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ABSTRACT

Fransson Niklas

Subsequent grades in Dance technique - A quantitative study about grade distribution and
students’ subsequent grades in the subject Dance technique as part of Swedish upper
secondary education
The purpose of this study is to contribute with new knowledge about grade distribution and students’ subsequent
grades in the subject Dance technique as part of Swedish upper secondary education. The study encompasses the
upper secondary school grades of the 414 students that ended the Arts Programme in dance in the City of
Stockholm, Sweden, during the years 2014 - 2018. The results are based on a statistical analysis of these
students’ course grades in the subject Dance technique. The study shows that students have generally received
high grades in the subject Dance technique, both in relation to their grades in other subjects as well as in relation
to national grade averages in various courses and subjects. The study also shows that the students maintain a
somewhat even grade level throughout their education and that students’ grade level and learning in Dance
technique is affected by students’ and schools’ course choices in the subject.

Keywords: quantitative, grades, grade distribution, subsequent grades, dance, dance
technique, school, upper secondary education, Stockholm, Sweden

SAMMANFATTNING

Fransson Niklas

Betygsutveckling i Dansteknik - En kvantitativ studie om gymnasieelevers betygsfördelning
och betygsutveckling i ämnet Dansteknik
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap om svenska gymnasieelevers betygsfördelning och
betygsutveckling i ämnet Dansteknik. Studien omfattar en totalundersökning av avgångsbetygen för de 414
gymnasieelever som avslutat sina studier vid det estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad under
åren 2014 - 2018. Elevernas betygsfördelningar i olika kurser i ämnet Dansteknik samt deras betygsutveckling
över kurserna har analyserats statistiskt. Studien visar att eleverna har höga betyg i ämnet Dansteknik, dels i
relation till elevernas betyg i övriga ämnen men även i relation till riksnivåerna för andra ämnen, kurser och
elevers avgångsbetyg generellt. Studien visar också att elever i hög grad behåller en liknande betygsnivå i
Dansteknik under hela utbildningen samt att elevers och gymnasieskolors val av kurser i ämnet Dansteknik
påverkar elevernas betygsutveckling och med stor sannolikhet även deras kunskapsutveckling i ämnet.

Nyckelord: kvantitativ, betyg, betygsfördelning, efterföljande kurser, betygsutveckling, dans,
dansteknik, estetiska programmet, dansinriktning, gymnasieskola, Stockholm, Sverige
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1 Inledning
I april 2018 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och eventuellt ersätta de nuvarande kursbetygen
(Regeringskansliet 2018). Denna utredning motiverades bland annat med att det finns en
orättvisa i att betyg som sätts i en kurs under utbildningens början finns kvar i
examensbeviset, oavsett hur eleven därefter utvecklas i ämnet eller vilket betyg eleven senare
får i efterföljande kurser. Eftersom betygen har en avgörande betydelse för elevers framtid
(Lundahl 2014) är det viktigt att dessa är rättssäkra. Det finns dock begränsat med forskning
om svenska gymnasieelevers betygsutveckling, speciellt efter införandet av den senaste
läroplanen Gy 2011, och heller ingen forskning om vilka möjliga effekter ett sådant införande
skulle få. Det är dessutom inte nödvändigtvis så att alla kurser i ett ämne bygger på varandra
eller kan placeras i en naturlig progression, vilket även kompliceras av att vissa kurser kan
läsas flera gånger med olika innehåll.
Även om det finns en stark tradition av betygssättning i det svenska skolsystemet så kan
detsamma inte sägas för danspedagogikfältet. Dans har existerat som ämne i gymnasieskolan
sedan 1994 men gör idag fortfarande inte det i grundskolan. När den senaste läroplanen Gy
2011 infördes, delades dansämnet dessutom upp i fyra nya skolämnen; Dansgestaltning,
Dansorientering, Dansteknik och Dansteori. För danslärare innebar detta nya förutsättningar
för undervisning i dans inom gymnasieskolan, både vad det gäller innehåll, bedömning och
betygssättning.
Min upplevelse som blivande dans- och matematiklärare är att danslärare i
dansteknikundervisning ofta gör mindre, informella formativa bedömningar under kursernas
gång och sedan en mer omfattande summativ bedömning när det är dags för betygsättning.
Dock görs enligt min uppfattning sällan någon strukturerad bedömning i början av kursen,
åtminstone inte i relation till kursens kunskapskrav. Danslärare vet således vad elever kan
efter kursens slut men ofta inte i relation till vad de kunde i början av kursen och därför
väldigt lite om vad eleverna lärt sig eller hur mycket, åtminstone inte på ett mätbart sätt. Det
förekommer även att elever i början av en kurs frågar läraren vilket betyg de kan förvänta sig
eller vad de ska göra för att höja sitt betyg, vilket kan vara problematiskt att uttala sig om.
I förhållande till detta har jag funderat kring ett antal frågor om gymnasieelevers
betygsfördelning och betygsutveckling i dans. Är det vanligt att elever blir underkända i dans?
Skiljer sig elevers betyg i dans från betyg i andra ämnen? Om elever läser multipla exemplar
av en kurs, får de då samma betyg i de olika exemplaren? Vad är en rimlig förväntan på
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betygsutveckling i Dansteknik? Går det att förutsäga elevers betyg redan i början av en kurs?
Är det vanligt att elever höjer och sänker sina betyg eller är de ”fast” på en viss betygsnivå?
Till vilken grad är elevernas betyg i en kurs beroende av deras förkunskaper? Hur förhåller
sig progressionen av kursernas kunskapskrav till elevernas kunskapsutveckling? Eskalerar
kursernas betygsskala snabbare än eleverna utvecklas? Är denna eskalation i så fall jämn eller
finns det ”kunskapsglapp” mellan vissa kurser? Hur skulle gymnasieelevers betyg i ämnet
Dansteknik förändras av ett införande av ämnesbetyg? Förhoppningsvis kommer denna studie
bidra med en ny typ av underlag som åtminstone till viss del kan besvara eller fördjupa
förståelsen av dessa frågor.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om svenska gymnasieelevers betygsfördelning
och betygssutveckling i ämnet Dansteknik.
Uppsatsen riktar sig främst till andra gymnasielärare i dans men resultaten kan möjligtvis
också vara av intresse för gymnasieelever, personer som vill utveckla dansinriktningen inom
det estetiska programmet eller andra utbildningar med betyg i dansteknik samt för personer
som i allmänhet är intresserade av betygsutveckling eller ämnesprogression i det svenska
skolsystemet.
Studien har fokuserat på två huvudsakliga frågor:
1. Hur fördelas gymnasieelevers betyg i ämnet Dansteknik?
2. Hur utvecklas gymnasieelevers betyg i ämnet Dansteknik under utbildningen?

1.2 Begreppsförklaring
Betyg är inom utbildning ett summativt resultatmått på elevers uppnådda kunskap utifrån en
standardiserad skala (se exempelvis Lundahl 2014). Skalorna kan konstrueras på olika sätt
och kan även bygga på olika typer av bedömningsprinciper. Denna uppsats behandlar betyg
som sätts i det svenska skolsystemet (se kapitel 2.2). Specifikt har denna studie undersökt
kursbetyg, framför allt i ämnet Dansteknik, inom den svenska gymnasieskolan.
En betygsfördelning är inom utbildning en beskrivning av en grupp elevers betyg i samma
skolämne vid ett visst tillfälle. En sådan fördelning kan beskrivas med exempelvis antal och
andelar, tabeller och figurer eller lägesmått och spridningsmått.
I denna text skiljs på om en elev läst en kurs eller om den fått betyg i en kurs. Alla kurser
en elev läst ska stå med i elevens avgångsbetyg. Om det vid betygssättning av en kurs saknas
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underlag för att sätta betyg på eleven markeras detta med ett streck i kursen, vilket inte är ett
betyg. Det är dock möjligt att få betyg i en gymnasiekurs utan att läsa den genom att genomgå
en prövning av kursen, vilket i så fall ska markeras i avgångsbetyget. Då ingen elev har en
markering att de fått betyg i en kurs i ämnet Dansteknik genom en prövning, men dock i andra
ämnen, antas att alla elever som fått betyg i en kurs i Dansteknik även har läst den.
Vissa kurser går att läsa flera gånger med olika innehåll. Eleven läser i så fall flera
exemplar av samma kurs och får även separata betyg för varje exemplar. När en elev avslutar
sin gymnasieutbildning samlas alla elevens lästa kurser i ett avgångsbetyg ihop med
eventuella betyg eleven fått i kurserna. Detta avgångsbetyg kan antingen vara i form av en
gymnasieexamen eller ett studieintyg om eleven inte uppnått de krav som ställs för att få en
gymnasieexamen. De elever som fått ett avgångbetyg från samma skola samma år, hänvisas
till i texten som en avgångsklass, även om de inte nödvändigtvis gått i samma gymnasieklass.
För elever som fått betyg i kurser om minst 2500 gymnasiepoäng beräknas ett basmeritvärde,
som är ett medelvärde av elevens kursbetyg i samtliga ordinarie kurser utom gymnasiearbetet
med hänsyn till kursernas omfattning i gymnasiepoäng.
Begreppet betygsutveckling används här som en jämförelse av betyg som en enskild elev
fått i ett och samma skolämne vid olika tillfällen. När betygen i två efterföljande kurser
jämförs så undersöks betygsutvecklingen i kursövergången över dessa kurser. När en elev fått
ett högre kursbetyg än i föregående kurs i samma ämne har eleven höjt sin betygsnivå.
Gymnasiekurser som bygger på varandra i en, i ämnesplanen uttalad, progression kallas i
denna text för en kursserie. Betygsutvecklingen i en kursserie mäts genom att jämföra betyget
i första kursen med betyget i sista kursen i kursserien.

1.3 Uppsatsens upplägg
Kapitel 1 har hittills gett en inledning till uppsatsen, fastställt studiens syfte och
frågeställningar samt förklarat några av de begrepp som studien bygger på. Kapitel 2 kommer
sedan ge en bakgrund till de områden som studeras. Kapitlet ger en introduktion till
dansämnena i gymnasieskolan såväl som till betygssystemet som används. Vidare ges en
genomgång av hur kunskapsprogression inom ämnet Dansteknik formuleras i ämnesplanen.
Dessa områden vävs samman med en forskningsöversikt över tidigare forskning om svenska
gymnasieelevers betygssutveckling i ämnet Dansteknik, vilken även utökats till att omfatta
elevers betygsutveckling generellt samt bedömning i dans.
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I kapitel 3 beskrivs studiens metod och genomförande. Valet av en kvantitativ metod
motiveras och ett antal statistiska utgångspunkter presenteras. Vidare motiveras urvalet av
undersökningsobjekt och hur data i form av gymnasieelevers avgångsbetyg samlats in och
analyserats.
Kapitel 4 presenterar studiens resultat, vilka tolkas i relation till frågeställningen. De
studerade elevernas betygsfördelning och betygsutveckling delges med läges- och
spridningsmått. Resultaten illustreras också med tydliggörande tabeller och figurer. De mest
markanta resultaten lyfts särskilt fram och ligger till grund för slutsatser om elevers
betygsfördelning och betygsutveckling i ämnet Dansteknik.
I kapitel 5 diskuteras studiens metod och resultat, som sätts i relation till tidigare forskning
samt en danspedagogisk kontext. Den danspedagogiska konsekvensen av de slutsatser som
tidigare dragits förtydligas. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet samt behovet av vidare
forskning.
Slutligen ges en källförteckning över den forskning och övriga källor som refereras till i
texten. Därpå följer gymnasieskolans ämnesplan i Dansteknik som en bilaga till uppsatsen.
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2 Bakgrund och tidigare forskning
Detta kapitel ämnar ge läsaren en introduktion till de centrala områden som studien berör.
Först presenteras en kortfattad historisk överblick över införandet av dans som eget skolämne
i gymnasieskolan och vilken roll som ämnet Dansteknik spelar i dagens estetiska program
med inriktning dans. Därefter ges en överblick av hur betygssystemet i gymnasieskolan
förändrats sedan dansens införande som skolämne samt hur betygssystemet idag är uppbyggt.
Slutligen ges en introduktion till kunskapsprogressionen i ämnet Dansteknik såsom den
formuleras i gymnasieskolans ämnesplan.
Relevant tidigare forskning kommer att presenteras sammanvävt med bakgrunden.
Forskningsmängden om dans i den svenska skolan är dock begränsad och det finns ett behov
av ytterligare forskning inom dansutbildningsfältet (Styrke 2013), vilket även gäller
internationellt (Blumenfeld-Jones & Liang 2007). Då det inte finns någon tidigare forskning
specifikt om elevers betygsutveckling i dansteknik inom det svenska skolsystemet, har även
svensk forskning som generellt behandlar elevers betygsutveckling i skolan samt forskning
om bedömning av dans i svenska skolan inkluderats. Dock har inte forskning som generellt
studerat betyg eller betygssättning inkluderats såvida den inte varit speciellt relevant för
studiens resultatdiskussion. För en sådan forskningsöversikt hänvisas läsaren istället till
Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz (2015), vilka sammanställt en sådan på uppdrag av
Vetenskapsrådet. Forskning som behandlar elevers kunskapsutveckling i skolan har heller inte
inkluderats, såvida kunskapsutvecklingen inte även kopplas till betyg.
Sökprocessen har huvudsakligen skett via databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga
Arkivet, samt genom att studera forskningsöversikterna och källförteckningarna för den
forskning som hittats där. Några exemplar av pedagogisk facklitteratur, som skrivits av
forskare vars forskning inkluderats i texten, har även tagit med som bakgrund och
sammanhang. Delar av Sveriges officiella statistik inom skolväsendet, publicerad av
Skolverket, presenteras då studiens resultat senare i uppsatsen kommer jämföras med denna.

2.1 Dans inom gymnasieskolan
När de tidigare skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola 1971 slogs samman i
Sverige till den nuvarande skolformen gymnasieskola, i och med läroplanen Läroplan för
gymnasieskolan Lgy 70, fanns dans med som ett huvudmoment i det obligatoriska skolämnet
gymnastik. Dans infördes som eget skolämne först 1994 i och med införandet av den
efterkommande läroplanen, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, då ämnet blev
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obligatoriskt på gymnasieskolans estetiska program med inriktning dans. Dans fanns också
som valbart innehåll för den obligatoriska kursen Estetisk verksamhet samt fortsatte att ingå
som moment i ämnet Idrott och hälsa. Införandet av dansämnet motiverades främst utifrån
goda effekter i elevernas övriga lärande snarare än utifrån ämnet i sig (Styrke 2013).
De förhållandevis vaga skrivningarna i styrdokumenten vid denna tid, exempelvis i Lpf 94
och ämnesplanen i dans, gjorde att det fanns utrymme att relativt fritt tolka och utforma dans
som ämne i gymnasieskolan (Styrke 2013). Att transformera dansens kunskapsområde till ett
skolämne har dock varit problematiskt och läroplansforskning visar att det generellt ofta råder
en diskrepans mellan kursplan och faktisk undervisningspraktik (Styrke 2013, se även Styrke
2015a, 2015b). Under Lpf 94 fanns även möjligheten för gymnasieskolor att skapa egna
lokala kurser, där innehållet, målen och bedömningskriterierna var ännu mer fria att
bestämma för skolan. Forskning visar dock att det är möjligt att skapa ett bedömningsmaterial
i dans som möjliggör att kvalificerade observatörer kan bedöma barns dansande med hög
validitet och reliabilitet (Ericson 1996).
Vid införandet av nuvarande läroplan för gymnasieskolan, Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011), delades dansämnet upp i
fyra skolämnen; Dansgestaltning, Dansorientering, Dansteknik och Dansteori. Det tidigare
obligatoriska ämnet Estetisk verksamhet, där dans gick att välja, togs samtidigt bort. Även
möjligheten att utforma lokala kurser togs bort och ämnesplanerna i dansämnena i Gy 2011
utformades med en större helhetssyn på dans än ämnesplanen i Lpf 94 (Andersson 2016).
Kunskapskraven i ämnesplanerna konkretiserades dessutom och knöts till en tydlig
progression (Styrke 2013). Dock ifrågasätter Styrke (2015b) om ämnesplanernas intentioner
når den faktiska danspraktiken. Samtidigt visar forskning att gymnasielärare i dans uppvisar
en mängd olika uttryck, metoder och verktyg för bedömning och att ”den professionella
läraren avgör vilken/vilka metoder som är bäst lämpade för att fånga kunskapskvalitéer i ett
specifikt ämne” (Andersson 2016, s. 95).
Det estetiska programmets dansinriktning är det enda gymnasieprogram där något
dansämne är obligatoriskt, även om dans är ett av de centrala innehållen i kursen Idrott och
hälsa 1, som är ett obligatorisk kärnämne på alla gymnasieprogram. Kurserna Dansgestaltning
1, Dansteknik 1, Dansteknik 2 och Dansteori är obligatoriska inom inriktningen dans men
samtliga kurser inom de fyra dansämnena är möjliga för skolan att lägga till som
programfördjuping inom hela det estetiska programmet. Ämnena Dansorientering och
Dansteori innehåller vardera en kurs med samma namn som ämnet, medan ämnena
Dansteknik och Dansgestaltning innehåller sex kurser vardera (tabell 2.1a).
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Tabell 2.1a: Kurser inom gymnasieämnena Dansgestaltning och Dansteknik.

Dansgestaltning

Dansteknik

Dansgestaltning 1

Dansteknik 1

Dansgestaltning 2

Dansteknik 2

Dansimprovisation

Dansteknik 3

Dansimprovisation och komposition

Dansteknik 4

Koreografi

Dansteknik - specialisering

Repertoar

Dansträning

Samtliga kurser i de fyra dansämnena är på 100 gymnasiepoäng. Kursen Dansgestaltning 2
bygger på Dansgestaltning 1 såsom kursen Dansteknik 4 bygger på Dansteknik 3, som bygger
på Dansteknik 2, som bygger på Dansteknik 1. Kursen Dansteknik – specialisering bygger
såsom Dansteknik 4 på kursen Dansteknik 3 (se figur 2.1b).

