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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor och alternativt urval för 
danspedagogprogrammet vid Karlstads 
universitet 

Ärendet 

Karlstads universitet har ansökt om att få använda andra behörighetsvillkor och 
alternativt urval för tillträde till danspedagogprogrammet, 120 högskolepoäng 
(Karlstads universitets diarienummer C2014/80). Utbildningen ger en högskoleexamen 
inom huvudområdet musikalisk gestaltning. Det behörighetsvillkor och den 
urvalsmetod som universitetet vill använda består av ett färdighetsprov uppdelat i två 
delprov: delprov 1 för behörighet och delprov 2 för urval.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014, då 
danspedagogprogrammet ska ges för första gången. Karlstads universitet har sedan 
tidigare tillstånd för kursen Dans och Lärande I, 60 högskolepoäng, där färdighetsprov 
tillämpas så som behörighetskrav och urvalsmetod (Reg.nr 83‐00912‐12). 

Karlstads universitets ansökan består av ansökan och fem bilagor. Lärosätet har på 
förfrågan av Universitets‐ och högskolerådet kompletterat ansökan genom en 
komplettering med 18 bilagor.  

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller danspedagogprogrammet 120 högskolepoäng som leder till en 
högskoleexamen inom huvudområdet musikalisk gestaltning. 
Danspedagogprogrammet är en konstnärlig pedagogisk utbildning som förbereder 
studenten för ett arbetsliv inom scenkonst, studieförbund, kulturskolor, privata 
dansskolor, förskola, grundskola och andra sammanhang i samhällets kulturliv där 
danspedagogisk kompetens efterfrågas.  
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Karlstads universitet anser att färdighetsprov för särskild behörighet och alternativt 
urval till samtliga platser är oumbärligt för att garantera utbildningskvaliteten och för 
att garantera att de sökande kan tillgodogöra sig undervisningen. 

Skälen som Karlstads universitet anger för att vilja använda godkänt färdighetsprov för 
behörighet är att studierna utgår från att studenterna redan från start har förmågor 
och färdigheter i dansteknik, expressivitet, musikalitet, problemlösningsförmåga, 
samarbetsförmåga, instrueringsförmåga, kommunikationsförmåga samt kunskap om 
och i valt dansmaterial. Behörighetskraven utgår från områden som universitetet vill 
utveckla speciellt hos studenterna och som därför kräver en viss basal grund. Lärosätet 
beskriver i ansökan hur respektive krav relateras till lärandemål ur första terminens 
kurser som ligger till grund för fortsatta kurser samt utbildningsplanens övergripande 
lokala mål. Lärosätet vill på så sätt visa på vad studenten möter initialt i utbildningen 
och därefter förväntas utveckla. 

Karlstads universitet anför att förkunskapskrav i dansteknik och expressivitet är 
nödvändiga eftersom de lärandemål som är uppsatta för utbildningen från början är 
relativt avancerade. De sökande förväntas redan innan utbildningen i sin kropp ha 
automatiserat grundläggande danstekniska moment (beskrivs som att den sökande 
förstår med sin kropp att utföra utan att behöva tänka något nämnvärt) eller visa en 
stor fallenhet för att snabbt automatisera grundläggande danstekniska moment. Enligt 
universitetet ges inom utbildningen inte utrymme för att gå igenom danstekniska 
moment för att utveckla en första grundläggande automatiseringsprocess hos varje 
student.  Lärosätet beskriver vidare att utbildningen har en progression som arbetar 
mot större fördjupning i det danstekniska och expressiva som tillsammans skapar det 
konstnärliga och vidare flätas samman med det pedagogiska spåret. Detta skapar 
komplexitet i kunnandet som leder till en avancerad nivå på relativt kort tid – två år. 
Har studenten då för svag förmåga och färdighet initialt vad det gäller de danstekniska 
och expressiva delarna så är inte den utveckling som utbildningen kräver möjlig att 
uppnå för studenten. Detta får följder på de flesta moment där den egna danstekniska 
och expressiva förmågan och färdigheten ligger till grund – så som till exempel vid 
konstnärligt skapande enskilt och i grupp samt danspedagogiskt utövande.  

