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Så här kan bedömningskriterier redovisas  

Stöd till lärosäten som ansöker om tillstånd att använda 
andra behörighetsvillkor eller annan platsfördelning och 
alternativt urval 

Varför särskild information om hur bedömningskriterier redovisas? 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har två vägledningar riktade till universitet och 
högskolor som vill ansöka om tillstånd; Vägledning för ansökan om tillstånd att 
använda andra behörighetsvillkor, samt Vägledning för ansökan till annan 
platsfördelning och alternativt urval.1 I vägledningarna framgår att ett lärosäte som 
ansöker om tillstånd för att använda arbetsprover för antagning ska redovisa de 
bedömningskriterier som lärosätet vill använda.  

Syftet med denna information är att vara ett komplement till de nuvarande 
vägledningarna, som förtydligar vad lärosätet behöver tänka på när 
kunskapskriterierna redovisas i ansökan.  

Informationen är särskilt riktad till universitet och högskolor som använder olika typer 
av färdighetsprov/arbetsprov. Oavsett vad arbetsproven avser att pröva, används ofta 
termen ”färdigheter” i denna vägledning. Det beror på att det är vanligt att UHR får 
tillståndsansökningar där lärosätena vill använda arbetsprover som prövar färdigheter, 
det vill säga en persons förmåga att utföra något praktiskt (ibland med hjälp av 
teoretiska kunskaper). Det som prövas kan dock också vara personliga egenskaper eller 
andra särskilda kunskaper. 

Rättssäkra bedömningskriterier viktigt 
I tillståndsverksamheten bedömer UHR om de bedömningskriterier som lärosätet 
redovisar är rättssäkra för de sökande.  Därför behöver lärosätena redovisa 
bedömningskriterier som konkretiserats och gärna ge en beskrivning av hur 
bedömningskriterierna utformats för att vara både ändamålsenliga och rättssäkra.  

UHR kommer tillsammans med lärosätena att fortsätta att vidareutveckla vilka krav 
som kan ställas på rättssäkra bedömningskriterier. Informationen kan därför komma 
att kompletteras efterhand. 

I slutet av dokumentet finns exempel, tagna från tillståndsverksamheten, på 
bedömningskriterier som UHR bedömt vara utformade på ett tillfredsställande sätt. 

Redovisa behörighet och urval var för sig 
Om ett lärosäte ansöker om tillstånd för både andra behörighetsvillkor och alternativt 
urval är det viktigt att redovisa bedömningskriterier för behörighet och urval var för 
sig, eftersom beslut om behörighet kan överklagas.  

                                                                 
1 http://www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/Antagning-till-hogskolan/Alternativt-
urval/Information-till-larosaten-om-andra-krav-och-annan-platsfordelningalternativt-
urval/ 
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Andra behörighetsvillkor – tydlig gräns för godkänt  
Att en sökande blir godkänd på ett antagningsprov innebär att personen bedöms som 
behörig till utbildningen och således uppfyller kravet på vad lärosätet anser vara helt 
nödvändiga kunskaper/färdigheter för att kunna tillgodogöra sig den sökta 
utbildningen. UHR lägger stor vikt vid att bedömningskriterierna tydligt visar var 
gränsen för godkänt går. Ett sätt att tydliggöra godkäntgränsen är att redovisa vilka 
kunskapskrav studenten ska uppnå för att få omdömet godkänt. Sedan beskriver 
bedömningskriterierna hur bedömaren kan avgöra att kunskapskravet uppfylls. 

Alternativt urval – bedömningskriterier för varje steg 
Lärosätet behöver i sin ansökan redovisa bedömningskriterier för varje omdömessteg. 
Hur många steg som behövs för att lärosätet ska kunna göra ett ändamålsenligt urval 
kan variera, bland annat beroende på hur många som söker utbildningen. Syftet är att 
anta de mest lämpade och att rangordna de sökande så att inte för många sökande får 
samma rangordningstal.  

Omdömet godkänd eller underkänd ska inte användas i urvalsprocessen eftersom det 
skulle innebära att ytterligare en gräns för behörighet sätts. Därför bör också 
synonymer till godkänt undvikas, som till exempel ”tillfredsställande”. 