Kurser i Dansteknik
Dansteknik 4

Dansteknik 1

Dansteknik 2

Dansteknik 3

Dansteknik specialisering
Dansträning

Figur 2.1b: Kursprogressionen inom gymnasieämnet Dansteknik. Notera att samtliga kurser i ämnet, förutom
kursen Dansträning, går att läsa flera gånger med olika innehåll.

Samtliga kurser i ämnet Dansteknik, förutom kursen Dansträning, går att läsa flera gånger
med olika innehåll, exempelvis med olika dansgenrer. Vissa färdigheter ska bedömas enligt
de valda genrernas formspråk eller konventioner medan vissa ska bedömas oberoende av
dansgenre. Det finns för närvande inget krav på att vilka dansgenrer som tränats ska
specificeras i avgångsbetyget. Däremot ska gymnasieskolors betygskataloger innehålla ”En
beskrivning av innehållet i en specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller
specialområdeskurs” (SKOLFS 2011:123). Att läsa kurser flera gånger med olika innehåll är
inte möjligt i de andra tre dansämnena och även ovanligt i gymnasieämnen generellt.
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2.2 Betyg inom gymnasieskolan
Den svenska gymnasieskolan har sedan skolformens införande haft flera olika betygssystem
som skiljt sig åt både vad det gäller betygsskala och vad betygssättningen skulle relatera till.
Under gymnasieskolans tidiga år, Lgy 70, användes ett relativt betygssystem där eleverna
betygsattes genom att deras kunskaper jämfördes med andra svenska elevers. Betygsskalan
var då 1 - 5, där 5 var det högsta betyget, och skulle förhålla sig till en normalfördelning över
hela landet. Flest elever (38 %) skulle få betyget 3, medan en mindre andel elever (24 %)
skulle få betygen 2 respektive 4 och en ännu mindre andel elever (7 %) skulle få betygen 1
respektive 5 (se figur 2.2a). Även om betyget skulle uttrycka i vilken mån den enskilde eleven
uppnått de kunskaper och färdigheter, som undervisningen avsåg att förmedla, skulle
betygens procentuella fördelning gälla som riktpunkt för betygssättningen (Skolöverstyrelsen
1970).
Det relativa betygssystemets betygsfördelning
38 %

24 %

24 %

7%
1

7%
2

3

4

5

Figur 2.2a: Det relativa betygssystemets betygsfördelning inom gymnasieskolan enligt Lgy 70.
Flest elever skulle få betyget 3 medan betygen 1 respektive 5 skulle vara ovanligast.

Samtidigt som dansämnet infördes som eget ämne i gymnasieskolan 1994, förändrades
betygssystemet från att ha varit relativt till att vara målrelaterat. I det nya betygssystemet i Lpf
94 skulle eleverna inte jämföras med varandra utan endast med kursplanerna (se exempelvis
Skolverket 1994). I dessa fanns ett antal mål som eleverna skulle ha uppnått efter avslutad
kurs och även ett antal kriterier som en grund för betygsättningen. Betygsskalan var i fyra steg
från IG till MVG där IG (Icke Godkänd) var ett underkänt betyg och G (Godkänd), VG (Väl
Godkänd), och MVG (Mycket Väl Godkänd), var godkända betyg. Forskning om hur
betygssättningen i gymnasieskolan förändrades efter införandet av de målrelaterade betygen
visar bland annat att det skedde en betygsinflation mellan 1997 och 2003 som inte berodde på
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bättre elevresultat utan snarare att lärare kände press att sätta höga betyg i och med att
betygen användes som kvalitetsmått på skolorna i en konkurrensdriven marknad (Wikström
2005a; 2005b). Liknande överensstämmande resultat om betygsinflation under Lpf 94 har
även Cliffordson (2004), Skolverket (2009) och Vlachos (2010) kommit fram till.
Betygsinflationen var dessutom störst i de praktisk-estetiska ämnena (Skolverket 2009;
Vlachos 2010).
I den nuvarande läroplanen, Gy 2011, är betygen enbart kunskapsrelaterade och skalan är
sexgradig från F till A där F är ett underkänt betyg och E, D, C, B och A är godkända betyg.
Varje kursplan innehåller ett antal preciserade kunskapskriterier för betygen E, C och A. För
betyget D ska kunskapskraven för E och till övervägande del för C vara uppfyllda och för
betyget B ska kunskapskraven för C och till övervägande del för A vara uppfyllda. Om det
vid betygssättning saknas underlag för att betygssätta eleven på grund av frånvaro sätts ett
streck i kursen istället för ett betyg. Formuleringarna av kunskapskraven är till stor del lika för
de olika betygsnivåerna och urskiljs med hjälp av progressionsuttryck såsom med viss
säkerhet, med säkerhet eller med god säkerhet. Det finns dock en problematik med att
progressionsuttrycken inte är anpassade till ämnets specifika karaktär utan uttrycks i generella
termer då de riskerar att bli intetsägande (Rinne 2014). Å andra sidan är det inte självklart att
all kunskap kan konkretiseras till lättförståeliga, avgränsade, entydiga kunskapskrav utan att
kunskapsområdet trivialiseras (Carlgren 2002). För precisa kriterier riskerar också att göra
bedömningen fragmenterad (Rinne 2014).
I Gy 2011 fastställs att betygen ska uttrycka i vilken utsträckning den enskilda eleven har
uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs. Forskning visar dock att även
om skillnader i betyg i den svenska skolan till största del kan förklaras utifrån elevernas
prestationer och uppvisade kunskap, finns även andra faktorer som påverkar vilka betyg
eleverna får, såsom deras motivation, kön och sociala bakgrund (Klapp 2008, 2015).
En forskningsstudie om hur betygsättning i årskurs sex påverkar elevers senare prestationer
i grundskolan visade att betygsättning i snitt inte hade några effekter på senare
kunskapsmätningar eller betyg, men att betygsättningen däremot hade en differentierande
effekt där låg- till medelpresterande elever fick en sämre betygsutveckling jämfört med de
som inte fick betyg i årskurs sex (Klapp, Cliffordson & Gustafsson 2014). I en longitudinell
uppföljningsstudie visades dock att det på sikt fanns en signifikant negativ effekt av
betygsättning i årskurs sex på elevers senare prestationer och att låg- till medelpresterande
elever påverkades starkast (Klapp 2014). I en utvärdering av införandet av betyg i årskurs sex
fastslog Skolverket (2017e) att i de flesta av de jämförda ämnena hade ungefär en tredjedel av
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eleverna samma betyg i slutet av årskurs nio som i slutet av årskurs sex men att andelen som
höjer eller sänker sina betyg varierar mellan ämnena. I ämnena Matematik, Engelska och
Svenska behöll exempelvis 42 %, 43 % respektive 39 % av eleverna samma betyg, 16 %, 39
% respektive 41 % av eleverna höjde sina betyg och 42 %, 18 % respektive 20 % av eleverna
sänkte sina betyg. Forskning visar också att det finns en mycket stark korrelation mellan
elevers meritpoäng från grundskolan och deras betyg på gymnasiet (Apelgren 2018), det vill
säga att de elever som har höga betyg i grundskolan även tenderar att ha det i gymnasiet.
Även om betygen i det svenska skolsystemet ska vara mått på de enskilda elevernas
kunskaper används de också, mer eller mindre framgångsrikt, på andra sätt, såsom
resultatmått på skolan som helhet, som information om eleverna i allmänhet samt för att
motivera elever (Klapp 2015). Betygen har även en avgörande betydelse för individens
framtid (Lundahl 2014). Exempelvis används gymnasiebetygen för urval till högre utbildning,
då det vid ansökan till högskola och universitet beräknas ett meritvärde av gymnasiebetygen
för varje sökande genom att elevens olika kursbetyg omvandlas till ett siffervärde (se tabell
2.2.b) som kombineras med kurspoängen och eventuella meritpoäng. Med hjälp av dessa
siffervärden kan även betygsmedelvärden beräknas, något som bland annat används när
Skolverket årligen publicerar statistisk om den svenska skolan (se exempelvis Skolverket
2019).
Tabell 2.2b: Gymnasiebetygen med motsvarande siffervärden.

Betyg

F

E

D

C

B

A

Siffervärde

0

10

12,5

15

17,5

20

Sedan Gy 2011 infördes har andelen elever som genomfört gymnasieskolan med examen på
tre år ökat från 71,4 % till 76,1 %, varav motsvarande värden för högskoleförberedande
program var något högre (Skolverket 2018e). Riksbasmeritvärdet för de elever som 2018 gick
ut gymnasiet med betyg i kursen om minst 2500 poäng var 14,3 medan motsvarande värde för
elever som studerade vid det estetiska programmets dansinriktning var 15,6 (Skolverket
2018f). Riksbetygsmedelvärdet varierar dock mellan olika ämnen och kurser exempelvis
mellan 12,9 i kursen Matematik 1 (Skolverket 2018c) och 14,9 i Engelska 5 (Skolverket
2018b). De programgemensamma ämnena för det estetiska programmet, Estetisk
kommunikation 1 och Konstarterna och samhället, har riksbetygsmedelvärden på 15,9
repektive 14,3 medan värdena för programgemensamma ämnen för andra nationella
högskoleförberedande program ligger på mellan 12,2 och 16,2 (Skolverket 2018d).
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2.3 Progression inom ämnet Dansteknik
Gymnasieskolans ämne Dansteknik är en obligatorisk del av det estetiska programmets
dansinriktning och syftar till att ”eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt
förhållningssätt till dansteknik” (Skolverket 2011b, s. 1). Kontinuerlig dansträning är centralt
i ämnet som förutom färdigheter och förhållningssätt även ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla kunskaper om dans i relation till anatomi, musik, träningslära och arbetsmiljö. Inom
kursen Dansteknik 1 värderar exempelvis danslärare förmågan att förkroppsliga dansteknik,
nyanser av rörelser, träningsprocessen i dans, dans i relationen till musik, konventioner i
dansundervisning och reflektioner i och om dansgestaltning (Andersson 2016). Progression i
ämnet Dansteknik utrycks i ämnesplanen genom dels vad eleven kan, dels hur väl eleven kan
det och dels i relation till vilken svårighetsgrad eleven kan det.
Som tidigare nämnts är formuleringarna av kunskapskraven i en gymnasiekurs till stor del
lika för de olika betygsnivåerna och urskiljs med hjälp av progressionsuttryck såsom med viss
säkerhet, med säkerhet eller med god säkerhet, se Gy 2011. I kursen Dansteknik 1 förkommer
exempelvis liknande förmuleringar av kunskapskraven för E, C och A som gäller att kunna
memorera rörelser och korrektioner (tabell 2.3a). Formuleringarna är nästan identiska med
motsvarande kunskapskrav för de efterföljande kurserna förutom en viss förändring av
innehållet de relateras till. Notera att formuleringarna i kursen Dansteknik 3 dessutom är
identiska med motsvarande kunskapskrav för kursen Dansteknik 4.
Förutom formuleringarna i kunskapskraven stärks kraven i efterföljande kurser även
genom att relateras till olika svårighetsgrader. Kursen Dansteknik 1 innehåller exempelvis
”Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer” (Skolverket 2011b, s. 3), Dansteknik 2
innehåller ”Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer samt fördjupat arbete med
placering och hur den relaterar till dansteknik” (Skolverket 2011b, s. 5), Dansteknik 3
innehåller ”Fördjupad dansteknik i en eller flera genrer” (Skolverket 2011b, s. 8), Dansteknik
4 innehåller ”Avancerad dansteknik i en eller flera genrer” (Skolverket 2011b, s. 11) medan
Dansteknik – specialisering innehåller ”Avancerad dansteknik i en eller flera genrer med
fokus på stilkänsla” (Skolverket 2011b, s. 14). Progression i ämnet Dansteknik utrycks i
ämnesplanen därmed dels genom vad eleven kan (tillägg till kunskapskraven), dels hur väl
eleven kan det (förändring av progressionsuttrycken) och dels i relation till vilken
svårighetsgrad eleven kan det (förändring av svårighetsgraden i innehållet).
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Tabell 2.3a: Jämförelse mellan liknande kunskapskrav i efterföljande kurser i ämnet Dansteknik.

Betyg

E

C

A

Kurs
”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

memorerar eleven med

memorerar eleven med

memorerar eleven med

viss säkerhet rörelser samt

viss säkerhet rörelser samt

säkerhet rörelser samt

korrektioner av placering.”

korrektioner av placering.”

korrektioner av placering.”

(Skolverket 2011b, s. 3)

(Skolverket 2011b, s. 4)

(Skolverket 2011b, s. 4)

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

memorerar och utför

memorerar och utför

memorerar och utför

eleven med viss säkerhet

eleven med viss säkerhet

eleven med säkerhet

rörelser samt korrektioner

rörelser samt korrektioner

rörelser samt korrektioner

av placering.” (Skolverket

av placering.” (Skolverket

av placering.” (Skolverket

2011b, s. 5)

2011b, s. 6)

2011b, s. 7)

Dansteknik 3

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

och

memorerar och utför

memorerar och utför

memorerar och utför

eleven med viss säkerhet

eleven med viss säkerhet

eleven med säkerhet

övningar samt korrektioner

komplexa övningar samt

komplexa övningar samt

av placering.” (Skolverket

korrektioner av placering.”

korrektioner av placering.”

2011b, s. 8 och s. 11)

(Skolverket 2011b, s. 9

(Skolverket 2011b, s. 10

och s. 12)

och s. 13)

Dansteknik 1

Dansteknik 2

Dansteknik 4

Dansteknik –

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

”I färdighetsträningen

specialiering

memorerar och utför

memorerar och utför

memorerar och utför

eleven med viss säkerhet

eleven med viss säkerhet

eleven med säkerhet

rörelser samt korrektioner

rörelser samt korrektioner

rörelser samt korrektioner

av placering i enlighet med

av placering i enlighet med

av placering i enlighet med

genrernas stil.”

genrernas stil.” (Skolverket

genrernas stil.” (Skolverket

(Skolverket 2011b, s. 14)

2011b, s. 15)

2011b, s. 16)
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs studiens metod och genomförande. I delkapitel 3.1 ges en kort
introduktion till kvantitativ metod och de statistiska utgångspunkter som legat till grund för
uppsatsen. Delkapitel 3.2 fokuserar sedan på studiens genomförande och beskriver studiens
målpopulation och vilken typ av urval som gjorts samt hur data samlats in, bearbetats och
analyserats. Avgångsbetygen beskrivs även kortfattat utifrån de olika bakgrundsvariablerna
skola, avgångsår och juridiskt kön samt relateras till gymnasieexamen och basmeritvärde.

3.1 Statistiska utgångspunkter
Studien syftar till att bidra med ny kunskap om svenska gymnasieelevers betygsfördelning
och betygssutveckling i ämnet Dansteknik. Eftersom kursbetyg i gymnasieskolan uttrycks i
form av en bokstav med ett tillhörande siffervärde har en kvantitativ metod valts för att mäta
och beskriva dessa. Kvantitativa metoder används just för data som går att mäta med siffror
och passar även bra för att exempelvis mäta utbreddheten av ett fenomen eller för att göra
generaliseringar utifrån en mindre grupp (Eliasson 2018). Kvantitativ metod från början av
Annika Eliasson (2018) har används som metodbok och majoriteten av de statistiska
begreppen är hämtade därifrån.
I kvantitativ forskning är en förutsättning att datan som ska analyseras kan kvantifieras i
kategorier eller i siffror. Gymnasiebetyg är egentligen ordinalvariabler eftersom de kan
rangordnas (F är det lägsta betyget och A det högsta) trots att det saknas mätbara avstånd
mellan betygen. Dock är de siffervärden (mellan 0 och 20) som gymnasiebetygen omvandlas
till vid ansökan till högskolestudier kvotvariabler. Det är därför huvudsakligen dessa
siffervärden som används när betygsmedelvärden, standardavvikelser och korrelationer
beräknas.

3.1.1 Korrelation
Ett centralt statistiskt begrepp i studien är korrelation, som är ett mått på hur mycket två
storheter samvarierar linjärt. Korrelation mäts i form av ett numeriskt värde mellan

1 och 1

som benämns korrelationskoeffecient, . Om korrelationskoeffecienten är positiv så hör höga
värden på den ena variabeln ihop med höga värden på den andra variabeln samtidigt som låga
värden på den ena hör ihop med låga värden i den andra. Om korrelationskoeffecienten
istället är negativ gäller ett omvänt förhållande, det vill säga att höga värden på den ena
variabeln hör ihop med låga värden på den andra variabeln samtidigt som låga värden på den
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ena hör ihop med höga värden i den andra. Ju närmare värdet är

1 eller 1 desto bättre kan

sambandet beskrivas med en rät linje. Om korrelationskoefficienen är 0 betyder inte
nödvändigtvis att storheterna är oberoende, bara att det inte finns ett linjärt samband.
Korrelation innebär heller inte kausalitet, utan säger ingenting om en eventuell sådan. I
studien är alla korrelationer angivna med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient,
som beräknats med bivariat analys. I samtliga fall där en korrelationskoefficient anges är
korrelationen signifikant på 99 % säkerhetsnivå.

3.2 Genomförande
I detta delkapitel kommer studiens genomförande beskrivas och motiveras. Delkapitlet inleds
med en motivering till vilken målpopulation som studien valt att studera samt vilken typ av
urval som används i undersökningen. Detta följs av en beskrivning av hur rampopulationen
konstruerats samt hur datan i form av elevers avgångsbetyg samlats in. Därefter beskrivs det
insamlade betygsunderlaget utifrån några bakgrundsvariabler och jämförs med svenska elever
i stort. Detta följs av en redogörelse för hur den insamlade datan bearbetats och analyserats.
Delkapitlet avslutas med en genomgång av etiska forskningsprinciper som studien berör.