Förkunskapskrav i musikalitet är enligt lärosätet nödvändigt eftersom de delar av 
utbildningen som utvecklar det musikaliska utgår från att de sökande har en basal 
förmåga att uppfatta och använda musikalitet i sin kropp och därigenom har 
förutsättning att kunna utveckla det i mötet med dans, danspedagogik, musikteori och 
musikalisk gestaltning i både kropp och tanke. 

Förkunskapskrav i problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, instrueringsförmåga, 
kommunikationsförmåga och kunskap i och om valt material menar Karlstads 
universitet är nödvändiga eftersom dansundervisningen är problemlösningsorienterad. 
Det beror på att lektionerna är kollektiva och att läraren därmed arbetar både med 
kollektiva och individuella korrigeringar. Bland annat kurserna i dansträning, 
konstnärlig gestaltning och danspedagogik ställer krav på en grundförmåga att ta eget 
ansvar och kunna uppfatta lärarens instruktioner – kollektiva som individuella och våga 
pröva sig fram till en lösning. Utan denna grundförmåga att rikta sin uppmärksamhet, 
uppfatta uppgifter och hitta sätt att lösa dem på försvåras enligt lärosätet 
studenternas utbildningstid. Utbildningen kräver också att den sökande har en basal 
förmåga eller fallenhet att instruera och kommunicera fungerande och respektfullt 
genom att den sökande förmår ta plats i rummet med sin kropp och röst i relation till 
en grupp där han eller hon tar rollen som ledare. Studierna förutsätter även att 
studenten förmår skapa och använda dansmaterial. 
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Karlstads universitet konstaterar att det alternativa urvalet är en förutsättning för att 
utbildingen ska hålla god danskonstnärlig och dansdidaktisk kvalitet. Det utgör en 
garanti för att antagna studenter har goda förutsättningar att uppnå utbildningens 
lärandemål. Ett urval på enbart gymnasiebetyg och högskoleprov skulle enligt lärosätet 
inte vara tillräckligt.  

Lärosätets beskrivning 

Det antagningsprov som Karlstads universitet ansöker om att få använda för 
behörighet och urval till det danspedagogiska programmet avser att pröva 
problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, instrueringsförmåga, 
kommunikationsförmåga och kunskap i och om valt material. Provet består av två 
delprov. I det första delprovet säkerställs den särskilda behörigheten och det andra 
provet är urvalsgrundande. 

Bedömargruppens sammansättning 
Bedömargruppen består av danslärare med allmän dansdidaktisk kompetens samt 
konstnärlig och didaktisk kompetens specifikt i de dansgenrer som bedöms, utifrån 
erfarenhet av dansundervisning på universitetsnivå. Danslärargruppen har även 
gedigen dansdidaktisk och konstnärlig erfarenhet av arbete med de målgrupper som 
det danspedagogiska programmet utbildar för. Samtliga danslärare har flerårig 
bedömningserfarenhet i färdighetsprov i dans inom universitetet och har också 
medverkat i bedömningsgrupper för färdighetsprov till andra eftergymnasiala 
utbildningar samt till gymnasium med dansinriktning. I bedömningsgruppen medverkar 
även två studentrepresentanter vars uppgift främst är att övervaka 
bedömningsprocessernas rättssäkerhet ur ett studentperspektiv.   

Färdighetsprov för behörighet (delprov 1) 
Det delprov (delprov 1) som ska säkerställa den särskilda behörigheten är uppdelat i 
två delar: Dansprov och Danspedagogiskt prov.  

Dansprovet beskrivs av Karlstads universitet enligt följande: De sökande deltar i en 
lärarledd kollektiv danslektion som innehåller några grundläggande moment inom 
dansgenrerna jazzdans, nutida dans samt dansimprovisation. Studenten visar här sin 
grundläggande färdighet, förmåga och förutsättning i ovan nämnda danstekniker samt 
sin expressivitet, musikalitet, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga som är 
bedömningsgrunderna för prövningen av den särskilda behörigheten. 

