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Kulturradets yttrande over Foreskrifter om andring i Skolverkets
foreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kurspian och kunskapskrav for
amnet dans i forberedande dansarutbildning for arskurs 4-9 i
grundskolan
Kulturradet har getts tillfalle att yttra sig om Foreskrifier om dndring i Skolverkets
f5reskrifier (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav for dmnet dans i
forberedande dansarutbildning for drskurs 4 - 9 i grundskolan.
I farslaget har kursplanerna anpassats for att stamma overens mellan den
forberedande dansarutbildningen och yrkesdansarutbildningen. Genom inforandet av
de tva nationella profilema, klassisk balett och modern nutida dans, i gymnasieskolan
stammer inte langre kursplanerna for amnet dans overens mellan de olika nivAema.
farslagen ingfir aven att gestaltningsformaga och konstndrliga uttryck ska inga i
kunskapskraven samt att se over sa att samma begrepp anvands i den forberedande
dansarutbildningen som i yrkesdansarutbildningen.

Andringarna i fareslcriften ska ge mojlighet till fardjupning inom bada genrema,
klassisk balett och modern nutida dans, inom den forberedande dansarutbildningen.
Eleven ska ocksA uppvisa olika nivaer av skicklighet i bAda genrema for att fa betyg
pa den aktuella betygsnivAn.

Kulturradets utgangspunkter
Kulturradet dr en forvaltningsmyndighet under kulturdepartementet och arbetar
utifran de kulturpolitiska malen.
For att uppna de nationella kulturpolitiska mAlen som t ex att kreativitet, mangfald
och konstndrlig kvalitet ska prdgla samhallets utveckling ska kulturpolitiken bland
annat framja kvalitet och konstndrlig famyelse. I myndighetens uppdrag ingar bland
annat att fardela bidrag till aktorer inom det professionella dansomrAdet. KulturrAdet
kan konstatera att det stora flertalet arbetstillfallen for dansare Ater firms inom den
moderna nutida dansen.
-

Kulturradets synpunkter pa betankandet
KulturrAdet tillstyrker de foreslagna andringama och ser positivt pa att fareslcriften
lyfter fram klassisk balett och modern nutida dans som lika viktiga. For en vital
konstndrlig utveckling av dansomrAdet ska danskonstnaren bAde vara barare av
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tradition, vidareutveckla och omprova den och pa sA satt driva utvecklingen inom
dansomrAdet. KulturrAdet ser att foreslcriftens nya skrivningar kan Ora den mer
hAllbar over tid och ge okade forutsattningar fOr konstartens utveckling.
Detta beslut har fattats av KulturrAdets generaldirektor Staffan Forssell efter
foredragning av handlaggare Malin Palm. I beredningen av arendet
har awn enhetschef Veronica Lamppa Lonnbro och handlaggare Julia Sundberg
deltagit.
PA
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