabetisk ordning med start från elev nummer 2 för respektive år. Vår önskade
metod för urval av elever följdes och ingen elev tackade nej till att intervjuas. Det
var dock några elever i år 3 som tillfrågades men som inte kunde vara med
eftersom de deltog på apl. Vi intervjuade därför endast sex elever. Vårt önskemål
om spridning i profiler, kön samt elever som gått på förberedande
dansarutbildning respektive annan grundskola innan yrkesdansarutbildningen
följdes. Vi intervjuade två flickor och fyra pojkar varav tre läste profilen modern
nutida dans och tre läste klassisk balett. Tre av eleverna hade läst förberedande
dansarutbildning sedan tidigare (varav en i Göteborg) och övriga tre påbörjade
dansarutbildningen först i gymnasieskolan. Intervjuade elevers upplevelse av
dansarutbildningen, inklusive antagningsprocessen, färgas naturligtvis av att de har
klarat färdighetsproven och gått vidare hela vägen till yrkesdansarutbildningen.
Vi har genomfört intervjuer via telefon med ordförande och samtliga ordinarie
ledamöter i Rådet för dansarutbildning. Vi har även genomfört en intervju med två
företrädare för rådets kansli och en ansvarig chef inom Skolverket.
Vidare har vi via telefon intervjuat en representant för respektive föräldraförening i
Stockholm respektive Göteborg.
Några av intervjuerna spelade vi in och transkriberade. Andra intervjuer
sammanfattade vi. Vi har analyserat intervjuerna genom att först koda och sedan
kategorisera dem. Vi har valt att inte skriva ut vilket uttalande som kommer från
respektive skolas danslärare eller skolledning för att minska risken att röja vem det
är som gjort uttalandet. Vi vill betona att resultatet från intervjuerna inte går att
generalisera till att vara gällande för samtliga avnämare, danslärare eller elever på
dansarutbildningen.
Statistik
I rapporten har vi sammanställt dels uppgifter från Skolverkets officiella statistik,
dels antagningsuppgifter från Rådet för dansarutbildning. Antagningsuppgifterna
finns hos rådet eftersom eleverna ansöker till dansarutbildningen via rådet.