Det danspedagogiska provet beskrivs av Karlstads universitet enligt följande: Den 
sökande leder en grupp vuxna (som tidigare studerat dans på Karlstads universitet) i 
dans under cirka tio minuter utifrån givna tydliga instruktioner. Centralt är förmågan 
att leda en grupp i dans där momenten instruktion, kommunikation samt kunskap om 
och färdighet i det valda dansmaterialet bedöms.  

I instruktionen till de sökande, som universitetet bifogat i sin ansökan, anges att den 
sökande ska förbereda en dansfras som han eller hon ska undervisa en grupp vuxna 
(max sex personer) i under högst 10 minuter. Vidare anges vad dansfrasen ska 
innehålla, hur bedömningsgruppen ser ut samt vad som är bedömningskriterierna.  
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Bedömningen av färdighetsprov för behörighet 
För att få godkänt på dansprovet krävs godkänt i kriterierna: dansteknik, expressivitet, 
musikalitet, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. För att få godkänt på det 
danspedagogiska provet ska följande krav vara godkända: instruktion, kommunikation 
samt kunskap om och färdighet i dansmaterial. Kraven för godkänt samt vad som är 
underkänt för respektive kriterium har Karlstads universitet beskrivit i sin ansökan, 
samt mer utförligt i en komplettering tillsammans med konkretiseringar av 
bedömningskriterierna formulerade i exempel. Dessa är även är tänkta att fungera 
som lärarhandledning inför provet. Materialet är för omfattande för att redovisas i sin 
helhet i detta beslut men följande exempel illustrerar hur universitet utformat kravet 
för godkänt samt konkretiserat bedömningskriteriet:  

För godkänt i bedömningskriteriet expressivitet ska den sökande kunna visa 
tillfredställande 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 
sökande och andra.  

Karlstads universitet konkretiserar vad godkänt innebär med följande exempel: 
Sökande är så pass trygg i det danstekniska och/eller sin dansimprovisation så att en 
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.  

Underkänt exemplifieras enligt följande: 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.  

Under dansprovet närvarar hela bedömargruppen och gör individuella bedömningar 
utifrån kriterierna för godkänd och underkänd. Lärosätet har bifogat preliminära 
bedömningsmallar som håller på att arbetas fram, där bedömarna ska fylla i sina 
bedömningar under behörighetsprovet. Efter dansprovet vägs bedömningarna 
samman vid en avslutande konferens där majoritetsbeslut gäller. 
Studentrepresentanterna överlämnar sina synpunkter på processen men deltar inte 
när bedömningsgruppen diskuterar bedömningarna 

Under det danspedagogiska provet närvarar två danslärare och en 
studentrepresentant. Bedömningarna vägs samman på samma sätt som för 
dansprovet. För det danspedagogiska provet ska båda danslärarna vara överens för att 
den sökande ska bli godkänd. 

De sökande måste bli godkända i båda delprovsmomenten för att gå vidare till urvalet. 
Resultatet anslås. 
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Urvalsprov (delprov 2) 
Urvalsprovet utgör den andra delen av antagningsprovet och till det går de sökande 
som blivit godkända i behörighetsprovet vidare. Urvalsprovet består av två moment: 
dansprov och intervju. Resultatet meddelas skriftligt till de sökande. 

Dansprov 
Dansprovet utgör urvalsprovets första moment. Här får den sökande visa utvecklade 
moment i dansteknik och dansimprovisation från det första delprovet samt visa sig i 
ytterligare genrer så som balett, streetdans och danskomposition.  

Dansteknik, expressivitet, musikalitet, förmåga till problemlösning samt samarbete 
bedöms och poängsätts. Karlstads universitet har efter förfrågan från Universitets‐ och 
högskolerådet kompletterat sin ansökan med konkretiserade bedömningskriterier för 
de olika poängen i poängskalorna. Eftersom materialet är för omfattande för att 
redovisas i sin helhet i Universitets‐ och högskolerådets beslut får 
bedömningskriterierna och konkretiseringen av musikalitet illustrera hur Karlstads 
universitet arbetar i bedömningen:  

Musikalitet 1‐4 poäng  

1 poäng: Följer och kan gå ifrån grundpulsen i musiken samt visar på rytmisk lyhördhet.  