Strukturera bedömningskriterierna 
UHR:s handläggning av en tillståndsansökan effektiviseras om kunskapskriterierna är 
strukturerade på ett tydligt sätt i ansökan. Det kan göras på olika sätt.  

Ett exempel på hur en struktur med konkretiserande 
bedömningskriterier/bedömningsaspekter kan se ut ges nedan från skolans värld och 
är taget från Skolverkets bedömningsstöd för idrott och hälsa.2 

Beskrivning av uppgift: Du ska förflytta dig i en rörelsebana med stationer som ställer 
krav på komplexa rörelser. Rörelsebanan ger dig utrymme för egna val och möjligheter 
till olika svårighetsgrad. 

Kunskapskrav för betyg A (finns för fler betygssteg, UHR:s anm.): Eleven kan delta i 
lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar 
och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. 

Konkretiserade bedömningsaspekter för betyg A: Eleven rör sig med god rytm, 
precision och balans. Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa 
rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar. Eleven är mer beslutsam och kan 
upprepa rörelsen med samma goda resultat. Eleven rör sig ekonomiskt; ett 
rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats. 

Konkretisera bedömningskriterierna 
Bedömningskriterier konkretiseras genom att lärosätet mer detaljerat beskriver hur 
kvaliteten på en prestation bedöms. Konkretiserade bedömningskriterier behövs för 
att UHR ska kunna bedöma rättssäkerheten i antagningsprocessen men bidrar också till 
att den sökande bättre förstår vad som värdesätts i en prestation.  

                                                                 
2 Bedömningsstöd Idrott och hälsa, Skolverket (2012) 
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Det finns inte något ”facit” för till vilken nivå olika kriterier kan konkretiseras. Därför är 
det bra om lärosätet i sin ansökan till UHR redogör för hur man resonerat när 
bedömningskriterier tagits fram och konkretiserats.  

I vissa fall där det har varit svårt att konkretisera bedömningskriterierna på en generell 
nivå (kanske för att prestationerna kan se mycket olika ut) har bedömningskriterierna 
tydliggjorts med konkreta exempel. Det är i så fall bra att framhålla att det handlar om 
just exempel, avsedda att exemplifiera hur en prestation har bedömts ligga på en viss 
omdömesnivå. Ett bra exempel på det är följande formulering: ”De framförda verk som 
anges och de scenarier som beskrivs är således endast exempel och ska inte uppfattas 
som allmängiltiga kriterier – andra varianter på både verk och scenarier kan 
förekomma”.3   

Goda exempel på konkretiserade bedömningskriterier 
Syftet med att inkludera några exempel i vägledningen är att visa hur några 
bedömningskriterier som UHR bedömt som tillfredställande ser ut. Det är goda 
exempel på konkretiserade bedömningskriterier men inte några mallar.  

Förenklat kan man säga att konkretiseringarna besvarar frågan ”hur kan bedömaren 
uppfatta att den sökande uppfyller kravet”? Tänk dock på att exemplen är tagna ur sitt 
sammanhang från specifika ansökningar och att endast ett bedömningskriterium 
redovisas per ansökan.  

Exempel 1. (färdighetsprov - behörighet och urval) 
Utbildning som leder till ämneslärarexamen (olika fördjupningar) vid Kungliga 
musikhögskolan4 

Bedömningskriterium för teknisk kompetens, 3 poäng5: Den sökande uppvisar en 
medveten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med teknisk marginal till en nivå 
som musiken kräver.  

Konkretisering av vad bedömningskriteriet innebär: Utövaren är förtrogen med de 
speltekniska möjligheter instrumentet i sig erbjuder i relation till den musik som 
framförs. Utövaren har medvetet, till exempel valt olika fingersättningar, 
anslagstekniker, spellägen, instrumenttekniska justeringar, kompositionstekniker, 
inspelningstekniker, spelansatser där teknisk kompetens är en förutsättning för 
konstnärlig gestaltning. Musiken gestaltas på ett sådant sätt att den speltekniska och 
instrumenttekniska kompetensen bidrar till en musikalisk helhet. Den framförande 
musikern stör inte verkets konstnärliga framförande genom att behöva koncentrera sig 
på speltekniskt utförande. Utövaren har kunskap och teknisk kompetens som ger 
denne marginal till de tekniska utmaningar musikstycket har i samband med 
framförandet. Marginal i detta fall kan beskrivas som att utövaren har kunskap om och 
medvetet kan använda många olika verktyg av teknisk art, och samtidigt medvetet 
välja vilka tekniska verktyg som gagnar musiken och används i samband med 
framförande. Utövaren har ett kunskapsutrymme som överstiger de tekniska 
utmaningar som finns implicit i det verk som framförs. 
                                                                 