3.2.1 Urval
Målpopulationen för studien är gymnasieelever som avslutat sina studier vid det estetiska
programmets dansinriktning i Stockholms stad under åren 2014 - 2018.
Ämnet Dansteknik har funnits sedan 2011 i och med införandet av den nya läroplanen Gy
2011, då gymnasieämnet Dans delades upp i de fyra ämnena Dansgestaltning,
Dansorientering, Dansteknik och Dansteori. Att inkludera de elever som påbörjat sina
gymnasiestudier innan 2011 i denna studie har därför inte varit aktuellt eftersom dessa elever
inte har läst ämnet såsom det förekommer inom gymnasieskolan idag. Eftersom studien
undersöker elevers betygsutveckling i Dansteknik bygger detta på att de undersökta eleverna
ska ha hunnit läsa flera kurser i ämnet, varför studien avgränsats till elever som avslutat sina
studier tidigast 2014. Av samma anledning har studien avgränsats till att omfatta elever vid
det estetiska programmets dansinriktning, eftersom ämnet Dansteknik endast är obligatoriskt
för dessa elever.
Eftersom studien bygger på att studera elevers betyg har en avgränsning även gjorts utifrån
vilka betyg som finns tillgängliga att begära ut. Gymnasieelevers betyg utfärdas och förvaras
av gymnasieskolorna, men gymnasiala friskolor räknas inte som myndigheter och omfattas
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därför inte av offentlighetsprincipen likt kommunala gymnasieskolor gör. Enligt Skollagen
(2010:800) är däremot gymnasieskolor skyldiga att skicka in alla elevers avgångsbetyg till
kommunen, som sedan ska arkivera dessa. Därmed är alla avgångsbetyg från gymnasiet
offentliga uppgifter som kan begäras ut från kommunen där de är utfärdade. Av denna
anledning bestämdes att studien skulle utgå från gymnasieelevers avgångsbetyg, vilket
innebär att eleverna behövde ha avslutat sina gymnasiestudier senast 2018 för att inkluderas i
studien. Av praktiska skäl bestämdes även att göra ett bekvämlighetsurval av elever inom
Stockholms stad då begäran av offentliga uppgifter ibland måste göras på plats.
Målpopulationen för studien är således gymnasieelever som avslutat sina studier vid det
estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad under åren 2014 - 2018. Denna studie
omfattar en totalundersökning av dessa elevers avgångsbetyg.

3.2.2 Insamling av betyg
I Stockholms stad har sex gymnasieskolor haft avgångselever vid det estetiska programmets
dansinriktning under åren 2014 - 2018: Fryshusets Gymnasium, Kulturama Gymnasium, S:t
Eriks Gymnasium, Stockholms Estetiska Gymnasium, Södra Latins Gymnasium och Viktor
Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Fyra av dessa gymnasieskolor är friskolor men Stockholms
stad har ett skolregister där det går att söka var alla kommunens skolbetyg finns arkiverade. I
detta skolregister framgår att avgångsbetygen från S:t Eriks Gymnasium och Södra Latins
Gymnasium, som är kommunala gymnasieskolor, finns arkiverade på respektive skola medan
avgångsbetygen från gymnasiala friskolor finns arkiverade på Stockholms stadsarkivs e-arkiv
(Stockholms stad 2019). Ett undantag är avgångsklassen från Stockholms Estetiska
Gymnasium 2014, vars avgångsbetyg endast finns lagrade på skolan.
Betygen samlades in under perioden januari till mars 2019. Avgångsbetygen för elever vid
Södra Latins Gymnasium begärdes ut genom gymnasieskolans expedition och lämnades ut i
pappersform efter att skolan sorterat ut dessa. Betygen från S:t Eriks Gymnasium begärdes ut
från gymnasieskolan via e-post och lämnades ut som digitala kopior också efter utsortering
från skolan. Betygen för den avgångsklass från Stockholms Estetiska Gymnasium som inte
fanns arkiverade i Stadsarkivet begärdes ut via skolans expeditionen och lämnades ut som
digitala kopior via e-post, även dessa efter utsortering från skolan. De betyg som fanns
arkiverade i Stockholms stads stadsarkiv gick dock inte att begära ut sorterade, då det ansågs
vara ett för omfattande arbete för arkivets handläggare att utföra. Dessa betyg har istället
sorterats ut manuellt på plats i stadsarkivets e-arkiv, då samtliga avgångsbetyg från de fyra
skolorna under den aktuella perioden gicks igenom, vilka fanns inskannade i e-arkivet.
15

Digitala kopior av alla avgångsbetyg för elever vid det estetiska programmets dansinriktning
sorterades ut och sparades.
Via Stockholms läns antagningskansli Gymnasieantagningen Storsthlm går det att se hur
många elever som årligen antagits till det estetiska programmets dansinriktning vid de olika
gymnasieskolorna i Stockholms stad (tabell 3.2.3b). Via Skolverket går det dessutom att se
hur många som gick i årskurs ett, två och tre på det estetiska programmet med inriktning dans
i Stockholms stad under de aktuella åren (tabell 3.2.3a). Dock har det inte funnits något
register tillgängligt över hur många elever som formellt avslutat det estetiska programmets
dansinriktning under dessa år eller vilka dessa är. Rampopulationen för studien utgörs således
av de elever vars avgångsbetyg samlats in.

3.2.3 Beskrivning av underlaget
Totalt har 414 elevers avgångsbetyg samlats in. Under åren 2011 - 2015 har 440 elever
antagits till det estetiska programmets dansinriktning på de sex studerade skolorna
(Gymnasieantagningen Storsthlm 2011a - 2015e). Antalet elever som gick i årskurs ett, två
och tre på det estetiska programmet med inriktning dans i Stockholms stad under de aktuella
åren har dock varierat (Skolverket 2011a, 2012, 2013, 2014a, 2015a, 2016a, 2017b). Utifrån
dessa källor är det möjligt att följa elevkullarna för att se hur stora de var, hur storleken
förändrades under gymnasietiden och hur stor den förväntade avgångskullen var, samt
jämföra detta med hur många avgångbetyg som samlats in (tabell 3.2.3a).
Tabell 3.2.3a: Jämförelse av elevantal vid det estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad vid
antagning, under utbildning och i studien per antagningsår.

Antagningsår

Antal elever

Antal elever i

Antal elever i

Antal elever i

Antal elever

antagna till

årskurs 1

årskurs 2 ett

årskurs 3 två

som omfattas

år senare

år senare

av studien

årskurs 1

2011

97

93

89

86

80

2012

85

85

84

85

83

2013

84

88

86

84

81

2014

87

87

81

79

82

2015

87

89

89

89

88
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Möjliga förklaringar till skillnaderna mellan antalet elever som antagits till utbildningen och
antalet elever som avslutat utbildningen kan vara att alla elever som antagits till utbildningen
inte påbörjade den, att vissa elever efter att de börjat sin utbildning bytt till eller från ett annat
gymnasieprogram, att vissa elever avslutat utbildningen innan 2014 och att elever som
påbörjade utbildningen efter 2015 avslutade den i förtid.
I tabell 3.2.3b visas antalet elever vars avgångsbetyg samlats in för de olika skolorna och
åren. Värdena inom parantes är antalet elever som antogs till utbildningen tre år tidigare
(Gymnasieantagningen Storsthlm 2011a - 2015e). Av de 414 eleverna i studien har 88 elever
studerat vid Fryshusets Gymnasium, 74 elever vid Kulturama Gymnasium, sex elever vid S:t
Eriks Gymnasium, 102 elever vid Stockholms Estetiska Gymnasium, 68 elever vid Södra
Latins Gymnasium och 76 elever vid Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Värt att notera är
att alla de insamlade betygen inte nödvändigtvis är av elever som gått exakt tre år på
utbildningen utan även inkluderar de elever som avslutat sin utbildning i förtid eller tagit
längre tid på sig att avsluta utbildningen, vilket kan vara en anledning till skillnaderna i
tabellen.
Tabell 3.2.3b: Jämförelse av elevantal i studien och vid antagning (inom parantes) per skola och antagningsår.

Avgångsår 2014

2015

2016

2017

2018

Skola
Fryshusets Gymnasium

14 (16)

19 (16)

22 (16)

10 (19)

23 (20)

Kulturama Gymnasium

13 (16)

15 (16)

12 (16)

17 (15)

17 (14)

S:t Eriks Gymnasium

6 (13)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Stockholms Estetiska Gymnasium

20 (23)

21 (23)

18 (23)

24 (23)

19 (23)

Södra Latins Gymnasium

12 (13)

14 (14)

13 (13)

15 (14)

14 (14)

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan

15 (16)

14 (16)

16 (16)

16 (16)

15 (16)

Antalet elever som gick på det estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad läsåret
2017/2018 var 262 medan antalet i hela Sverige var 1 142 (Skolverket 2017b), vilket innebär
att knappt en fjärdedel av landets elever vid det estetiska programmets dansinriktning det
läsåret studerade i Stockholm. Antalet elever i Sverige som läste det estetiska programmets
dansinriktning minskade kontinuerligt från läsåret 2013/2014 till 2017/2018 medan
motsvarande värden för Stockholms stad var jämförelsevis jämna. Detta medförde att andelen
av landets elever vid det estetiska programmets dansinriktning som studerade i Stockholm
ökade från 18,9 % till 22,9 % under denna period. Cirka 22,9 % av landets elever vid det
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estetiska programmets dansinriktning studerade därmed i Stockholm läsåret 2017/2018,
jämfört med 15,5 % för samtliga estetiska program och 10,4 % för samtliga gymnasieelever
(Skolverket 2017c).
Under perioden 2014 - 2018 har 1 768 elever avslutat det estetiska programmets
dansinriktning i Sverige med en gymnasieexamen (Skolverket 2014b, 2015b, 2016b, 2017a,
2018a). 353 av dessa (20,0 %) ingår i studien och har studerat i Stockholms stad.
Basmeritvärdet för de elever som under dessa år avslutat det estetiska programmets
dansinriktning i Sverige med betyg i kurser om minst 2500 poäng är 15,4 (Skolverket 2014b,
2015b, 2016b, 2017a, 2018a) medan motsvarande värde för eleverna i denna studie är 15,3.
De undersökta eleverna har således i snitt ett liknande basmeritvärde som motsvarande elever
i hela landet.
Av de 414 eleverna har 353 elever (85,3 %) som avgångsbetyg en gymnasieexamen,
medan 61 av eleverna (14,7 %) har ett studiebevis, dock varierar andelen mellan skolorna
(tabell 3.2.3c). Detta kan jämföras med andelen elever som tog examen inom tre år från
samtliga de nationella programmen i Sverige under motsvarande period, vilken låg mellan
71,4 % och 76,1 % beroende på avgångsår (Skolverket 2018e). De studerade eleverna har
därmed fått en gymnasieexamen i högre grad än svenska gymnasieelever generellt.
Tabell 3.2.3c: Antal elever, andel elever med gymnasieexamen samt basmeritvärdesmedelvärde per skola.
Basmeritvärdesmedelvärdet är beräknat med de elever som fått betyg i kurser om minst 2500 poäng.

Skola

Antal elever

Andel elever

Basmeritvärde

med examen

(medelvärde)

Södra Latins Gymnasium

68

100 %

16,9

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan

76

96,1 %

16,8

Stockholms Estetiska Gymnasium

102

84,3 %

14,8

Kulturama Gymnasium

74

78,4 %

15,0

Fryshusets Gymnasium

88

73,9 %

13,7

S:t Eriks Gymnasium

6

50 %

11,6

Av de 414 eleverna är 377 elever (91,1 %) juridiska kvinnor och 37 elever (8,9 %) juridiska
män enligt elevernas personnummer. Ingen anmärkningsvärd korrelation finns dock mellan
elevernas juridiska kön eller examensår i förhållande till betyg eller betygsutveckling.
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3.2.4 Analysmetod
För att hantera och bearbeta de insamlade betygen har analysprogrammet SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences, version 25) använts, vilket är ett av de mest använda
programmen för att analysera kvantitativa samhällsvetenskapliga data (Eliasson 2018).
Inmatningen har skett manuellt, pseudoanonymiserats och omfattat vilka kurser i ämnet
Dansteknik som eleverna har fått betyg i och vad de fått för betyg, samt några
bakgrundsvariabler såsom elevernas skola, avgångsår, juridiska kön och form av
avgångsbetyg. De insamlade kopiorna av avgångsbetygen arkiverades separat för att kunna
återvändas till, för komplettering, kontroll och ytterligare forskning.
Utifrån den inmatade datan har betygsfördelningen i de olika kurserna i ämnet Dansteknik
analyserats, med speciellt fokus på hur många av de undersökta eleverna som läst kurserna
och vilka betyg de fått. Fördelningarna har huvudsakligen beskrivits med stapeldiagram såväl
som med betygsmedelvärden och standardavvikelser. Dessa har även jämförts mellan olika
kurser. I de fall elever läst mer än ett exemplar av samma kurs har alla betygen tagits med vid
beskrivning av betygsfördelning. I dessa fall har även betygsstegsskillnaden mellan elevernas
multipla betyg i olika exemplar av samma kurs beskrivits samt korrelationen mellan dessa
undersökts genom att använda betygens motsvarande siffervärden. För de elever som läst tre
exemplar av samma kurs har samtliga relationerna mellan betygen i dessa tre kurser använts.
En elev som läst två kurser har därmed bidragit med ett siffervärdesspar till beräkningen av
korrelationskoefficienten, medan elever som läst tre kurser bidragit med tre siffervärdesspar.
Även elevernas betygsutveckling mellan efterföljande kurser i ämnet Dansteknik har
analyserats, vilket mätts i antal betygssteg eleverna förändrat sina betygsnivåer. Elevgruppens
betygsmedelvärden, standardavvikelser och betygsfördelningar har även jämförts mellan olika
kursövergångar. I det fall då den föreliggande kursen lästs flera gånger har dessa betyg slagits
ihop till ett betygmedelvärde för varje elev vid beskrivning av betygstegsförändring. I de fall
då den efterföljande kursen lästs fler än en gång har detta räknats som separata övergångar vid
beskrivning av betygstegsförändringar. Betygens siffervärden har använts för att beräkna
korrelationen mellan elevers betyg i efterföljande kurser. I de fall då eleverna läst flera
exemplar av någon kurs har ett medelvärde för betygen i dessa kursexemplaren används. Vid
beräkning av korrelationen mellan elevers betyg i efterföljande kurser har således samtliga
elever bidragit med ett siffervärdesspar, oavsett hur många exemplar av kurserna de läst.
Ovan beskrivna analys har skett med medvetenhet om de nämnda bakgrundsvariablerna
avgångsår, skola, juridiskt kön och form av avgångsbetyg. Samband har även sökts mellan
elevernas betygsresultat, betygsutveckling och aspekter såsom hur många kurser eleverna läst,
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om eleverna läst multipla exemplar av någon kurs eller om eleverna blivit underkända i någon
kurs. Endast då sådana signifikanta samband hittats beskrivs dessa explicit. Dock har i många
fall tillräckliga belägg för att dra slutsatser saknats på grund av det begränsade underlaget för
vissa kombinationer av bakgrundsvariabler.
I vissa delar av resultatet visas avrundade eller grupperade värden. När andelar av elever
beskrivs görs detta med värden avrundade till tiondels procent. Betygsmedelvärden med
standardavvikelser över elevers betygsfördelningar i kurser har avrundats till en decimal. I de
fall då betygsstegsförändringar mellan efterföljande kurser beräknats med hjälp av
betygsmedelvärde har dessa grupperats till hela betygssteg genom att avrundas uppåt.

3.2.5 Etiska principer
Forskningsetiken omfattar numera förutom förbud mot avsiktligt fusk, fabricering av data och
plagiat, även vissa allmänna principer såsom ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet och
ansvarsfullhet (Vetenskapsrådet 2018). Etiska principer bör beaktas både i genomförandet och
i presentationen av forskningen och överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig
balans mellan olika legitima intressen, exempelvis mellan kunskapsintresset och
integritetsintresset (Vetenskapsrådet 2018).
Ett viktigt begrepp vid forskning som studerar människor är konfidentialitet, det vill säga
att inte sprida uppgifter som getts i förtroende. Ofta innebär detta att informera och söka
tillstånd från människorna som studeras samt att anonymisera materialet så att inga känsliga
uppgifter röjs eller att personerna går att identifiera. I denna studie är alla insamlade uppgifter
offentliga och finns redan tillgängliga för allmänheten att begära ut av Stockholms stad eller
Skolverket. De insamlade avgångsbetygen innehåller dock inga känsliga uppgifter såsom ”ras
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv
eller sexuella läggning” (EU:s dataskyddsförordning, GDPR, artikel 9.1 enligt Europeiska
unionens officiella tidning, L 119 2016). Allmänna personuppgifter såsom namn och
personnummer har pseudoanonymiserats vid införandet till analysmaterialet och förekommer
heller inte i denna text.
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4 Resultat
I detta kapitel kommer den insamlade datan i form av elevers avgångsbetyg beskrivas och
användas som underlag för tolkningar och slutsatser.
I delkapitel 4.1 presenteras betygsfördelningen i ämnet Dansteknik, först i ämnet som
helhet, och sedan mer specificerat i varje kurs i ämnet. Hur många, och vilka, elever som läst
de olika kurserna beskrivs, så väl som vilka betyg eleverna fått. Om det förekommer elever
som fått betyg i flera exemplar av någon kurs beskrivs detta och även om elevernas multipla
betyg i de olika exemplaren av samma kurs korrelerar.
Delkapitel 4.2 fokuserar på elevernas betygsutveckling över efterföljande kurser i ämnet
Dansteknik. Först ges en kort översikt av samtliga kursövergångar, sedan av varje specifik
kursövergång och slutligen en beskrivning av övergången från första till sista kurs i ämnet. I
vilken grad eleverna höjer, sänker eller behåller samma betygsnivå över kurserna beskrivs och
hur detta hänger ihop med att eleverna läser flera exemplar av vissa kurser.
I delkapitel 4.3 sammanfattas resultaten samt kopplas till studiens frågeställning.

4.1 Elevernas betygsfördelning i ämnet Dansteknik
Detta delkapitel inleds med en sammanfattning av de studerade elevernas betygsfördelning i
samtliga kurser i ämnet Dansteknik. Hur många, och vilka, elever som läst de olika kurserna
beskrivs, så väl som vilka betyg eleverna fått och huruvida de har en liknande betygsnivå i
hela ämnet. Betygsfördelningarna i olika kurser i ämnet Dansteknik jämförs med varandra
och elevernas betygsmedelvärden i Dansteknik jämförs med deras basmeritvärden. Därefter
följer liknande genomgångar av alla kurser i ämnet separat. De studerade elevernas
betygsfördelning i kurserna delges med andelar som fått olika betyg och med
betygsmedelvärden

och

standardavvikelser

samt

illustreras

med

stapeldiagram.