Exempel: Den sökande följer musikens puls och kan även röra sig i annat tempo än den 
musiken erbjuder – mot grundpulsen – trots musikens styrning. Den sökande har även 
uppfattat underindelningar av musiken – rytmiseringar – och använder dem ibland i sin 
kropp och i sitt uttryck så att det märks utåt. Det kan visa sig i att han/hon ibland 
betonar vissa delar av rörelsematerialet utifrån den rytmbild som musiken erbjuder.  

2 poäng: Som för 1 poäng men uppvisar medvetenhet kring grundpulsen och rytmiska 
kvaliteter i de flesta moment. Den sökande genomför flera tydliga rytmiska moment 
med säkerhet och har mestadels rätt rörelsetajming i förhållande till musiken.  

Exempel: Detta innebär att den sökande uppfattar och utför med viss säkerhet 
rytmiska moment, och har mestadels rätt rörelsetajming i förhållande till musiken inte 
bara i förhållande till kroppen och rörelseordningen utan också i förhållande till de 
musikaliska instruktioner som getts.  

3 poäng: Som upp till 2 poäng men också att den sökande förhåller sig medvetet 
dynamiskt i sina rörelser i förhållande till musiken och i förhållande till de instruktioner 
som ges.  

Exempel: Detta innebär bland annat att han/hon i sina rörelser återspeglar den känsla 
som musiken förmedlar, eller att han/hon går emot den musikaliska känslan och 
exempelvis utför rörelser hårt/kantigt när musiken är mjuk/rund och sammanbunden 
(legato).  

4 poäng: Utför samtliga kriterier för poäng 1, 2 och 3 med genomgående säkerhet och 
exakthet samt att sökanden utnyttjar musiken på ett personligt sätt och 
experimenterar med rörelsens förhållande till musiken.  

Exempel: Den sökande dansar sina rörelser med övervägande rätt räkning och 
rytmisering samt, där tillfälle ges, visar på ett eget sätt att förhålla sig till musiken. Det 
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kan innebära att sökanden utmanar tempot eller rytmiseringen i en rörelse där ingen 
satt räkning/tid finns. 

Bedömargruppen består här av lärare med dansdidaktisk och konstnärlig kompetens i 
de aktuella genrerna samt två studentrepresentanter. Bedömargruppen gör 
individuella bedömningar som sedan poängsätts och räknas samman. Bedömningen, 
som görs utifrån en av universitet bifogad bedömningsmall, sker utifrån fem olika 
kriterier på en skala mellan 1‐5 eller 1‐3. Varje person ur bedömargruppen ger sin 
bedömning i aktuellt kriterium och för aktuell sökande. Detta noteras i ett protokoll 
som slutligen resulterar i en slutsumma för varje sökande som sedan gör det möjligt 
att placera de sökande i rangordning utifrån bedömningspoängen.  

Intervju 
Intervjun utgör urvalsprovets andra moment. Intervjun görs med varje godkänd 
sökande. Resultatet av intervjun, i form av poäng, används när sökande efter första 
momentet i urvalsprovet hamnat på samma plats och konkurrens om platserna 
föreligger. Om sökande skulle hamna på samma plats trots intervjumomentet 
tillämpas lottning.  

I intervjun följer lärosätet upp det danspedagogiska provet för att förstå den sökandes 
förutsättningar till undervisning i dans ytterligare. Under intervjun behandlas tre 
områden: 

 Medvetenhet om dans som konstform samt intresse och motivation för 
studier som blandar fysisk, konstnärlig, teoretisk och didaktisk undervisning. 

 Styrkor och svagheter i dansutövande och ledarskap 

 Samarbetsintresse 

Lärosätet motiverar varför bedömningsområdena är relevanta för att bedöma hur 
goda förutsättningar studenten har att klara studierna. 

Bedömningsområdena har utmynnat i fem frågor som intervjuaren ställer till den 
sökande: 

1. Vad är dans för dig? 
2. Danspedagogprogrammet innebär studier i fysiskt konstnärligt utövande 

genom daglig dansträning och konstnärliga projekt samt i dansrelaterad 
teori och danspedagogik. Hur skulle du beskriva ditt intresse här? Har du 
någon del som du har större intresse av? Vart vill du lägga ditt fokus 
under i en sådan utbildning som du ser det just nu? 