3 Mälardalens högskola, ansökan om tillstånd att använda antagningsprov som 
behörighetsvillkor till Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola, UHR dnr: 
411-20636-14. 
4 UHR dnr: 411-04248-15. 
5 Lärosätet har också redovisat bedömningskriterier med konkretiseringar för 2 och 1 
poäng (godkänd) samt underkänd 
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Exempel 2 (färdighetsprov - behörighet) 
Danspedagogprogrammet vid Karlstads universitet6  

Förmåga som prövas i exemplet: expressivitet  

Bedömningskriterier för godkänt: Sökanden skall kunna visa tillfredsställande uttryck 
och expressivitet enligt följande: Dansar i viss mån tryggt och har stundvis en viss 
närvaro i rörelserna. Möter övriga i rummet med sin blick och sitt kroppsliga uttryck 
vilket stundvis ger en känsla av kontakt i uttrycket mellan den sökanden och andra. 

Konkretiserade bedömningskriterier för godkänt och underkänt: 

Godkänt (exempel): Sökanden är så pass trygg i det danstekniska och/eller i sin 
dansimprovisation så att han/hon förmår att ibland släppa koncentrationen på 
kroppen och rörelsematerialets utförande som gör att han/hon ibland kan hitta den 
egna känslan i det dansade så en viss känsla av närvaro märks. Att vara närvarande i 
uttrycket innebär i detta fall att den sökande dansar sitt material utifrån sig själv och 
hastar inte enbart forcerat igenom materialet utan hinner med att åtminstone stundvis 
vara här och nu i sin kropp och rörelse. Den sökande förmår också ibland möta andra 
med sin blick och sitt kroppsliga uttryck så att det stundvis uppstår en viss känsla av 
kontakt. 

Underkänd (exempel): Sökanden är så pass otrygg i det danstekniska och/eller i sin 
dansimprovisation så han/hon inte släpper fokus på kroppen och hur rörelsen skall 
utföras i större delen av det rörelsematerial som arbetas med. Har därför störst fokus 
och koncentration på det kroppsliga utförandet snarare än känslan i materialet som 
försvårar möjligheten till närvaro och uttryck. Sökanden kanske också undviker att 
möta andras blickar vilket skapar en undflyende och icke kommunicerande känsla i det 
som dansas. En oförmåga till kontakt. 

Exempel 3 (intervju - urval) 
Tandläkarutbildningen vid Malmö högskola7 

Vad som prövas: Förhållningssätt och motivation till utbildning och yrket. 

Konkretiserade bedömningskriterier för högsta poäng 3:8 Har god kunskap om 
utbildningen och yrket. Kan resonera och visa att utöver den information som har 
tillgivits under antagningen, aktivt har sökt information och fått kunskap om 
utbildningen och yrket, t.ex. genom att ordna praktikplats, platsbesök. Kan väl 
motivera sin ansökan och ge goda skäl för sitt val. Kan resonera kring vad som har gjort 
att man har valt att söka till utbildningen (dvs. motiverar sitt val med resonemang kring 
anledning, t.ex. intresse för människor, vård, munhälsa, tänder, konstnärligt skapande 
med patientvärde). Visar på stark självständighet kring sitt val av utbildning och yrke. 
Har gjort ett medvetet val genom att resonera utifrån vad den sökande vill, har 
möjlighet till och kan se sig själv som en aktiv student och i profession. Visar 
självständighet och drivkraft. Kan förmedla en god och nyanserad bild av sig själv i 
yrkesrollen. Kan relatera till egna exempel/situationer/erfarenheter i kontakt med 
yrket och baserat på mer information och kunskap om yrket skapat sig en vision/bild. 

                                                                 
6 UHR dnr: 411-04248-15. 
7 UHR dnr: 411-18074-13. 
8 Lärosätet har också redovisat bedömningskriterier med konkretiseringar för 2 och 1 
poäng. 
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