Korrelationskoefficienter ges för korrelationen mellan elevers betyg i multipla exemplar av
samma kurs då detta förekommer.

4.1.1 Översikt av elevernas betygsfördelning i ämnet Dansteknik
Vilka kurser i ämnet Dansteknik eleverna läst beror på vilken skola de studerat vid.
Dansteknik 1 och 2 är obligatoriska för det estetiska programmets dansinriktning enligt Gy
2011. Samtliga skolor verkar också haft Dansteknik 3 som obligatorisk programfördjupning
inom programmet. Eleverna vid Kulturama Gymnasium och majoriteten av eleverna vid
avgångsklasserna 2014 och 2016 vid Södra Latins Gymnasium har även läst ytterligare ett
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exemplar av kursen Dansteknik 2. Majoriteten av eleverna vid Kulturama Gymnasium,
Stockholms Estetiska Gymnasium och avgångsklasserna 2014 och 2015 vid Södra Latins
Gymnasium har läst ett andra exemplar av kursen Dansteknik 3. Ett fåtal av eleverna vid varje
avgångsklass vid Stockholms Estetiska Gymnasium samt avgångsklassen 2015 vid Södra
Latins Gymnasium har dessutom läst ett tredje exemplar av kursen Dansteknik 3.
Kursen Dansteknik 4 verkar ha förekommit som programfördjupning vid S:t Eriks
Gymnasium och för Södra Latins Gymnasiums avgångsklasser 2017 och 2018 samt som
valbar kurs vid Stockholms Estetiska Gymnasium. Kursen Dansteknik - Specialisering verkar
ha förekommit som valbar kurs vid Stockholms Estetiska Gymnasium samt för
avgångsklasserna 2017 och 2018 vid Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Kursen
Dansträning verkar ha förekommit som programfördjupning vid Kulturama Gymnasium, S:t
Eriks Gymnasium, Stockholms Estetiska Gymnasium och Södra Latins Gymnasium samt för
avgångsklasserna 2014, 2015 och 2016 vid Fryshusets Gymnasium.
Ingen kurs har lästs av samtliga 414 elever. Kursen Dansteknik 1 är dock den kurs som
flest elever fått betyg i, medan kursen Dansteknik – specialisering är den kurs som lästs i
minst utsträckning (figur 4.1.1a).

Figur 4.1.1a: Antal elever som fått betyg i de olika kurserna i ämnet Dansteknik.

Lägst antal kurser har lästs av de tre elever som endast fått betyg i kursen Dansteknik 1 (figur
4.1.1b). Flest kurser i ämnet Dansteknik har lästs av de 18 elever som läst åtta kurser i ämnet,
ett exemplar av samtliga sex kurser i ämnet samt ytterligare två exemplar av kursen
Dansteknik 3. Totalt har de 414 eleverna fått 1 995 kursbetyg i ämnet Dansteknik
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tillsammans, viket innebär att eleverna i snitt fått 4,8 betyg i ämnet. Endast sju elever (1,7 %)
har fått ett streck i någon kurs i ämnet Dansteknik. Samtliga av dessa har som avgångsbetyg
fått ett studiebevis som omfattar betyg i kurser om mindre än 2500 poäng.

Figur 4.1.1b: Antal elever som läst kurser i ämnet Dansteknik, fördelat efter antal kurser som
eleverna fått betyg i.

Dansteknikbetygen specificeras ibland med vilken dansgenre som tränats, men detta ser
mycket olika ut mellan skolor, avgångsår och kurser. Kulturama Gymnasium har för
avgångsklasserna 2017 och 2018 oftast, men inte alltid, specificerat dansgenren för extra lästa
exemplar av någon kurs men inte för det första exemplaret av kurserna. Södra Latins
Gymnasium har i vissa fall specificerat i avgångsbetyget vilka dansgenrer som ingått i
kurserna. Vilka kurser och exemplar som detta gjorts för är dock olika från år till år.
Anmärkningsvärt är också att Södra Latins Gymnasium, till skillnad från Kulturama
Gymnasium, ofta bara angivit en dansgenre i avgångsbetygen, trots att kurserna Dansteknik 1
och Dansteknik 2 måste innehålla åtminstone två dansgenrer. I några avgångsbetyg är även
multipla exemplar av samma kurs specificerade med samma dansgenre, vilket inte förtydligar
på vilket sätt de har olika innehåll.
Den överväldigande majoriteten av eleverna (92,3 %) är godkända i samtliga kurser de läst
i ämnet Dansteknik. Av de 1 995 betyg som eleverna fått i de olika kurserna i ämnet är den
överväldigande majoriteten betyg godkända (97,4 %) och en liten andel (2,6 %) underkända.
Mer än hälften av betygen (54,7 %) är lägst B medan knappt en sjättedel (16,1 %) är högst D
(figur 4.1.1c).
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Figur 4.1.1c: Fördelning av samtliga kursbetyg i ämnet Dansteknik.

Elever som blivit underkända i någon kurs i ämnet Dansteknik har i mycket lägre grad en
gymnasieexamen som avgångsbetyg. Av de 31 elever som fått åtminstone ett underkänt betyg
har fyra elever (12,9 %) en gymnasieexamen som avgångsbevis medan övriga (87,1 %) har ett
studiebevis.

Figur 4.1.1d: Betygsfördelningen i procent för samtliga kurser i ämnet Dansteknik.

De olika kurserna i ämnet Dansteknik har en liknande betygsfördelningen (figur 4.1.1d).
Betygsmedelvärdet för samtliga kursbetyg i ämnet Dansteknik är 16,2 men varierar något från
år till år, som lägst 15,7 för avgångsklasserna 2016 och som högst 16,6 för avgångsklasserna
2015. Eleverna har i genomsnitt ett betygsmedelvärde på 16,1 i ämnet Dansteknik med en
standardavvikelse på 3,4. Betygsmedelvärdet i Dansteknik för de elever som fått betyg i
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kurser om minst 2500 poäng är 16,4, vilket är högre än dessa elevers genomsnittliga
basmeritvärde på 15,3 (figur 4.1.1e). Eleverna har därmed fått högre betyg i ämnet
Dansteknik än generellt i övriga ämnen. För de elever som fått betyg i kurser om minst 2500
poäng så korrelerar deras betygsmedelvärde starkt postivt med deras basmeritvärde ( = ,82).

Figur 4.1.1e: Fördelning av elevernas betygsmedelvärden i ämnet Dansteknik respektive elevernas
basmeritvärden, som även inkluderar andra ämnen.

4.1.2 Kursen Dansteknik 1
Av de 414 elever som ingår i studien har alla utom en elev (99,8 %) fått betyg i kursen
Dansteknik 1. Ingen av dessa har läst mer än ett exemplar av kursen. Att det finns en elev som
inte läst kursen Dansteknik 1 är oväntat då kursen är obligatorisk för det estetiska
programmets dansinriktning. Den eleven har dock fått betyg i kursen Dansteknik 2, som
bygger på Dansteknik 1. Eleven har också som avgångsbetyg fått ett studiebevis som omfattar
betyg i kurser om mindre än 2500 poäng. Varför eleven inte fått betyg i kursen Dansteknik 1
framgår inte av avgångsbetyget, då en elev som uppnått kunskapskraven för Dansteknik 2
utan större problem borde kunna bli godkänd i Dansteknik 1 genom en prövning.
Av de 413 elever som fått betyg i kursen Dansteknik 1 har nästan alla (99,0 %) fått ett
godkänt betyg, medan några få elever (1,0 %) blivit underkända i kursen (figur 4.1.2a). Mer
än hälften av eleverna (51,6 %) har fått lägst betyget B medan knappt en sjundedel (13,8 %)
fått högst betyget D. Betygsmedelvärdet i kursen är 16,3 med standardavvikelsen 3,0 men
varierar några tiondelar från år till år (mellan 16,0 och 16,8).
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Figur 4.1.2a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansteknik 1, fördelat efter kursbetyg.

4.1.3 Kursen Dansteknik 2
Nästan alla (99,3 %) av de 414 eleverna har fått betyg i kursen Dansteknik 2. Av dessa har
knappt en fjärdedel (22,6 %) läst två exemplar av kursen och därmed även fått två separata
betyg. Såsom Dansteknik 1 är kursen Dansteknik 2 obligatorisk för dansinriktningen. De tre
elever som inte fått betyg i kursen Dansteknik 2 har alla som avgångsbetyg ett studiebevis
med betyg i kurser som omfattar mindre än 2000 gymnasiepoäng.

Figur 4.1.3a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansteknik 2, fördelat efter kursbetyg.
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Av de 504 betyg som getts i kursen Dansteknik 2 är nästan alla godkända (99,0 %) medan
några enstaka betyg (1,0 %) är underkända (figur 4.1.3a). Mer än hälften av betygen (53,0 %)
är lägst B medan drygt en sjundedel (15,1 %) är högst D. Betygsmedelvärdet i kursen är 16,3
med standardavvikelsen 3,2 men varierar något från år till år (mellan 15,6 och 16,9).
Betygsmedelvärdet för de elever som endast läst ett exemplar av kursen är något högre än för
de elever som läst två exemplar av kursen (16,4 mot 16,2).
Att läsa multipla exemplar av kurser innebär inte automatiskt att samma betyg ges i de
olika exemplaren. Av de 93 elever som läst två exemplar av kursen Dansteknik 2, har nästan
hälften (46,2 %) fått samma betyg i båda kurserna, nästan hälften (48,4 %) fått betyg som
skiljer sig med ett betygssteg och några enstaka elever (5,4 %) fått betyg som skiljer sig med
två betygssteg. Inga elever har fått betyg som skiljer sig mer än två betygssteg och ingen av
de elever som läst två exemplar av kursen har heller fått ett underkänt betyg i något av
kursexemplaren. Det finns en stark positiv korrelation mellan elevernas dubbla betyg i kursen
Dansteknik 2 ( = ,72).

4.1.4 Kursen Dansteknik 3
Av de 414 elever som ingår i studien har den övergripande majoriteten (97,8 %) fått betyg i
kursen Dansteknik 3. Av dessa har drygt en fjärdedel (29,1 %) fått betyg i två exemplar av
kursen och en liten men betydande del (5,7 %) fått betyg i tre exemplar av kursen. Kursen
Dansteknik 3 är inte obligatorisk för dansinriktningen men har lästs av majoriteten av
eleverna i samtliga avgångsklasser. Samtliga elever som fått betyg i kursen har även fått betyg
i kursen Dansteknik 2. Av de nio elever som inte fått betyg i kursen Dansteknik 3 har endast
en elev fått en gymnasieexamen medan de andra åtta fått ett studiebevis med betyg i kurser
som omfattar mindre än 2000 gymnasiepoäng.
Av de 569 betyg som är satta i kursen Dansteknik 3 är den övergripande majoriteten (96,8
%) godkända medan en mindre del (3,2 %) är underkända (figur 4.1.4a). Mer än hälften av
betygen (55,7 %) är lägst betyget B medan drygt en sjättedel (18,1 %) är högst D.
Underkända betyg förekommer hos elever som läst ett, två och tre exemplar av kursen
Dansteknik 3. Betygsmedelvärdet i kursen är 16,2 med standardavvikelsen 4,1 men varierar
något från år till år (mellan 15,6 och 16,7). Betygsmedelvärdet skiljer sig något för de elever
som fått betyg i olika antal exemplar av kursen (15,9, 16,7 respektive 15,3 för de elever som
fått betyg i ett, två respektive tre exemplar av kursen).
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Figur 4.1.4a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansteknik 3, fördelat efter kursbetyg.

Endast en av de elever som läst multipla exemplar av kursen Dansteknik 3 har fått betyg som
skiljer sig med mer än två betygssteg. Av de elever som fått betyg i två exemplar av kursen
har majoriteten (70,3 %) av eleverna fått samma betyg i båda kurserna medan majoriteten
(52,2 %) av de elever som fått betyg i tre exemplar har fått betyg som skiljer sig med ett
betygssteg. Det finns en stark positiv korrelation mellan elevers betyg i olika exemplar av
kursen ( = ,73). Korrelationen är starkare för elever med dubbla betyg i Dansteknik 3 ( =
,79) än för elever med trippla betyg ( = ,59).

4.1.5 Kursen Dansteknik 4
Av de 414 elever som ingår i studien har nästan en tredjedel (29,2 %) fått betyg i kursen
Dansteknik 4. Ingen av dessa har läst mer än ett exemplar av kursen. Kursen Dansteknik 4
tillhör de kurser som inte är obligatoriska för dansinriktningen och har endast lästs på vissa av
skolorna. Samtliga elever som fått betyg i kursen har även fått betyg i kursen Dansteknik 3. I
de avgångsklasser där kursen Dansteknik 4 erbjudits har de övergripande majoriteten av
eleverna (89,0 %) läst kursen.
Av de 121 betyg som getts i kursen Dansteknik 4 är nästan alla (98,3 %) godkända medan
ett par betyg (1,7 %) är underkända (figur 4.1.5a). Mer än hälften av eleverna (52,1 %) har
fått lägst betyget B medan cirka en sjättedel (16,5 %) fått högst betyget D. Betygsmedelvärdet
i kursen är 16,2 med standardavvikelsen 3,4 men varierar något från år till år (mellan 14,6 och
17,1).
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Figur 4.1.5a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansteknik 4, fördelat efter kursbetyg.

4.1.6 Kursen Dansteknik – specialisering
Drygt en femtedel (21,7 %) av de 414 eleverna har fått betyg i kursen Dansteknik specialisering. Ingen av dessa har läst mer än ett exemplar av denna kurs. Kursen Dansteknik
- specialisering är inte obligatorisk för dansinriktningen och har endast lästs på två
gymnsieskolor i Stockholms stad, Stockholms Estetiska Gymnasium och Viktor Rydberg
Gymnasium. Kursen Dansteknik – specialisering, såsom kursen Dansteknik 4, bygger på
kursen Dansteknik 3 och samtliga elever som fått betyg i kursen har även fått betyg i kursen
Dansteknik 3. Samtliga elever vid Stockholms Estetiska Gymnasium som läst kursen
Dansteknik – specialisering har även läst kursen Dansteknik 4 medan det motsatta gäller för
eleverna vid Viktor Rydberg Gymnasium. I de klasser där kursen Dansteknik - specialisering
erbjudits har ungefär tre fjärdedelar (76,5 %) vid Stockholms Estetiska Gymnasium och drygt
en tredjedel (38,7 %) vid Viktor Rydberg Gymnasium läst kursen.
Av de 90 betyg som getts i kursen Dansteknik - specialisering inom studien är nästan alla
(97,8 %) godkända medan ett par (2,2 %) betyg är underkända (figur 4.1.6a). Mer än hälften
av eleverna (51,1 %) har fått lägst betyget B medan cirka en åttondel (12,2 %) fått högst
betyget D. Betygsmedelvärdet i kursen är 16,4 med standardavvikelsen 3,6 men varierar
något från år till år (mellan 15,8 och 17,0).
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Figur 4.1.6a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansteknik – specialisering, fördelat efter
kursbetyg.

Av de 78 elever, alla vid Stockholms Estetiska Gymnasium, som läst både kursen Dansteknik
4 och Dansteknik - specialisering har majoriteten (73,1 %) fått samma betyg i båda kurserna
och alla utom en elev (98,7 %) fått betyg som skiljer sig med högst ett betygssteg. Elevernas
betyg i Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering korrelerar mycket starkt ( = ,93).

4.1.7 Kursen Dansträning
Nästan tre fjärdedelar (72,0 %) av de 414 eleverna har fått betyg i kursen Dansträning. Ingen
av dessa elever har läst mer än ett exemplar av kursen. Kursen Dansträning har lästs vid alla
skolor i studien utom Viktor Rydberg Gymnasium, dock ej av samtliga klasser. I de klasser
där kursen Dansträning erbjudits har nästan alla (97,7 %) läst och fått betyg i kursen.
Av de 298 elever som fått betyg i kursen Dansträning har den övergripande majoriteten
(93,3 %) fått ett godkänt betyg, medan en liten men betydande del (6,7 %) blivit underkända i
kursen (figur 4.1.7a). Mer än hälften av eleverna (62,4 %) har fått lägst betyget B medan
drygt en sjättedel (18,1 %) fått högst betyget D. Betygsmedelvärdet i kursen är 15,8 med
standardavvikelsen 5,0 men varierar något från år till år (mellan 14,9 och 16,6).
Anmärkningsvärt är att elevers betyg i kursen Dansteknik korrelerar positivt med antalet
kurser eleven läst i Dansteknik (,33) och även med antalet multipla exemplar av samma
kurser som eleven läst (,20). Detta gäller endast för betyg i kursen Dansträning.
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Figur 4.1.7a: Antal elever som fått betyg i kursen Dansträning, fördelat efter kursbetyg.

4.2 Elevernas betygsutveckling i ämnet Dansteknik
I detta delkapitel kommer elevernas betygsutveckling i ämnet Dansteknik beskrivas med
fördelningar av betygsstegsskillnader, jämförelser av betygsmedelvärden samt korrelationskoefficienter. Delkapitlet inleds med en översikt av elevernas betygsutveckling i ämnet
Dansteknik som helhet. Hur många kursövergångar som studien omfattar, så väl som hur
elevernas betygnivå förändrats i dessa beskrivs. Dessutom delges korrelationen mellan
elevernas betyg i olika kurser. Därefter följer liknande genomgångar av alla kursövergångar
över efterföljande kurser i ämnet Dansteknik separat, samt av elevernas betygsutveckling från
första till sista kurs i ämnet. De studerades elevernas betygsutveckling över kurserna delges
med andelar och illustreras med stapeldiagram. Korrelationskoefficienter ges för
korrelationen mellan elevernas betyg i efterföljande kurser.