3. Beskriv dina styrkor och svagheter i ditt dansutövande. Varför tror du? 
Vad skulle du vilja utveckla om du kom in som du ser det nu? 

4. Beskriv någon styrka och/eller svaghet i ditt sätt att leda andra i dans/ 
eller leda andra i någonting annat. Vet du varför? 

5. Beskriv din förmåga och lust till samarbete i olika situationer så som t ex: 
gruppuppgifter på danslektioner/teorilektioner, repetitions‐ och 
föreställningssammanhang samt i danspedagogiska sammanhang. Vilken 
roll tar du ofta i en grupp? 

I sin ursprungsansökan anger Karlstads universitet även att intervjun behandlar frågor 
om hälsa men i kompletteringen meddelar universitet att man har beslutat att ta bort 
de frågorna eftersom lärosätet anser att det i dagsläget inte kan bedömas på ett 
rättssäkert sätt.  
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Under intervjun möter varje sökande en danslärarrepresentant. Här närvarar inte 
studentrepresentanterna. Danslärarrepresentanten sätter poäng 1‐3 i varje fråga. 
Karlstads universitet redovisar för varje fråga de grundkriterier intervjuaren förhåller 
sig till för bedömning av intervjun. För varje poäng finns en konkretisering av 
bedömningskriteriet. Grundkriterierna för fråga 4 illustrerar hur Karlstad universitet 
utformat bedömningskriterier: 

Fråga: Beskriv någon styrka och/eller svaghet i ditt sätt att leda andra i dans/ eller leda 
andra i någonting annat. Vet du varför?  

Bedömningskriterium: Här bedöms förmågan att reflektera i relation till att leda andra 
samt förmågan att formulera sig verbalt kring detta. Hittar den sökande svagheter och 
styrkor som han/hon kan formulera och som hänger väl samman med det som visats 
under tidigare provdelar så ger det högre poäng än den som inte kan formulera sig 
eller det som sägs inte hänger samman med det som visat sig under tidigare provdelar.  

Konkretiserade bedömningskriterier för betygsstegen: 

1 poäng ‐ Liten vag förmåga. ”Vet inte, vad menar du? Kanske att undervisa 
överhuvudtaget.”(Behöver stor hjälp att finna sitt svar). Eller säger något som inte 
hänger samman med det som visats under provet. 
2 poäng ‐ Måttlig förmåga. Nämner något den är bra och sämre på med viss osäkerhet 
och att det är nog det som den vill utveckla i utbildningen. Något tveksam om 
anledning. Behöver viss hjälp att finna sitt svar. 
3 poäng ‐ Stor tydlig förmåga. Ger några exempel i vardera och kan även själv härleda 
varför den är bra/sämre på detta. Nämner det och eventuellt något till som den vill 
utveckla i utbildningen. Hänger också tydligt samman med det som märkts under 
dansproven. 

Utbildningsplanen och kursplanerna 
Den inskickade utbildningsplanen innehåller en beskrivning av utbildningens mål, 
upplägg och innehåll. Karlstads universitet framför att utbildningsplanen visar på 
fortsatt utveckling, utifrån förkunskapskraven, av de danstekniska och expressiva 
grunderna. Exempel på lärandemål: 

‐ med fördjupade hantverksmässiga och expressiva färdigheter självständigt gestalta 
dans och undervisa i olika danssammanhang, 

 ‐ på ett självständigt sätt skapa, förverkliga och kommunicera egna konstnärliga och 
pedagogiska idéer samt identifiera, formulera och lösa konstnärliga, 
gestaltningsmässiga och pedagogiska problem,  

‐ på ett självständigt sätt genomföra konstnärliga och pedagogiska uppgifter inom 
givna tidsramar och i olika danssammanhang,  

‐ beskriva, problematisera och tolka dansens form, innehåll och uttryck,  

‐ reflektera över och problematisera egna och andras processer av konstnärligt 
gestaltande och lärande. 

Samtliga kursplaner för utbildningen har bifogats. Utbildningens första kurs 
Dansträning och konstnärligt projekt, 15 högskolepoäng, har lärandemål som Karlstads 
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universitet menar bygger på förkunskapskrav från behörighetsprovet kopplat till 
dansteknik och expressivitet. Exempel på lärandemål: 

‐dansa med expressivitet och dansteknisk färdighet  

‐diskutera expressivitet och arbetssätt för att uttrycka sig expressivt i dans,  

‐identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i dansträning för att utveckla sin 
kompetens,  

‐redogöra för dansteknik i genrerna jazzdans, nutida dans och improvisation samt 
relatera detta till den kommande yrkesrollen med hjälp av terminologi och begrepp, 

 ‐skapa och genomföra koreografiskt material. 

Universitets‐ och högskolerådets bedömning 

Behörighet 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets‐ och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

För behörighet till danspedagogprogrammet, 120 högskolepoäng vill Karlstads 
universitet använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt färdighetsprov. Baserat på 
Karlstads universitets ansökan och inlämnande kompletteringar har Universitets‐ och 
högskolerådet gjort följande bedömning. 

Universitets‐ och högskolerådet konstaterar att Karlstads universitet vill bedöma 
kunskaper och förmågor hos de sökande som dessa behöver för att ha förutsättning 
att klara utbildningen, men som inte kan anses ingå i betyg eller högskoleprov. Att det 
som färdighetsprovet ska pröva är nödvändiga egenskaper och kompetenser för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser Universitets‐ och 
högskolerådet vara en viktig aspekt i bedömningen av om kravet är ”helt nödvändigt”.  

Karlstads universitet anger att utbildningen kräver goda förkunskaper i dansteknik, 
expressivitet, musikalitet, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, 
instrueringsförmåga, kommunikationsförmåga samt kunskap om och i valt 
dansmaterial. Universitets‐ och högskolerådet anser att Karlstads universitet på ett 
tillfredsställande sätt redogör för på vilket sätt de förkunskapskrav universitetet vill 
ställa upp är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Kraven återspeglas i lärandemålen i utbildningsplanen och kursplanerna. Ett exempel 
är ett lärandemål på utbildningens första kurs, Dansträning och konstnärligt projekt, 15 
högskolepoäng, där studenten efter avslutad kurs ska kunna dansa med expressvitet 
och dansteknisk färdighet. Det är ett mål som rimligtvis inte kan uppnås utan att 
studenten före kursen har basala danstekniska kunskaper samt tillräcklig expressiv 
förmåga. Karlstads universitet har också på ett fullgott sätt motiverat varför 
förkunskapskrav såsom problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, 
instrueringsförmåga och kommunikationsförmåga är nödvändiga för att studenten på 
ett fullgott sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  
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Vidare har lärosätet i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
urvalsinstrumentet. Beskrivningen är tydlig för vad som krävs av den sökande för att 
arbetsprovet ska bedömas som godkänt, det vill säga att den sökande ska bedömas 
som behörig för utbildningen. Universitets‐ och högskolerådet konstaterar att 
Karlstads universitet har redovisat tydliga kunskapskriterier för samtliga 
bedömningskriterier i färdighetsprovet och att lärosätet genom att konkretisera dessa 
visat att bedömningen för behörighet kan göras med tillräcklig rättsäkerhet för den 
sökande. Det gäller också för bedömarnas arbete. 

Universitets‐ och högskolerådet bedömer att Karlstads universitet i sin ansökan och 
inlämnade kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt 
färdighetsprov är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
danspedagogprogrammet. 

Urval 
Om det finns särskilda skäl får Universitets‐ och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  

Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska antas till utbildningen. Urvalet bör 
göras på ett sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. Vid Universitets‐ och 
högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Därför ställs höga krav på lärosätets beskrivning av vad 
(egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka bedömnings–
kriterier och vilken skala som används för bedömningen. Universitets‐ och 
högskolerådet ställer också höga krav på lärosätets argumentation kring vad det 
föreslagna instrumentet ger för information som inte betyg och högskoleprov kan ge 
och vad i utbildningen som motiverar att använda det önskade instrumentet.  