4.2.1 Översikt av elevernas betygsutveckling i ämnet Dansteknik
En överväldigande majoritet av eleverna i studien har läst flera kurser i ämnet Dansteknik. Av
de 414 elever som ingår i studien har nästan alla (99,3 %) fått betyg i åtminstone två
efterföljande kurser. En överväldigande majoritet av eleverna har fått betyg i båda kurserna
Dansteknik 1 och Dansteknik 2 (99,0 %) respektive Dansteknik 2 och Dansteknik 3 (97,8 %).
Knappt en tredjedel (29,2 %) har fått betyg i Dansteknik 3 och Dansteknik 4 medan drygt en
femtedel (21,7 %) har fått betyg i Dansteknik 3 och Dansteknik – specialisering.
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Figur 4.2.1a: Antal betygsstegsövergångar, fördelat efter skillnad i betygssteg mellan efterföljande
och föregående kurs. Förändringarna har grupperas till hela betygsstegsförändringar för att öka
överskådligheten.

I samtliga kursövergångar mellan två efterföljande kurser i ämnet Dansteknik behåller cirka
hälften av eleverna samma betyg. Av de totalt 1 283 kursövergångarna har eleven behållit
samma betygsnivå i majoriteten av kursövergångarna (52,5 %), höjt sin betygsnivå i cirka en
fjärdedel av kursövergångarna (24,6 %) och sänkt sin betygsnivå i knappt en fjärdedel (22,9
%) av kursövergångarna (figur 4.2.1a). Notera att fördelningen har vissa likheter med en
normalfördelning.
Majoriteten av eleverna behåller en liknande betygsnivå genom hela utbildningen. Av de
411 elever som läst åtminstone två kurser i ämnet har knappt en tredjedel (33,1 %) fått
kursbetyg som skiljer sig med mer än ett betygssteg och färre än en av tio elever (8,3 %) har
fått kursbetyg som skiljer sig med mer än två betygssteg (figur 4.2.1b). Om en bortser från
kursen Dansträning och endast betraktar de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik är
elevernas betygsnivå ännu mer stabil. Knappt en fjärdedel av eleverna (23,1 %) har i de
efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik fått kursbetyg som skiljer sig med mer än ett
betygssteg och färre än en av tjugo elever (4,4 %) har fått kursbetyg som skiljer sig med mer
än två betygssteg. Av de 157 elever som läst fler än ett exemplar av någon kurs har cirka
hälften (49,7 %) fått samma betyg i alla sina multipla exemplar av kurserna. Elever som
uppvisar en stor skillnad mellan högsta och lägsta betyg i Dansteknik uppvisar också lägre
betyg och en betygsnedgång mellan första och sista kurs.
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Figur 4.2.1b: Antal elever som fått betyg i åtminstone två kurser i ämnet Dansteknik, fördelat efter
elevernas betygsstegsskillnad mellan högsta och lägsta betyg i ämnet.

Elevernas betyg i olika kurser i ämnet Dansteknik är positivt korrelerade, speciellt vid
efterföljande kurser samt kurserna Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering som båda
bygger på kursen Dansteknik 3 (tabell 4.2.1c).
Tabell 4.2.1c: Korrelationen mellan elevers betyg i olika kurser i ämnet Dansteknik. Samtliga
korrelationskoefficienter är signifikanta på 99 % säkerhetsnivå.

Dansteknik 1

Dansteknik 2

Dansteknik 3

Dansteknik 4
Dansteknik specialisering
Dansträning

Dansteknik -

Dansteknik 1

Dansteknik 2

Dansteknik 3

Dansteknik 4

1

,74

,59

,44

,41

,43

1

,76

,53

,48

,60

1

,73

,69

,73

1

,93

,50

1

,58

specialisering

Dansträning

1
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4.2.2 Kursövergången Dansteknik 1 till Dansteknik 2
Av de 414 elever som ingår i studien har nästan alla (99,0 %) fått betyg i båda kurserna
Dansteknik 1 och Dansteknik 2. Av dessa har knappt en fjärdedel (22,7 %) läst två exemplar
av kursen Dansteknik 2. I drygt hälften (54,9 %) av de 503 kursövergångarna har eleven
behållit samma betygsnivå, i knappt en fjärdedel (23,3 %) har eleven höjt sin betygsnivå och i
drygt en femtedel (21,9 %) har eleven sänkt sin betygsnivå (figur 4.2.2a). De elever som läst
två exemplar av kursen Dansteknik 2 har sänkt sin betygsnivå i högre grad och höjt sin
betygsnivå i lägre grad än de elever som endast läst ett exemplar av kursen Dansteknik 2.

Figur 4.2.2a: Antal betygsstegsövergångar mellan gymnasiekurserna Dansteknik 1 och
Dansteknik 2, fördelat efter skillnad i betygssteg.

Det finns en stark positiv korrelation mellan betygen i dessa kursövergångar (

= ,72).

Betygsmedelvärdet för båda kurserna Dansteknik 1 och Dansteknik 2 är dessutom 16,3. Dock
förekommer det en större andel av betygen F, E och A och en lägre andel av D, C och B för
kursen Dansteknik 2, vilket innebär en viss spridningsförändring mot ytterbetygen.
Standardavvikelsen är även något högre för betygen i Dansteknik 2 (3,2) än för Dansteknik 1
(3,0).

4.2.3 Kursövergången Dansteknik 2 till Dansteknik 3
Den övergripande majoriteten (97,8 %) av de 414 eleverna har fått betyg i båda kurserna
Dansteknik 2 och Dansteknik 3. Av dessa har drygt en femtedel (22,2 %) läst två exemplar av
kursen Dansteknik 2 och drygt en tredjedel (34,8 %) läst mer än ett exemplar av kursen
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Dansteknik 3. Det finns inga elever som fått betyg i två exemplar av Dansteknik 2 och tre
exemplar av Dansteknik 3 men övriga kombinationer förekommer. I drygt hälften (51,1 %) av
de 569 kursövergångarna har eleven behållit samma betygsnivå, i drygt en fjärdedel (26,2 %)
har eleven höjt sin betygsnivå och i knappt en fjärdedel (22,7 %) har eleven sänkt sin
betygsnivå (figur 4.2.3a). Elever som läst två exemplar av kursen Dansteknik 2 har i högre
grad ökat sin betygsnivå i och med kursen Dansteknik 3 än de elever som endast läst ett
exemplar av kursen Dansteknik 2. De elever som läst två exemplar av kursen Dansteknik 3
har ökat sin betygsnivå i högre grad och sänkt sin betygsnivå i lägre grad än de elever som
läst ett eller tre exemplar av kursen. De elever som läst tre exemplar av kursen Dansteknik 3
har både höjt och sänkt sin betygsnivå i högre grad än de elever som läst ett exemplar av
kursen.

Figur 4.2.3a: Antal betygsstegsövergångar mellan gymnasiekurserna Dansteknik 2 och
Dansteknik 3, fördelat efter grupperad skillnad i betygssteg.

Det finns en stark positiv korrelation mellan betygen i Dansteknik 2 och Dansteknik 3 ( =
,72). Betygsmedelvärdet för kurserna Dansteknik 2 och Dansteknik 3 är dessutom mycket
snarlika, 16,3 för Dansteknik 2 och 16,2 för Dansteknik 3. Dock förekommer det en större
andel av betygen F, E och A och en lägre andel av D, C och B för kursen Dansteknik 3 än för
kursen Dansteknik 2, vilket innebär att den spridningsförändring mot ytterbetygen som
förekom mellan kurserna Dansteknik 1 och Dansteknik 2 fortsatt mellan kurserna Dansteknik
2 och Dansteknik 3. Standardavvikelsen är även högre för betygen i Dansteknik 3 (4,1) än för
Dansteknik 2 (3,2). För Dansteknik 3 är dessutom typvärdet av betygen A, medan typvärdet

35

för kurserna Dansteknik 1 och Dansteknik 2 är C. En möjlig förklaring till den ökade
förekomsten av betyget A för kursen Dansteknik 3 är att kursen endast kräver träning i en
dansgenre, till skillnad från Dansteknik 1 och Dansteknik 2 som kräver åtminstone två
dansgenrer. Elever som uppvisar olika kunskapsnivåer i olika dansgenrer skulle därmed
kunna gynnas av att bara bli bedömda i sin bästa dansgenre.

4.2.4 Kursövergången Dansteknik 3 till Dansteknik 4
Knappt en tredjedel (29,2 %) av de 414 eleverna har fått betyg i båda kurserna Dansteknik 3
och Dansteknik 4. Av dessa har drygt en tredjedel (35,5 %) läst två exemplar av kursen
Dansteknik 3 och knappt en sjättedel (15,7 %) läst tre exemplar av kursen Dansteknik 3.
Ingen elev har läst mer än ett exemplar av kursen Dansteknik 4. I majoriteten (53,7 %) av de
121 kursövergångarna har eleven behållit samma betygsnivå, i drygt en femtedel (21,5 %) av
kursövergångarna har eleven höjt sin betygsnivå och i cirka en fjärdedel (24,8 %) har eleven
sänkt sin betygsnivå (figur 4.2.4a).

Figur 4.2.4a: Antal betygsstegsövergångar mellan gymnasiekurserna Dansteknik 3 och
Dansteknik 4, fördelat efter grupperad skillnad i betygssteg.

Det finns en stark positiv korrelation mellan betygen i Dansteknik 3 och Dansteknik 4 ( =
,73). Betygsmedelvärdet för båda kurserna Dansteknik 3 och Dansteknik 4 är dessutom 16,2.
Dock förekommer det en lägre andel av betygen F, E och A och en högre andel av D, C och B
för kursen Dansteknik 4 än för kursen Dansteknik 3, vilket innebär att den
spridningsförändring mot ytterbetygen som förekom mellan kurserna Dansteknik 1,
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Dansteknik 2 och Dansteknik 3 återgått något mellan kurserna Dansteknik 3 och Dansteknik
4. Standardavvikelsen är även lägre för betygsmedelvärdet för Dansteknik 4 (3,4) än för
Dansteknik 3 (4,1). För kursen Dansteknik 4 är även typvärdet av betygen återigen C, såsom
för Dansteknik 1 och Dansteknik 2.
Det finns tendenser till att de elever som läst tre exemplar av kursen Dansteknik 3 i högre
grad ökat sin betygsnivå i och med kursen Dansteknik 4 än de elever som endast läst ett eller
två exemplar av kursen Dansteknik 3. Detta resultat ska dock tolkas med viss försiktighet, då
underlaget för elever som läst Dansteknik 4 och två eller tre exemplar av Dansteknik 3 är
begränsat. Elever som läst båda kurserna Dansteknik 4 och Dansteknik - specialisering har
dock höjt sin betygsnivå i något högre grad och sänkt sin betygsnivå i något lägre grad än de
elever som inte även läst kursen Dansteknik – specialisering.

4.2.5 Kursövergången Dansteknik 3 till Dansteknik - Specialisering
Drygt en femtedel (21,7 %) av de 414 eleverna har fått betyg i båda kurserna Dansteknik 3
och Dansteknik - specialisering. Av dessa har knappt hälften (45,6 %) läst två exemplar av
kursen Dansteknik 3 och en femtedel (20,0 %) läst tre exemplar av kursen Dansteknik 3.
Ingen elev har läst mer än ett exemplar av kursen Dansteknik - specialisering. I nästan hälften
(46,7 %) av de 90 kursövergångarna har eleverna behållit samma betygsnivå, i cirka en
fjärdedel (25,6 %) av kursövergångar har eleverna höjt sin betygsnivå och i drygt en fjärdedel
(27,8 %) av kursövergångar har eleverna sänkt sin betygsnivå (figur 4.2.5a).

Figur 4.2.5a: Antal betygsstegsövergångar mellan gymnasiekurserna Dansteknik 3 och
Dansteknik – specialisering, fördelat efter skillnad i betygssteg.
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Det finns en stark positiv korrelation mellan betygen i Dansteknik 3 och Dansteknik specialisering ( = ,69). Betygsmedelvärdet för kurserna Dansteknik 3 och Dansteknik specialisering är dessutom snarlika, 16,2 för Dansteknik 3 och 16,4 för Dansteknik specialisering. Dock förekommer det en lägre andel av betygen F, E, D, B och A och en högre
andel av betyget C för kursen Dansteknik - specialisering än för kursen Dansteknik 3, vilket
innebär att den spridningsförändring mot ytterbetygen som förekom mellan kurserna
Dansteknik 1, Dansteknik 2 och Dansteknik 3 återgått något mellan kurserna Dansteknik 3
och Dansteknik – specialisering, såsom den även gjorde mellan Dansteknik 3 och Dansteknik
4. Standardavvikelsen är även lägre för betygen i Dansteknik - specialisering (3,6) än för
Dansteknik 3 (4,1). För kursen Dansteknik - specialisering är även typvärdet av betygen
återigen C, såsom för Dansteknik 1 och Dansteknik 2.
Det finns tendenser till att de elever som läst två exemplar av kursen Dansteknik 3 i större
grad ökat sin betygsnivå i och med kursen Dansteknik - specialisering än de elever som läst
ett eller tre exemplar av kursen Dansteknik 3. Detta resultat ska dock tolkas med viss
försiktighet, då underlaget för elever som läst Dansteknik – specialisering och två eller tre
exemplar av Dansteknik 3 i detta fall är begränsat. Eleverna som läst båda kurserna
Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering uppvisar dock en generell ökning av sina betyg
från kursen Dansteknik 3 till Dansteknik – specialisering medan eleverna som endast läst
Dansteknik – specialisering uppvisar en generell minskning av sina betyg i samma
kursövergång.

4.2.6 Övergången från första till sista kurs
En överväldigande majoritet av eleverna i studien har läst flera efterföljande kurser i ämnet
Dansteknik. För samtliga elever är Dansteknik 1 den första kursen i ämnet Dansteknik de fått
betyg i, med undantag för en elev som har Dansteknik 2 som första kurs i ämnet. Större är
dock variationen vad det gäller elevernas sista kurs i ämnet. För sex (1,5 %) av de 411 elever
som fått betyg i åtminstone två av de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik är Dansteknik
2 den sista kursen i ämnet de fått betyg i, för 272 elever (66,2 %) är det Dansteknik 3, för 43
elever (10,5 %) är det Dansteknik 4, för 12 elever (2,9 %) är det Dansteknik – specialisering
och slutligen har 78 elever (19,0 %) fått betyg i både Dansteknik 4 och Dansteknik specialisering. Ingen av eleverna har fått betyg i fler än ett exemplar av sin första kurs i ämnet
men tre av de sex elever som har Dansteknik 2 som sin sista kurs har fått betyg i två exemplar
av kursen medan 75 respektive fyra av de 272 elever som har Dansteknik 3 som sin sista kurs
har fått betyg i två respektive tre exemplar av kursen.
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Figur 4.2.6a: Antal betyg i den sista kursen i gymnasieämnet Dansteknik för de elever som fått
betyg i åtminstone två av de efterföljande kurserna i ämnet, fördelat efter betyg i den sista kursen.

I den överväldigande majoriteten (96,2 %) av de 575 kursserierna från första till sista kurs i
ämnet Dansteknik har eleven fått ett godkänd betyg i sin sista kurs och i en liten andel (3,8 %)
har eleven fått ett underkänt betyg (figur 4.2.6a). Mer än hälften av eleverna (54,3 %) har
lägst fått betyget B medan knappt en femtedel (19,3 %) högst fått betyget D. Typvärdet för
elevernas betyg i sin sista av de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik är A.
Betygsmedelvärdet för elevernas betyg i deras sista kurser i ämnet Dansteknik är 16,0 med
standardavvikelsen 4,3. Detta kan jämföras med ämnet Matematik, som är det ämne eleverna
generellt fått lägst betyg i, där betygsmedelvärdet för elevernas betyg i deras sista av de
efterföljande kurserna i Matematik är 10,4 med standardavvikelsen 4,6. Fördelningen i
Matematik skiljer sig från den i Dansteknik (jämför figur 4.2.6a med figur 4.2.6b). Eleverna
har generellt mycket högre betyg i Dansteknik än i Matematik.
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Figur 4.2.6b: Antal betyg i den sista kursen i gymnasieämnet Matematik, fördelat efter betyg.

Många elever har en liknande betygsnivå i sin första och sista kurs i ämnet Dansteknik. I
nästan hälften (43,7 %) av de 575 kursserierna har eleven behållit samma betygsnivå, i nästan
en tredjedel (31,8 %) av kursserierna har eleven höjt sin betygsnivå och i cirka en fjärdedel
(24,5 %) av kursserierna har eleven sänkt sin betygsnivå (figur 4.2.6c). Det finns en positiv
korrelation mellan första och sista betyget i dessa kursserier ( = ,54). Skillnaden mellan
elevernas första och sista kurs i Dansteknik korrelerar även positivt med elevernas
basmeritvärde (,36) och betygsmedelvärde i Dansteknik (,40). Elever som sänker sina betyg i
Dansteknik har således generellt lägre betyg än de elever som höjer sina betyg.
Även om eleverna oftare höjt sin betygsnivå än sänkt den har de elever som sänkt sin
betygsnivå sänkt den mer än vad eleverna som höjt sin betygsnivå har höjt den med en
nettosänkning på sju betygssteg. Det förekommer även en större andel av betygen F, E och A
och en lägre andel av D, C och B i sista kursen jämfört med den första, vilket innebär en viss
spridningsförändring

mot

ytterbetygen.

Standardavvikelsen

är

även

högre

för

betygsmedelvärdet för sista kursen i ämnet (4,3) än för första (3,0). Betygsmedelvärdet för
elevernas betyg har sjunkit något från den första till sista kursen från 16,3 till 16,0, vilket
förutom betygsstegssänkningen kan tillskrivas den ökade andelen F i sista kursen. Om en
bortser från alla underkända betyg i kurserna har elevernas betygsmedelvärde istället ökat från
16,5 till 16,6.
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Figur 4.2.6c: Antal betyg i den sista kursen i gymnasieämnet Dansteknik för de elever som fått
betyg i åtminstone två av de efterföljande kurserna i ämnet, fördelat efter skillnad i betygssteg
mellan sista och första kursen.