Karlstads universitet har i ansökan och kompletterande underlag visat att det finns 
särskilda skäl för att inte enbart använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till 
danspedagogprogrammet. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov 
inte speglar färdigheter som är viktiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen, såsom dansteknik, expressivitet, musikalitet och förmåga till 
problemlösning och samarbete. Karlstads universitet har på ett tillfredsställande sätt 
visat på vilket sätt dessa förmågor är en förutsättning för att utbildningen ska hålla god 
danskonstnärlig och dansdidaktisk kvalitet genom att de mest lämpade antas. 
Universitets‐ och högskolerådet gör bedömningen att det urvalsinstrument som 
Karlstads universitet vill använda istället – färdighetsprov – utgör en mer lämplig grund 
för fördelning av samtliga platser till utbildningen.  

En grundläggande förutsättning för rättssäkerheten är också att behörighetskrav och 
urvalsgrunder hålls isär, eftersom vissa behörighetsbeslut går att överklaga. Karlstads 
universitets färdighetsprov är uppdelat i två delprov, där det tydligt framgår att 
delprov 1 är det som är behörighetsgivande medan delprov 2, som enbart de sökande 
som är godkända på delprov 1 får göra, är urvalsgrundande. 
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Universitets‐ och högskolerådet anser att Karlstads universitet på ett tillfredsställande 
sätt har beskrivit på vilket sätt de bedömningsområden som färdighetsprovet för urval 
prövar är relevanta för utbildningen. Bedömningskriterier är väl utformade och 
konkretiserade så att risken för godtycke minimeras. Likaså är bedömningsskalorna 
tillräckligt tydliga i sina kriterier för att urvalsprocessen ska kunna betraktas som 
rättssäker. Karlstads universitet har visat att kompetensen i bedömargruppen och 
intervjuare samt studentrepresentanternas roll i processen främjar en professionell 
och rättssäker bedömning. 

Universitets‐ och högskolerådets beslut 
 

Universitets‐ och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Karlstads universitet för danspedagogprogrammet får 
använda färdighetsprov för behörighet och urval från och med antagning till 
hösterminen 2014.  

Som särskilt behörighetskrav används godkänt färdighetsprov (delprov 1), som bedöms 
genom ett praktiskt dansprov samt ett danspedagogiskt prov. I provet bedöms den 
sökandes dansteknik, expressivitet, musikalitet, problemlösningsförmåga, 
samarbetsförmåga, instrueringsförmåga, kommunikationsförmåga samt kunskap om 
och i valt dansmaterial. 

Urvalsinstrumentet (delprov 2) består av två delar: ett praktiskt dansprov och en 
intervju. I dansprovet bedöms den sökandes dansteknik, expressivitet, musikalitet och 
förmåga till problemlösning och samarbete. I intervjun, där resultatet används för att 
särskilja sökande med lika poäng, bedöms den sökandes medvetenhet om dans som 
konstform samt intresse och motivation för studier som blandar fysisk, konstnärlig, 
teoretisk och didaktisk undervisning. Områden som också bedöms i intervjun är styrkor 
och svagheter i dansutövande och ledarskap samt samarbetsintresse. 

Tillståndet att använda andra krav har ingen tidsbegränsning, däremot kan 
Universitets‐ och högskolerådet besluta att följa upp tillståndet.  

Tillståndet för urval gäller samtliga platser. Tillståndet gäller från och med 
antagningen till höstterminen 2014 och till och med antagningen till 
höstterminen 2016. Universitets‐ och högskolerådet kan välja att följa upp 
tillståndet.  

Om lärosätet vill fortsätta att bedriva ett alternativt urval efter höstterminen 
2016 måste lärosätet komma in med en ny ansökan samt en uppföljning av 
urvalet. I uppföljningen ska ingå en redovisning och analys av antal sökande och 
antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll och studieavbrott. 
Uppgifterna om de sökande ska redovisas fördelade efter kön. 

Universitets‐ och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen, hur detta prövas och vad som är 
gränsen för godkänt färdighetsprov för behörighet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Maria Linna Angestav efter 
föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 

Maria Linna Angestav 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor     

 

 
Frida Lundberg 
Utredare 

 