Den största höjningen av betygsnivå utgörs av den enda elev vars första kurs är Dansteknik 2,
vilken höjt sin betygnivå med tre steg från ett E i Dansteknik 2 till ett B i Dansteknik –
specialisering. En annan elev har också ökat en av sina betygsserier med tre steg, från ett D i
Dansteknik 1 till ett A och två B i sina tre exemplar av Dansteknik 3. Den största sänkningen
av betygsnivå utgörs av de två elever som gjort den maximala möjliga sänkningen av sina
betyg från A till F, den ena från ett A i Dansteknik 1 till ett F i Dansteknik 3 och den andra
från ett A i Dansteknik 1 till två F i båda sina exemplar av Dansteknik 3. Båda dessa elever
har ett studiebevis som avgångsbetyg.
Andelen elever som behållit samma betygsnivå eller som höjt eller sänkt den varierar
kraftigt beroende på vilket betyg eleverna hade i sin första kurs i ämnet (tabell 4.3.6d).
Noterbart är exempelvis att elever som är underkända i sin sista kurs är representerade i alla
betyg i den första kursen samt att alla elever som fått ett underkänt betyg i sin första kurs även
fått det i sin sista kurs. Anmärkningsvärt är också att om en bortser från de elever som hade A
som betyg i sin första kurs, och därmed inte kunde höja sin betygsnivå, har eleverna höjt sin
betygsnivå i drygt en tredjedel (39,6 %) av de 462 kursserierna.
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Tabell 4.2.6d: Antal elever som fått betyg i åtminstone två av de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik,
sorterat efter elevernas första och sista betyg i ämnet. Inom parantes anges vilken andel av eleverna med samma
betyg i första kursen som antalet representerar. Elever som behållit samma betygsnivå är markerade med gult,

Betyg i sista kursen

elever som höjt sin betygsnivå med grönt och elever som sänkt sin betygsnivå med rött.

A

0
(0%)

0
(0%)

1
(1,7%)

18
(8,4%)

72
(42,1%)

81
(71,7%)

B

0
(0%)

1
(7,1%)

7
(11,9%)

52
(24,2%)

56
(32,7%)

24
(21,2%)

C

0
(0%)

2
(14,3%)

22
(37,3%)

95
(44,2%)

29
(17,0%)

4
(3,5%)

D

0
(0%)

8
(57,1%)

16
(27,1%)

21
(9,8%)

8
(4,7%)

1
(0,9%)

E

0
(0%)

0
(0%)

10
(16,9%)

21
(9,8%)

4
(2,3%)

0
(0%)

F

3
(100%)

3
(21,4%)

3
(5,1%)

8
(3,7%)

2
(1,2%)

3
(2,7%)

F

E

D

C

B

A

Betyg i första kursen
Elever som läst multipla exemplar av någon kurs i Dansteknik har en högre betygsutveckling
från första till sista kurs i ämnet än de elever som inte gjort det. Av de 411 elever som fått
betyg i åtminstone två av de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik har majoriteten (61,8
%) läst ett exemplar av varje kurs, drygt en fjärdedel (27,5 %) har fått betyg i ett extra
exemplar av antingen Dansteknik 2 eller Dansteknik 3 och drygt en tiondel (10,7 %) har fått
betyg i ett extra exemplar av både Dansteknik 2 och Dansteknik 3 eller två extra exemplar av
Dansteknik 3. De elever som fått betyg i ett extra exemplar av någon av de efterföljande
kurserna har höjt sin betygsnivå i högre grad och sänkt sin betygsnivå i lägre grad än de
elever som inte fått betyg i ett extra exemplar av någon av de efterföljande kurserna. De
elever som läst två extra exemplar har dessutom höjt sin betygsnivå i ännu högre grad och
sänkt sin betygsnivå i ännu lägre grad än de övriga eleverna.
Elever som läst kursen Dansträning har en högre betygsutveckling från första till sista kurs
i ämnet Dansteknik än de elever som inte gjort det. De elever som fått betyg i kursen
Dansträning har höjt sin betygsnivå från första till sista kursen av de efterföljande kurserna i
ämnet Dansteknik i högre grad och sänkt sin betygsnivå i lägre grad än de som inte fått betyg
i kursen.
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4.3 Resultatsammanfattning
I relation till studiens frågeställning kan resultatet sammanfattas i fem huvudsakliga slutsatser.
Elever har generellt höga betyg i ämnet Dansteknik. Den överväldigande majoriteten (97,4
%) av alla kursbetyg i ämnet Dansteknik är godkända betyg, där C, B och A är de mest
förekommande betygen. Av dessa 1 995 kursbetyg är mer än hälften (54,7 %) av betygen
lägst B medan knappt en sjättedel (16,1 %) är högst D. Betygsmedelvärdet i Dansteknik för
de elever som fått betyg i kurser om minst 2500 poäng är 16,4, vilket är högre än dessa
elevers basmeritvärde på 15,3. De undersökta eleverna har därmed fått högre betyg i ämnet
Dansteknik än generellt i övriga ämnen. De undersökta eleverna har även i snitt ett liknande
basmeritvärde som elever vid det estetiska programmets dansrinriktning i hela landet.
Däremot är betygsmedelvärdet i Dansteknik högre än det nationella betygsmedelvärdet i
många kurser, vilket generellt ligger på mellan 12,2 och 16,2.
Elever har en liknande betygsfördelning i de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik.
Betygsmedelvärdena för samtliga efterföljande kurser i ämnet Dansteknik är relativt lika och
ligger på mellan 16,2 och 16,4. Betygsfördelningen skiljer sig något mellan kurserna men har
ett liknande utseende. Kursen Dansteknik 3 har störst standardavvikelse och högst andel av de
yttersta betygen i betygsskalan (F, E och A). Kurserna före och efter Dansteknik 3, det vill
säga Dansteknik 2, Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering har lägre standardavvikelse
och en högre andel av mittenbetygen i betygsskalan (D, C och B). För Dansteknik 1 är
standardavvikelsen och andelen ytterbetyg ännu lägre. Kursen Dansträning skiljer sig något
från de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik och har både lägre betygsmedelvärde och
högre standardavvikelse än övriga kurser i ämnet.
Elever behåller i hög grad en liknande betygsnivå i Dansteknik genom hela utbildningen.
Knappt en tredjedel av eleverna (33,1 %) har i ämnet Dansteknik fått kursbetyg som skiljer
sig med mer än ett betygssteg och färre än en av tio elever (8,3 %) har fått kursbetyg som
skiljer sig med mer än två betygssteg. Om en bortser från kursen Dansträning och endast
betraktar de efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik är dessa andelar ännu lägre. Vid
jämförelse med elevernas första och sista kurs i ämnet har nästan hälften (43,7 %) av eleverna
behållit samma betygsnivå, knappt en tredjedel (31,8 %) höjt sin betygsnivå och knappt en
fjärdedel (24,5 %) sänkt sin betygsnivå. Elevernas betyg i olika kurser i ämnet Dansteknik är
positivt korrelerade, speciellt vid efterföljande kurser (,69 ≤
samma kurs (,72 ≤

≤ ,73) samt olika exemplar av

≤ ,73). Speciellt stark är korrelation mellan elevernas betyg i kurserna

Dansteknik 4 och Dansteknik - specialisering ( = ,93). Av de elever som läst fler än ett
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exemplar av någon kurs har ungefär hälften (49,7 %) fått samma betyg i samtliga sina
multipla exemplar av kurserna.
Elever har en liknande betygsutveckling över olika kursövergångar i ämnet Dansteknik.
Andelen elever som höjer, sänker respektive behåller samma betygsnivå över de olika
efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik är förhållandevis lika. Över varje kursövergång
behåller cirka hälften av eleverna samma betygsnivå (mellan 46,7 % och 54,9 % beroende på
kursövergång) medan cirka en fjärdedel höjer (mellan 21,5 % och 26,6 %) och en fjärdedel
sänker (mellan 21,9 % och 27,8 %) sin betygsnivå. I kursövergångarna mellan Dansteknik 1
och Dansteknik 2 samt mellan Dansteknik 2 och Dansteknik 3 höjer dock eleverna sin
betygsnivå oftare än sänker dem, medan det motsatta gäller mellan Dansteknik 3 och
Dansteknik 4 samt mellan Dansteknik 3 och Dansteknik 3 – specialisering. Det finns
tendenser till att fördelningen av elevernas betygsutveckling över efterföljande kurser har
vissa likheter med en normalfördelning.
Elever som läser extra kurser parallellt i ämnet Dansteknik har en högre betygsutveckling
i ämnet än de som inte gör det. I jämförelse mellan elevers första och sista kurs av de
efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik har de elever som läst multipla exemplar av någon
kurs, läst båda kurserna Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering eller även läst kursen
Dansteknik haft en högre betygsutveckling än de som inte gjort det. Hur elevernas betyg
förändrats mellan enskilda kursövergångar ser också olika ut för elever som läst parallella
kurser. Elever som läste både Dansteknik 4 och Dansteknik – specialisering hade en högre
betygsutveckling under dessa kurser än de elever som endast läste en av kurserna. Elever som
läste två exemplar av kursen Dansteknik 2 sänkte sin betygsnivå i högre grad mellan
Dansteknik 1 och Danteknik 2 men ökade sedan betygen mellan Dansteknik 2 till Dansteknik
3 i högre grad jämfört med elever som enbart läste ett exemplar av Dansteknik 2.
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5 Diskussion
I detta kapitel kommer studiens metod och resultat att diskuteras. Delkapitel 5.1 fokuserar på
studiens metod och diskuterar studiens val, genomförande och tillförlitlighet. I delkapitel 5.2
diskuteras studiens mest signifikanta resultat, vilka sätts i relation till en danspedagogisk
kontext och tidigare forskning. Speciellt fokus läggs på att besvara studiens frågeställning.
Detta följs i delkapitel 5.3 av en sammanfattning av diskussionen och studiens användbarhet
och relevans. Kapitlet avslutas med en beskrivning av ytterligare forskning som behövs inom
området.

5.1 Metoddiskussion
I detta delkapitel kommer studiens val av metod samt dess genomförande att diskuteras. Ett
antal problem som uppstått under studiens genomförande kommer redogöras för och fördelar
och nackdelar av olika val kommer att diskuteras, såväl som vilka effekter de fått. Delkapitlet
innehåller en också diskussion av studiens tillförlitlighet i relation till begrepp som validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet, vilka i stor grad påverkar en kvantitativ undersöknings
trovärdighet (Eliasson 2018).

5.1.1 Bortfall, kvantifiering och analys
Vid insamlandet av betyg beslutades att inte inkludera de elever som påbörjade det estetiska
programmets dansinriktning tidigast 2011 men som avlutade sina studier innan 2014.
Motiveringen till detta var ursprungligen att dessa elever inte skulle hunnit läsa tillräckligt
många kurser i ämnet Dansteknik för att en betygsutveckling skulle vara möjlig att studera.
Dock var det inte alltid möjligt att urskilja från avgångbetygen vilka elever som avslutade sina
studier i förtid och även när detta var uppenbart har dessa elever inkluderats i studien, vilket
kan ses som ett inkonsekvent val. Det är sannolikt ett litet antal elever som exkluderats på
detta sätt men om studien upprepats hade det sannolikt varit mer konsekvent att även
inkludera dessa i underlaget, eftersom studien inte bara undersökt betygsutveckling i
Dansteknik utan även betygsfördelning.
Ett problem med att kvantitativt studera betyg är att betygens utformning begränsar
användbarheten av vissa statistiska mått såsom exempelvis variansanalys. Även om
variansanalys, såsom ANOVA, egentligen endast får användas på kontinuerliga intervalleller kvotvariabler som är normalfördelade och där delpopulationerna är normalfördelad med
samma standardavvikelse, används denna metod ibland på diskreta ordinalvariabler, vilket
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betygen är. Ytterligare problem med gymnasiekursbetygen är, dels att det finns elever som
läst olika kurser och dels att det finns elever som läst multipla exemplar av vissa kurser.
Individdata skiljer sig därmed både i längd och bredd. Av dessa anledningar gjordes
bedömningen att inte använda variansanalys som statistiskt mått och istället beskriva
betygsutveckling i exempelvis betygsstegsskillnader.
Ett annat problem var hur studien skulle förhålla sig till betygsutveckling när eleverna läst
flera exemplar av kurserna. Hur ska exempelvis betygsförändringen beskrivas för en elev som
läst två exemplar av Dansteknik 2 och två exemplar av Dansteknik 3? Ska detta räknas som
en, två eller fyra kursövergångar? Slutligen bestämdes att detta skulle räknas som två
kursövergångar, där de tidigare kurserna slås ihop till ett medelvärde och de två efterföljande
kurserna räknas separat. Detta ledde dock till ett följdproblem, nämligen hur
betygsmedelvärdet

skulle

beräknas.

gymnasiebetygens

motsvarande

Som

siffervärden

tidigare

nämnts

är

som

används

när

det

huvudsakligen

betygsmedelvärde,

standardavvikelse och korrelation beräknas. Elevernas betygsutveckling beskrivs dock bland
annat med betygsstegsökning. I dessa fall behövdes därför ett undantag göras och istället för
att använda betygens siffervärden, behandlas gymnasiebetygen som en intervallvariabel med
lika stora avstånd mellan betygen. Eftersom gymnasiebetygen egentligen är ordinalvariabler
är detta till viss del matematiskt tvivelaktigt. Dock har denna behandling andra fördelar,
framför allt vad det gäller översiktbarhet och konsekvens i genomförande. Det hade varit
möjligt att mäta betygsförändringen i alla kursövergångar med förändring i siffervärden, men
användningen av betygssteg har en intuitiv enkelhet som inte ska underskattas. För resultatet
innebär detta enbart en skillnad för de elever som förändrat sitt betyg till eller från ett F. Med
nuvarande användning av betygssteg är skillnaden mellan F och E lika stor som mellan E och
D medan en användning av siffervärden skulle inneburit att skillnaden mellan F och E skulle
vara fyra gånger så stor som skillnaden mellan E och D.
Ytterligare en begränsning vid beräkning av förändringar mellan efterföljande kurser är det
faktum att det inte går att höja ett A eller sänka ett F. Elever som har fått betyget A i en kurs,
vilket i varje kurs är en betydande andel, har inte kunnat höja sitt betyg och betygsskalan har
här en form av takeffekt. Detta påverkar naturligtvis studiens resultat över elevers
betygsutveckling och är något som läsaren ska ha i åtanke vid läsandet av resultatet. Detta har
dock kortfattat tagits upp i jämförelsen mellan första och sista kurs i ämnet Dansteknik (se
tabell 4.2.6d).
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5.1.2 Studiens tillförlitlighet
Studien har haft för avsikt att undersöka betygsfördelningen och betygsutvecklingen i
Dansteknik för de gymnasieelever som avslutat sina studier vid det estetiska programmets
dansinriktning i Stockholms stad under åren 2014 – 2018, genom att jämföra kursbetygen för
de kurser i ämnet Dansteknik som bygger på varandra i en, i ämnesplanen uttalad,
progression. Av vikt är därför att studien kunnat mäta elevernas olika kursbetyg i ämnet
Dansteknik och jämföra dessa med varandra såväl som mot olika bakgrundsfaktorer. Eftersom
de insamlade avgångbetygen visar just dessa uppgifter uppskattas validiteten, den mån i
vilken studien mätt det som den avsåg att mäta (se exempelvis Eliasson 2018), att vara hög.
I studien har elevernas olika kursbetyg i ämnet Dansteknik inte satts av undersökaren själv
utan endast samlats in i form av avgångsbetyg, dels genom att begäras ut färdigsorterade från
gymnasieskolor och dels genom att sorteras ut manuellt vid Stockholms stads stadsarkiv.
Eftersom elevers avgångsbetyg inte förändras över tid, vilket heller inte betygsarkiven borde
göra, finns det god anledning att tro att gymnasieskolorna skulle lämna ut samma
avgångsbetyg om dessa begärdes ut vid ett nytt tillfälle av en annan person. Eftersom
stadsarkivets avgångsbetyg sorterats ut manuellt (elever som gått det estetiska programmets
dansinriktning har sorterats ut från skolornas samtliga elever) finns det en möjlighet att något
avgångsbetyg missats av undersökaren vid insamling. Det är även möjligt att de använda
betygsarkiven inte är helt kompletta utan att några elevers avgångsbetyg saknas trots
kommunens skyldighet att garantera detta. Det finns dock anledning att tro att
populationsramen till stor del överensstämmer med målpopulationen (kapitel 3.2.3). Det
faktum att betygen samlats in snarare än satts i kombination med en totalundersökning av
målpopulationen, tyder dock på att studien har hög reliabilitet och skulle ge ett liknande
underlag och resultat om studien upprepades.
Även om studien syftar till att bidra med ny kunskap om svenska gymnasieelevers
betygsfördelning och betygssutveckling i ämnet Dansteknik, har studien specifikt undersökt
gymnasieelever som avslutat sina studier vid det estetiska programmets dansinriktning i
Stockholms stad under åren 2014 - 2018. Eftersom ämnet Dansteknik för tidigare års
avgångsklasser var sammanslaget i ämnet Dans, som även inkluderade innehåll som idag
ingår i ämnena Dansgestaltning, Dansorientering och Dansteori, ska studiens resultat endast
med försiktighet användas för att dra slutsatser om dessa elever. Det är även tveksamt om
eleverna vid det estetiska programmets dansinriktning i Stockholms stad kan sägas vara
representativa för elever vid dansinriktningen i hela Sverige, i varje fall när det gäller kunskap
i dansteknik. Dels förekommer det en konkurrens till det estetiska programmets
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dansinriktning i Stockholms stad som inte förekommer i hela Sverige, dels finns det ett större
utbud av dans i Stockholm än landet generellt, speciellt på professionell nivå. En av de
studerade gymnasieskolorna har även riksintag. Däremot är det möjligt att eleverna vid
dansinriktningen i Stockholms stad ändå är representativa för elever vid dansinriktningen i
hela Sverige när det gäller betygsfördelning och betygsutveckling. En indikator på det är att
eleverna har liknande basmeritvärden som elever vid det estetiska programmets
dansinriktning i hela Sverige (kap 3.2.3). Om en antar att Stockholms dansinriktningselever
har högre betyg i Dansteknik än rikssnittet för motsvarande elever innebär detta i så fall att de
även måste ha lägre betyg i övriga ämnen såsom Matematik, Svenska och Engelska, vilket
tycks orimligt. I så fall borde därmed de studerade elevernas betyg i Dansteknik vara
representativa för elever vid det estetiska programmets dansinriktning i hela Sverige.
Tveksamt är dock om resultaten även är tillämpbara för elever som läser kurser i Dansteknik
men som inte studerar vid det estetiska programmets dansinriktning. Generaliserbarheten för
studien till andra elevgrupper utöver det estetiska programmets dansinriktning är därför
begränsad och ska göras med viss försiktighet.

5.2 Resultatdiskussion
I detta delkapitel kommer studiens mest signifikanta resultat och slutsatser sammankopplas i
tre teman och diskuteras i relation till studiens frågeställningar (kap 1.1) och tidigare
forskning (kap 2). Först kommer elevernas generellt höga kursbetyg i ämnet Dansteknik
ställas i relation till andra gymnasieämnen och möjliga orsaker diskuteras. Därefter tas
elevernas relativt stabila betygsnivåer i ämnet upp och jämförs med andra ämnen samt
tidigare forskning om betygsutveckling i den svenska skolan. Huruvida betygsutvecklingen
representerar en kunskapsutveckling diskuteras också kortfattat. Slutligen diskuteras till
vilken grad elevernas kursbetyg i Dansteknik är jämförbara och tillförlitliga.

5.2.1 Höga betyg i ämnet Dansteknik
En av frågeställningarna till denna studie är hur gymnasieelevers betyg i ämnet Dansteknik
fördelas. Studien visar att eleverna generellt har höga betyg i ämnet Dansteknik, dels i relation
till elevernas betyg i övriga ämnen men även i relation till riksnivåerna för andra ämnen,
kurser och elevers avgångsbetyg generellt. Det finns flera möjliga anledningar till elevernas
höga betyg. Generellt kan den största skillnaden mellan elevers betyg förklaras utifrån
uppvisad kunskap men även aspekter såsom exempelvis emotionella egenskaper eller sociala
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omständigheter spelar roll vid betygssättningen (Klapp 2008). Lärare som sätter ett högre
betyg behöver ofta heller inte motivera och förklara sin bedömning för eleven eller dennes
föräldrar och det finns en möjlighet att lärare sätter högre betyg för att undvika att göra elever
arga, besvikna eller ledsna (Rinne 2014). För denna studie är det dock speciellt intressant att
elevernas betyg är högre i Dansteknikämnet än i övriga ämnen.
Elevernas förkunskaper skulle kunna vara en bidragande orsak till de undersökta elevernas
höga betyg i ämnet. Studien visar att eleverna generellt har en hög betygsnivå redan i kursen
Dansteknik 1 och att de sedan håller denna i ämnet genom hela utbildningen. Det finns även
anledning att anta att eleverna har starka förkunskaper redan när de antas till utbildningen.
Kursen Dansteknik 1 innehåller exempelvis dansteknik på grundläggande nivå och kräver
inga formella förkunskaper. Den är till viss del anpassad efter nybörjare utan någon erfarenhet
i ämnet och ges även som individuellt val på flera gymnasieskolor, öppen både för elever med
dansvana och för de som aldrig deltagit i dansundervisning förut. Elever vid det estetiska
programmets dansinriktning i Stockholms stad är dock enligt min erfarenhet sällan nybörjare,
utan har ofta flerårig danserfarenhet samt även deltagit i färdighetsprov där resultaten varit en
påverkansfaktor för om de skulle antas till utbildningen eller inte. Det är därför möjligt att en
del av eleverna exempelvis uppnått kunskapskraven för A i Dansteknik 1 redan innan kursen
börjat. Elevernas motivation skulle också kunna vara högre i ämnet Dansteknik än i andra
ämnen, eftersom eleverna specifikt valt dans som studieinriktning.
En annan bidragande faktor till elevernas höga betyg skulle kunna vara möjligheten att läsa
flera exemplar av samma kurs, vilket inte är möjligt i exempelvis ämnena Engelska,
Matematik (förutom kursen Matematik – specialisering), Svenska eller övriga ämnen som
ingår i inriktningarna vid det estetiska programmet (förutom kurserna Instrument eller sång 1,
Instrument eller sång 2 och Instrument eller sång 3 i ämnet Musik). Studien visar nämligen att
att de elever som läser multipla exemplar av någon kurs i ämnet Dansteknik, eller som läser
extra parallella kurser, har en högre betygsutveckling i ämnet än andra elever. För
dansutbildare och elever innebär detta att gymnasieskolors kursval i ämnet Dansteknik
möjligtvis kan påverka elevernas kunskaps- och betygsutveckling inom ämnet. Kursbetygen
är dock generellt höga även för elever som inte läst multipla exemplar av någon kurs i ämnet.
Eftersom de undersökta eleverna har liknande basmeritvärden som för elever vid det
estetiska programmets dansinriktning i Sverige generellt, är det möjligt att de höga betygen i
ämnet Dansteknik även till viss del kan generaliseras till dessa. Att betygsmedelvärdet i ämnet
däremot är högre än för många program- och inriktningskurser för andra nationella
högskoleförberedande program ställer dock frågan om elever vid det estetiska programmets
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dansinriktning har en orättvis betygsfördel gentemot andra elever. Om kunskapskraven i
Dansteknik är för låga eller om de höga betygen i ämnet innebär att elever vid
dansinriktningen är kunnigare i dansteknik än exempelvis elever vid naturvetenskapsprogrammet är i fysik, är dock snarare en skolpolitisk än en danspedagogisk fråga.

5.2.2 En liknande betygsnivå i ämnet Dansteknik under hela utbildningen
En av frågeställningarna till denna studie är hur gymnasieelevers betyg i ämnet Dansteknik
utvecklas under utbildningen och i inledningen till detta arbete ställdes frågan om huruvida
det går att förutsäga en elevs kursbetyg redan i början av kursen. Denna studie visar att en
elevs tidigare kursbetyg i ämnet Dansteknik är en stark indikator på betyg i efterföljande
kurser. Att elevers betyg över tid korrelerar överensstämmer med den jämförelse Apelgren
(2018) gjort av elevers grundskole- och gymnasiebetyg. Att det finns samband mellan elevers
betyg vid olika tidpunkter stöds också av Skolverkets insamlade statistik (exempelvis 2017e).
Även om denna studie påvisar en korrelation mellan efterföljande betyg snarare än en
kausalitet, finns det anledning att misstänkta att även en viss sådan existerar mellan det som
betygen är tänkta att representera, det vill säga att en elevs uppnådda kunskap i dansteknik
(mätt i kursbetyg) påverkas av elevens förkunskaper (mätt i den tidigare kursens betyg).
Resultatet antyder därför att alla elever vid kursstart inte har samma förutsättningar att bli
godkända eller få höga betyg.
Ett intressant resultat är att eleverna har en liknande betygsfördelning i de olika
efterföljande kurserna i ämnet Dansteknik och att elevernas betygsutveckling mellan
efterföljande kurser i ämnet har liknande fördelningar, som har vissa likheter med en
normalfördelning. Som beskrivits ska innehållet i de efterföljande kurserna i ämnet
Dansteknik ha en ökande svårighetsgrad, som dock inte är nämnvärt specificerad utöver
beskrivande ord som grundläggande, fördjupad och avancerad (kap 2.3). I och med den frihet
danslärare haft att själva välja ut innehållet i sin undervisning (Styrke 2013), skulle det kunna
vara så att danslärare relaterar den ökade svårighetsgraden i kursplanerna till elevgruppens
faktiska kunskapsutveckling snarare än tvärtom. Det är möjligt att danslärare väljer
svårighetsgrad på innehållet så att det passar elevgruppens kunskapsnivå, och sedan
betygssätter eleverna i relation till denna svårighetsgrad snarare än till den svårighetsgrad som
kursplanen avsett. Utifrån att kunskapsprogression i ämnet Dansteknik utrycks i ämnesplanen
på flera olika sätt (kap 2.3) finns det därför inget självklart sätt att mäta en elevs
kunskapsutveckling utifrån dess betygsutveckling.
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Studien kan inte påvisa en generell betygsökning varken i enskilda kurser i Dansteknik, i
ämnet som helhet eller i elevernas basmeritvärden i Stockholm stad under de studerade åren
såsom bland annat Cliffordson (2004), Vlachos (2010) och Wikström (2005a; 2005b) visat
förekom i Sverige efter Lpf 94. Eftersom studien inte innehåller något ytterligare sätt att mäta
elevernas kunskaper eller kunskapsutveckling, kan dock inga tillförlitliga slutsatser dras om
en eventuell betygsinflation efter införandet av Gy 2011.
Bristen på tidigare forskning om gymnasieelevers betygsutveckling gör det problamatiskt
att jämföra studien med liknande elevgrupper. Skolverket (2017e) visar att ungefär en
tredjedel av eleverna i deras undersökning behåller samma betygsnivå i de flesta ämnena
under högstadiet men att andelen är något högre i ämnena Engelska, Matematik och Svenska.
Andelen elever som höjer eller sänker sina betyg varierar dock kraftigt mellan olika ämnen
(Skolverket 2017e). Jämfört med dessa resultat visar studien att andelen av de undersökta
eleverna som behåller sin betygsnivå i Dansteknik är högre än i de flesta grundskoleämnen
men ungefär samma som i ämnena Engelska, Matematik och Svenska.
I och med regeringens pågående utredning om ämnesbetyg i gymnasiet (Regeringskansliet
2018) är en intressant fråga hur elevernas betyg i ämnet Dansteknik skulle förändras av ett
sådant införande. Studien visar att en mycket stor andel av eleverna sannolikt skulle påverkas
av detta, då endast knappt en femtedel av de studerande eleverna fått samma betyg i samtliga
kurser i ämnet Dansteknik. Hur ämnesbetyg i gymnasieskolan exempelvis skulle förhålla sig
till multipla exemplar av kurser eller kurser som inte ingår i ämnets kursprogression på ett
naturligt sätt återstår dock att se.

5.2.3 Kursbetygens jämförbarhet i ämnet Dansteknik
Forskning visar att det är möjligt att skapa ett bedömningsmaterial i dans som möjliggör att
kvalificerade observatörer kan bedöma barns dansande av ett specifikt dansmaterial med hög
validitet och reliabilitet (Ericson 1996). Om en ser danslärare som liknande kvalificerade
observatörer och kunskapskraven i de olika kurserna i ämnet Dansteknik som ett likvärdigt
bedömningsmaterial i dans skulle det i så fall kanske vara möjligt att ett specifikt dansmaterial
kan bedömas med hög validitet och reliabilitet. Dock är frågan om eleverna bedöms utifrån
likvärdiga dansmaterial, ens inom samma kurs. Som tidigare nämnts fanns det under lång tid
relativt stort utrymme att fritt tolka och utforma dans som ämne i gymnasieskolan (Styrke
2013). I de nuvarande kursplanerna är det exempelvis inte specificerat vilka dansgenrer som
skall tränas eller vad som exempelvis menas med grundläggande, fördjupad och avancerad
dansteknik. Danslärare uttrycker vikten av kollegiala samtal om bedömning som ett stöd för
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sin bedömningspraktik men att det inte finns möjlighet till detta i den mån de önskar
(Andersson 2016). Det finns heller inga nationella prov, bedömningsunderlag eller
kursupplägg i ämnet att utgå från. Dessutom går vissa av kurserna att läsa flera gånger med
olika innehåll, som är upp till skolan och dansläraren att bestämma. Eftersom dansläraren till
stor del själv skapar, väljer ut och presenterar det dansmaterial som kommer inkluderas i
kurserna är detta även beroende på lärarens kunskap, bakgrund, förmåga och preferenser (se
även Styrke 2015b). I och med att kursinnehållet kan vara mycket olika och att bedömningen
relaterar till det valda innehållet, är det möjligt att betygen mäter olika kunskap och därför
inte är helt jämförbara. Eftersom kunskapsprogression i ämnet Dansteknik utrycks i
ämnesplanen på flera olika sätt (kap 2.3) är det dessutom svårt att avgöra om exempelvis ett E
i Dansteknik 2 representerar mer eller mindre kunskap än ett C i Dansteknik 1. Med detta i
åtanke är det värt att ifrågasätta hur jämförbara elevers betyg i ämnet Dansteknik egentligen
är, både mellan skolor och mellan kurser.
Ett intressant resultat är att hälften av eleverna som läst fler än ett exemplar av någon kurs,
har fått olika betyg i de multipla exemplaren av samma kurs. Huruvida detta beror på brister i
interbedömarreliabiliteten, det vill säga att de betygssättande lärarna bedömt olika, eller om
eleverna faktiskt uppvisar olika nivåer av kunskap i olika exemplar i samma kurs är en
mycket intressant fråga. Att lärare använder och tolkar kunskapskraven på samma sätt är dock
en grundförutsättning för att bedömningen ska vara likvärdig (Klapp 2015). Trots detta tolkar
danslärare i bedömningsarbete faktiskt styrdokumentens begrepp olika beroende på lärarens
egen dansgenrebakgrund (Andersson & Ferm Thorgersen 2015). En möjlig förklaring till
skillnaderna skulle därför kunna vara den frihet danslärare haft att själva välja ut innehållet i
sin undervisning och därmed även relatera bedömningen till det innehållet de valt. Det är
också möjligt att lärare förhåller sig olika till i vilken grad betygssättningen ska kopplas till
det innehåll som ingår i den specifika kursen om eleven läst flera exemplar av kursen med
olika innehåll. Å andra sidan är det ingen danspedagogisk nyhet att elever kan uppvisa olika
kunskapsnivåer i olika dansgenrer, vilket i kombination med att dansteknikinnehållet inte är
specifikt till en dansgenre eller ett rörelsevokabulär, gör att elever troligtvis kan uppvisa olika
kunskapsnivåer i olika exemplar av samma kurser om dessa har olika innehåll. Detta skulle
kunna jämföras med ämnet Moderna språk där kursplanen är språkgenerell men där det
specificeras i kurskoden och avgångsbetyget vilket språk eleven läst. Om två elever med
samma kunskap bedömdes i olika språk skulle inte nödvändigtvis betygen överensstämma.
Det finns därför problem med att dansteknikkurserna inte specificeras med dansgenre.
Betygen ska vara mått på elevens kunskap, men om eleverna bedöms i olika dansgenrer
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representarar betygen inte nödvändigtvis samma kunskap. Samtidigt är det inte bara de
kunskaper som eleverna tillägnar sig under lektionerna i den berörda kursen eller det berörda
ämnet som ska ligga till grund för bedömningen (Lundahl 2014). Det är såldes möjligt att
kunskapskraven i Dansteknikkurserna är för generella och inte tillräckligt anpassade till
ämnets specifika karaktär för att garantera en hög validitet (jämför Rinne 2014). Utifrån detta
kan det finnas anledning att förespråka att kurserna i ämnet Dansteknik specificeras med
dansgenre på ett liknande sätt som kurserna i Moderna språk.

5.3 Diskussionssammanfattning
Utifrån resultaten i denna studie har dess fem huvudsakliga slutsatser diskuterats under tre
teman i relation till studiens frågeställning. Att de studerade eleverna har höga betyg i ämnet
Dansteknik kopplas ihop med den undersökta elevgruppens sammansättning och
förkunskaper i relation till ämnets uppbyggnad. Att eleverna behåller en liknande betygsnivå i
Dansteknik under hela utbildningen kopplas också ihop med förkunskapernas betydelse men
även danslärares relativt stora frihet att tolka och utforma dans som ämne i gymnasieskolan.
Att elevers kursbetyg i Dansteknik kanske inte är helt jämförbara diskuteras i relation till
dansens relativa ungdom som ämne inom gymnasieskolan och att betygen inte specificerar
vilka dansgenrer som tränats.
Sammantaget visar studien även att gymnasieskolors val av kurser inom ämnet Dansteknik
påverkar

elevernas

betygsutveckling

och

med

stor

sannolikhet

även

deras

kunskapsutveckling, vilket är något som behöver tas hänsyn till vid planering av
dansutbildning.
Slutsatser om danselevers betyg som baseras på ett kvantitativt underlag är en ny typ av
kunskap inom forskningfältet danspedagogik, där forskning om enskilda individers
betygsutveckling hittills lyst med sin frånvaro. Studiens syfte att bidra med ny kunskap om
svenska gymnasieelevers betygsfördelning och betygssutveckling i ämnet Dansteknik anses
därmed vara uppfyllt. I besvarandet av frågeställningen har dock många nya frågor uppstått
och behovet av ytterligare forskning aktualiserats.

5.4 Vidare forskning
Som tidigare nämnts är forskningsmängden om dans i den svenska skolan begränsad och det
finns behov av ytterligare forskning inom många områden av dansutbildningsfältet. Här
presenteras några förslag på vidare forskning vars frånvaro synliggjorts genom detta arbete.
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Generellt saknas det tillräcklig grundforskning om bedömning och betygssättning i dans. Viss
forskning verkar peka på att betygsskalan, kunskapskriterierna och kursprogressionen i ämnet
Dansteknik spelar roll för lärares och elevers syn på kunskap och progression i ämnet
(Andersson 2016) men ytterligare forskning behövs om hur kunskapssynen på dans inom det
danspedagogiska fältet skiljer sig från kunskapssynen inom skolämnena i dans. Även om det
finns viss forskning om enskilda bedömningssituationer i dansteknik generellt (Ericson 1996),
saknas forskning om i vilken grad olika bedömningar är jämförbara med varandra och
huruvida det är möjligt (eller relevant!) att konstruera en absolut skala för kunskap eller
kunskapsutveckling i dansteknik.
I denna studie har hälften av de elever som läst fler än ett exemplar av någon kurs fått olika
betyg i olika exemplar av samma kurs. I uppsatsens diskussion förelås att detta skulle kunna
bero på att eleverna bedöms olika (brister i interbedömarreliabilitet) men att det också skulle
kunna bero på att eleverna faktiskt uppvisar olika nivåer av kunskap i olika exemplar av
samma kurs eftersom innehållet i exemplaren är olika (betygen specificerar exempelvis inte
vilka dansgenrer som tränats eller bedömts). Här behövs ytterligare forskning.
Även om denna studie påvisar en positiv korrelation mellan elevers betyg i efterföljande
kurser i ämnet Dansteknik och att en majoritet av eleverna behåller samma betyg i den
efterföljande kursen, skall det också betonas att nästan hälften av eleverna faktiskt får ett
annat betyg än i den tidigare kursen. Vad som gör att vissa elever höjer eller sänker sina betyg
i efterföljande kurser i ämnet Dansteknik saknas dock forskning om. Det saknas även
forskning om vad detta säger om elevernas kunskapsutveckling.
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DANSTEKNIK
Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar
inom scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även
hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis
naturvetenskaplig.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och
ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik.
Kontinuerlig träning är centralt i dansteknik. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla
danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga
att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa.
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till
teknikträningen och utveckla en förmåga att variera rörelsekvaliteter i formspråket inom olika
dansgenrer
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda de begrepp och
den vokabulär som är knutna till de olika genrernas. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla förståelse av hur dansteknik och träning metodiskt byggs upp samt
förmåga att ta ansvar för sin tekniska utveckling.
Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig medvetenhet om kroppens fysiska möjligheter
genom praktiskt arbete med anatomi och förståelse av arbetsmiljöfrågor knutna till
dansteknikträning. Anatomins begrepp ska framför allt tränas genom att man praktiskt
använder dem vid träningstillfällena. Den fysiska träningen medför skaderisker. För att
minimera dem ska träningen ske i ändamålsenliga lokaler.
Genom praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder ska eleverna ges möjlighet att
utveckla ett danstekniskt kunnande och ett konstnärligt förhållningssätt. Eleverna ska också ges
möjlighet att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
följande:

1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika genrer.
2. Kunskaper om träningsprocessens olika delar samt förmåga att tillämpa dem för att utveckla
danstekniska färdigheter. Förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
3. Kunskaper om och färdigheter i att utföra dans inom minst två dansgenrer.
4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner,
riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang.
5. Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och
använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.
1

6. Kunskaper om anatomi och kompletterande träningsmetoder. Kunskaper om betydelsen av
kontinuerlig träning och om hur den egna kroppen fungerar i träningssammanhang.
7. Kunskaper om hur övningar, lektioner och träning metodiskt byggs upp inom olika
dansgenrer och kompletterande träningsmetoder.
8. Förmåga att använda begrepp och vokabulär inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
9. Kunskaper om arbetsmiljöfrågor i relation till den egna miljön.

Kurser i ämnet
• Dansteknik 1, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
• Dansteknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 1. Kursen kan läsas flera gånger
med olika innehåll.
• Dansteknik 3, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 2. Kursen kan läsas flera gånger
med olika innehåll.
• Dansteknik 4, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas flera gånger
med olika innehåll.
• Dansteknik – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen dansteknik 3. Kursen kan läsas
flera gånger med olika innehåll.
• Dansträning, 100 poäng.

2

Dansteknik 1, 100 poäng
Kurskod: DATDAS01S
Kursen dansteknik 1 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen
behandlas grundläggande färdigheter inom valda genrer.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Teknikträningens koder och konventioner.
• Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete
med placering. Metoder för att memorera rörelser och övningar. Hur man kan följa sin egen
kunskapsutveckling i dansteknik.
• Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer.
• Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. Grundläggande
kunskaper i placering.
• Grundläggande träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till tid och rum samt
kvaliteter som tyngd och flöde. Dansteknikens formspråk.
• Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen och andra
medverkande.
• Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och
inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter.
• Grundläggande fysiska kunskaper om hur den egna kroppen fungerar. Hur skelett och muskler
samverkar.
• Grundläggande träning i koordination, styrka och koncentration.
• Grundläggande begrepp, till exempel placering, rörelsekvaliteter som tyngd och flöde,
musikalisk puls och taktarter samt dansgenrernas vokabulär.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser
samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över den egna
kunskapsutvecklingen.
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av kvaliteterna
tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med
viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.
Dessutom följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven
tränar i samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med
viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
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Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser
samt korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över den egna
kunskapsutvecklingen.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till
kvaliteterna tyngd och flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller
eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra
medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med viss säkerhet musikens puls och
taktarter.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar
efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven använder med
viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar eleven med säkerhet rörelser samt
korrektioner av placering. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner
över den egna kunskapsutvecklingen.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna
tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas grundläggande
formspråk. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas
konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med säkerhet
musikens puls och taktarter.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration. Eleven
använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska
övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.

4

Dansteknik 2, 100 poäng
Kurskod: DATDAS02S
Kursen dansteknik 2 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild
betoning på punkterna 2–6. I kursen behandlas färdigheter inom vald genre.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Teknikträningens koder och konventioner.
• Träningsprocessens olika delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete
med placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen.
Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
• Grundläggande dansteknik i två eller flera genrer samt fördjupat arbete med placering och hur
den relaterar till dansteknik.
• Fördjupad träning av kroppsminnet. Rörelsevokabulär i relation till stildrag och tydlighet i
rörelser, tid, rum, dynamik samt kvaliteter som relaterar till tyngd, flöde och energi. Rörelsernas
förhållande till musikens fraser, takter och dynamik.
• Grundläggande träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen, andra
medverkande och till användning av rummet.
• Fördjupning om dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik,
levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man uppfattar fraser, taktarter och
musikens dynamik.
• Fördjupade kunskaper om hur den egna kroppen fungerar.
• Fördjupad träning i koordination, rörlighet, styrka och koncentration.
• Sammansättning av enklare fraser och övningar enligt genrernas konventioner.
• Begrepp, till exempel rörelsefraser och musikaliska fraser, rörelsekvaliteter som tyngd, flöde
och energi samt dansgenrernas vokabulär.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
rörelser samt korrektioner av placering. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna
kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av rörelsekvaliteter
och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina
reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde
och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt
anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med tillfredsställande resultat enligt genrernas
grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika
rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till
genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum. Dessutom följer eleven
och anpassar med viss säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik.
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Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar
efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration. Dessutom
sätter eleven i samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder med
viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
rörelser samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade reflektioner över
den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av
rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik. Eleven
arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet
rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven
rörelsevokabulären med viss tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och
rum med tillfredsställande resultat enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom
redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven
med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande
och olika typer av rum. Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss
säkerhet dansens uttryck till musikens taktarter, fraser och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar. Eleven tränar
efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration. Dessutom
sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder
med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
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Betyget A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet rörelser
samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner
över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller placering och användning av
rörelsekvaliteter och rörelsernas relation till musikens fraser, taktarter och dynamik. Eleven
arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med säkerhet rörelsevokabulär
som relaterar till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären
med viss tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum med gott resultat
enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat
för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt
den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum.
Dessutom undersöker och följer eleven samt anpassar med säkerhet dansens uttryck till
musikens taktarter, fraser och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar. Eleven
tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka och koncentration.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och
använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.
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Dansteknik 3, 100 poäng
Kurskod: DATDAS03S
Kursen dansteknik 3 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild
betoning på punkterna 2–6. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald genre.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Teknikträningens koder och konventioner.
• Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med
placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen. Hur
man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
• Fördjupad dansteknik i en eller flera genrer.
• Utveckling av hur kunskaperna i placering ska användas i danstekniska övningar.
• Fördjupad träning av kroppsminnet med komplexa övningar. Rörelsevokabulär i relation till
stildrag och tydlighet i rörelser, dynamiska kvaliteter, spatial förmåga och rörelsernas relation
till musikens dynamik och periodicitet.
• Träning i stilkänsla och interpretation genom att omsätta de danstekniska övningarna till ett
personligt rörelseuttryck.
• Fördjupad träning av den spatiala förmågan i relation till den egna kroppen, andra medverkande
och användning av rummet beroende på sammanhanget.
• Fördjupning om dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik,
levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man förhåller rörelseuttryckets
dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
• Fördjupning om hur den egna kroppen fungerar.
• Fördjupad träning i koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och koncentration.
• Sammansättning av fraser och övningar till musik enligt genrernas konventioner.
• Begrepp, till exempel stildrag, tydlighet i rörelsen, interpretation, personligt rörelseuttryck,
musikalisk periodicitet samt dansgenrernas vokabulär.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna
kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i
rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven
arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet
rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt
anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen
förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner,
andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang. Dessutom följer och anpassar
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eleven med viss säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik med ett
tillfredsställande rörelseuttryck.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och ger
förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken. Eleven tränar
i samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och
använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade reflektioner
över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska
kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet
och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledareför att
förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet
rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt
anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen
förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner,
andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang. Dessutom undersöker samt
följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och
dynamik med ett tillfredsställande rörelseuttryck.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar och ger
välgrundade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och
koncentration. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser
och övningar i relation till rum och musik och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär,
tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
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Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade och
nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller
användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till
musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter
samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker med gott resultat och utför med säkerhet rörelsevokabulär med
dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför
eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar
rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom
redogör eleven utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen
förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra
medverkande och olika typer av rum och sammanhang. Dessutom undersöker samt följer och
anpassar eleven med säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik med ett
gott rörelseuttryck.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och
ger välgrundade och nyanserade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan
förbättra den egna fysiken. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet,
styrka, uthållighet och koncentration. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare
samman enklare fraser och övningar i relation till rum och musik och använder med säkerhet
rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.

10

Dansteknik 4, 100 poäng
Kurskod: DATDAS04S
Kursen dansteknik 4 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild
betoning på punkterna 2–5 och 7–8. I kursen behandlas avancerade färdigheter inom vald
genre.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Teknikträningens koder och konventioner.
• Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med
placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen. Hur
man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
• Avancerad dansteknik i en eller flera genrer.
• Fördjupad träning av placering och hur den relaterar till dansteknik.
• Avancerad träning av kroppsminnet med komplexa övningar. Förfinad rörelsevokabulär,
skillnader mellan dynamiska kvaliteter, spatial förmåga och anpassning av rörelserna både med
och mot musikens dynamik och periodicitet.
• Träning i stilkänsla och interpretation genom att omsätta de danstekniska övningarna till ett
personligt rörelseuttryck. Träning i att med en tydlighet i rörelsen dansa dynamiskt och varierat.
• Fördjupad träning av spatial förmåga både i relation till kroppen, andra medverkande och
användning av rummet beroende på sammanhang.
• Fördjupning om dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik,
levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man tänjer på gränserna mellan
rörelseuttrycket och musikens fraser, periodicitet och dynamik.
• Fördjupade kunskaper om hur den egna kroppen fungerar.
• Fördjupad träning av rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet, koncentration och fördjupad
komplexitet när det gäller träning av koordination.
• Begrepp, till exempel stildrag, tydlighet i rörelsen, interpretation, personligt rörelseuttryck,
musikalisk periodicitet samt dansgenrernas vokabulär.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även enkla reflektioner över den egna
kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i
rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven
arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader
i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären
med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och
rum enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven översiktligt för
skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt
den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och
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sammanhang. Dessutom följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansen till musikens
fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och
ger förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken. Eleven
tränar i samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet och
koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade reflektioner
över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska
kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet
och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att
förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader
i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären
med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum
enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader
mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den
egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och
sammanhang. Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet
dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar och ger
välgrundade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka,
uthållighet och koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
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Betyget A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering. Eleven gör även välgrundade och
nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller
användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till
musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter
samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i
relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven rörelsevokabulären med
viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt
genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för
skillnader mellan olika rörelsekvaliteter. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den
egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och
sammanhang. Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med säkerhet dansen
till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och
ger välgrundade och nyanserade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan
förbättra den egna fysiken. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet,
smidighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.

13

Dansteknik – specialisering, 100 poäng
Kurskod: DATDAN00S
Kursen dansteknik – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I
kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald genre.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Teknikträningens koder och konventioner.
• Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med
placering samt sambandet mellan träningsprocessen och den danstekniska utvecklingen. Hur
man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
• Avancerad dansteknik i en eller flera genrer med fokus på stilkänsla.
• Fördjupad träning av placering, hur den relaterar till dansteknik och utgör en del av stilkänslan.
• Avancerad träning av kroppsminnet med komplexa övningar. Stilkänsla, förfinad
rörelsevokabulär, skillnader mellan dynamiska kvaliteter, spatial förmåga och utforskande av
rörelserna både med och mot musikens dynamik och periodicitet.
• Konstnärligt förhållande till träning med fokus på interpretation genom att omsätta de
danstekniska övningarna till ett personligt rörelseuttryck med stilkänsla.
• Träning i stilkänsla och att med tydlighet i rörelsen dansa dynamiskt och varierat.
• Fördjupad träning av spatial förmåga både i relation till kroppen, andra medverkande och
användning av rummet beroende på sammanhang med fokus på stil och stilens konvention.
• Konstnärligt uttryck i dansteknik genom interpretation av dansens relation till och samspel med
ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad, utifrån genrernas konventioner.
Hur man rörelsemässigt och musikaliskt tänjer på gränserna för att uppnå ett dynamiskt varierat
uttryck.
• Fördjupade kunskaper om hur den egna kroppen fungerar.
• Fördjupad träning av rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet, koncentration och fördjupad
komplexitet när det gäller träning av koordination.
• Begrepp, till exempel stilkänsla, tydlighet i rörelsen, interpretation, personligt rörelseuttryck,
dynamisk variation samt dansgenrernas vokabulär.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil. Eleven gör även enkla
reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller stilkänsla, användning
av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser,
periodicitet och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för
att förbättra sin dansteknik både tekniskt och stilmässigt.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i
relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven med tillfredsställande
resultat rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar
rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom
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redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur de påverkar
stilen. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas
konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang. Dessutom följer
och anpassar eleven med viss säkerhet rörelseuttrycket i förhållande till musikens fraser,
periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och
ger förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken. Eleven
tränar i samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka, uthållighet och
koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss
säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid
färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil. Eleven gör
även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller
stilkänsla, användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens
dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven arbetar utifrån sina reflektioner
efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik både tekniskt och stilmässigt.
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska
skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven med
tillfredsställande resultat rörelsevokabulären med stilkänsla och tydlighet i rörelser samt
anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur
de påverkar stilen. I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen
till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang.
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet rörelseuttrycket i
förhållande till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen
fungerar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar och ger
välgrundade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, smidighet, styrka,
uthållighet och koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss
säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
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Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används
vid färdighetsträningen. I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet
komplexa övningar samt korrektioner av placering i enlighet med genrernas stil. Eleven
gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen,
framför allt vad gäller stilkänsla, användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser
och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik. Eleven arbetar
utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik både
tekniskt och stilmässigt.
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader
i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi. I dansen utför eleven med gott resultat
rörelsevokabulären med stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären
till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk. Dessutom redogör eleven utförligt
och nyanserat för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter och hur de påverkar stilen. I dansen
förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra
medverkande och olika typer av rum och sammanhang. Dessutom undersöker samt följer och
anpassar eleven med säkerhet rörelseuttrycket i förhållande till musikens fraser, periodicitet
och dynamik.
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och
ger välgrundade och nyanserade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan
förbättra den egna fysiken. Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet,
smidighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och
danstekniska övningar. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med
säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
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Dansträning, 100 poäng
Kurskod: DATDAR0
Kursen dansträning omfattar punkterna 2 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen
behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Träningsprocessens delar, dvs. memorering av rörelser, kontinuerlig träning och arbete med
placering. Hur man kan följa sin egen kunskapsutveckling i dansteknik.
• Grundläggande anatomi.
• Skadeförebyggande träning. Dansteknikövningar med betoning på att arbeta anatomiskt och
fysiskt rätt.
• Övningar för uppvärmning, nedvarvning, stretch och vila samt hur dessa moment kan sättas
samman för att förstärka danstekniska övningar.
• Övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
• Kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning. Hur övningar och träningsprogram sätts
samman för att stärka och optimera den egna kroppen i dansteknikträning.
• Övningar i stresshantering och hur dessa genomförs för att hantera situationer som kan upplevas
som pressade både i träningssituationer och vid sceniska framträdanden.
• Begrepp, till exempel stretch, uppvärmning och nedvarvning.
• Arbetsmiljöns betydelse för dansträning.

Kunskapskrav
Betyget E
Eleven redogör översiktligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar i samråd med
handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven utvärderar
med enkla omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel.
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. Dessutom
sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna detta. Eleven
utvärderar sin träning med enkla omdömen.
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet
och styrka. Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna
detta. Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen.
Eleven redogör översiktligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar eleven med
enkla omdömen sin egen arbetsmiljö.
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.
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Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven redogör utförligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter samråd med
handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven utvärderar
med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel.
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. Dessutom
sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta. Eleven
utvärderar sin träning med nyanserade omdömen.
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet
och styrka. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för
att träna detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt skapar och
genomför vid behov nya övningar för att stärka kroppens svaga delar.
Eleven redogör utförligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar eleven med
nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö.
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna
förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter
samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik. Eleven
utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel
samt ger förslag på förändringar för att bättre anpassa träningen till anatomiska krav
och kroppens fysik.
Eleven utför med säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch. Dessutom
sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta. Eleven
utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur träningen kan
förbättras.
Eleven genomför även med säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och
styrka. Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna
detta. Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt skapar och genomför
vid behov nya övningar för att stärka kroppens svaga delar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens betydelse för att stärka kroppen vid
träning.
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Eleven genomför med säkerhet övningar i stresshantering. Dessutom värderar eleven med
nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö samt ger förslag på hur arbetsmiljön kan
förbättras.
Eleven använder med säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan
och situationens krav.
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