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Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen (1993:100), att Göteborgs universitet utöver det krav som ställs 
i områdesbehörighet A6 c (Samhällskunskap 1b/1a1+2) får använda godkänt dansprov 
som särskilt behörighetskrav för tillträde till Ämneslärarutbildning, undervisningsämne 
Dans. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt 
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet beslutar även, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Göteborgs universitet får använda resultat på dansprovet i 
urvalet till samtliga platser på utbildningen för att rangordna de sökande. 

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 arbetsprov samt information om hur dansprovet används i 
urvalet. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016, till och med 
vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att följa upp 
ärendet. Om universitetet vill ändra i de beviljade kraven ska en ny ansökan skickas till 
Universitets- och högskolerådet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Leif Strandberg. 
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Ärendet 

Göteborgs universitet ansökte den 9 mars 2016 om att få ställa upp andra krav än de i 
områdesbehörighet A6 c för tillträde till Ämneslärarprogrammet, undervisningsämne 
Dans (Dnr V 2016/247). Det ytterligare krav på särskild behörighet som universitetet 
vill använda är godkänt dansprov.  

Universitetet ansöker också om att få använda resultat på dansprovet för att 
rangordna de sökande i urvalet. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2016. 

Lärosätets motivering och beskrivning 

Skälen till ansökan är att universitetet genom antagningsprovet dels vill försäkra sig om 
att potentiella studenter innehar de kunskaper och förmågor som bedöms vara helt 
nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen utifrån de 
kursmål som är framskrivna i kursplanernas praktiskt-estetiska moment och dels att de 
sökande som erbjuds plats på utbildningen när det finns fler behöriga sökande än 
platser är de som visat bättre förmåga inom dansområdet.  

Utbildningen förbereder studenten för att både teoretiskt och gestaltande kunna 
arbeta i gymnasieskolans varierande pedagogiska miljöer, men de speciella praktiska 
förkunskaper inom dansämnet som krävs för att kunna genomföra utbildningen är inte 
möjliga att dokumentera genom betyg eller högskoleprov.  

Antagningsprovets genomförande 
Provet genomförs i två omgångar, varav den första (bestående av två delprov) är 
behörighetsgrundande och den andra (bestående av tre delprov) är urvalsgrundande.   

Den sökandes prestationer bedöms av en jury sammansatt av sakkunniga ledamöter 
från Högskolan för scen och musik, bestående av en universitetslektor och en 
universitetsadjunkt i dansämnet, samt en representant från Dans och Cirkushögskolan 
i Stockholm. Juryn leds av en i ämnet sakkunnig ordförande, vilken även fattar beslut 
om provresultatet utifrån juryns protokollförda bedömningar. Även 
studentrepresentanter kommer att ingå i juryn, men inte med uppdrag att bedöma de 
sökandens prestationer, utan i syfte att bevaka rättsäkerheten i antagningsprovets 
process. Juryn gör en samlad bedömning utifrån bedömningskriterierna, som redovisas 
nedan. 

För att behörighetsprovet ska bedömas som godkänt krävs att sökanden uppnår minst 
1 poäng för varje delprov inom både Dansteknisk kompetens och Konstnärlig 
gestaltning. De sökande som bedöms godkända i det första provet går vidare till det 
urvalsgrundande provet, i vilket även kunskapskriteriet Ledarförmåga tillkommer. 
Poängen i både det första och andra provet vägs sedan samman inför rangordningen i 
det alternativa urvalet. I händelse av att sökanden uppnår samma poängantal tillämpas 
betyg eller högskoleprov som avgörande urval. 
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Omgång 1: Behörighetsprov 

Det första provet innefattar två delprov, (1) dansteknik, och (2) improvisation, och 
båda utgår ifrån den dansgenre den sökande själv väljer, vilket antingen är jazz-, street- 
eller modern/nutida dans. Båda delproven sker under en danslektion vilken leds av en 
jurymedlem, och bedöms utifrån en skala från 0 till 3 poäng i enlighet med kriterierna i 
bedömningsmatrisen. Sökanden måste uppnå minst 1 poäng inom både dansteknisk 
kompetens och konstnärlig gestaltning för att bedömas som godkänd på hela 
behörighetsprovet.  

Juryn tittar generellt på följande i båda delproven: den sökandes kunskaper i den valda 
dansgenrens grundläggande teknik, vokabulär, rörelsespråk och specifika estetik, 
genom i vilken mån denne kan utföra de danstekniska grundelementen på ett 
musikaliskt sätt med känsla för koordination och flöde i rörelserna, samt använda sina 
fysiska förutsättningar som styrka och rörlighet i ett samspel med gestaltning och 
uttryck. 

Delprov 1: Dansteknik 

Avseende dansteknik ligger fokus på den valda genrens teknik och specifika estetik. 
- I jazzens grundläggande dansteknik tittar juryn specifikt på den sökandes förståelse 
för den danstekniska professionsterminologins grundsteg och dess kunskaper om hur 
man gör snabba viktskiften, placering av kroppen i de olika rörelserna, tyngd, 
explosivitet, dynamisk variation, rytmisk tydlighet och en förståelse för jazzdansens 
estetik. 
- I streetens grundläggande dansteknik tittar juryn specifikt på den sökandes förståelse 
i att använda den danstekniska professionsterminologins grundsteg och känsla.  
Grundläggande kunskaper i popping, looking, Hip Hop, House och Breaking samt 
uppvisa förståelse för fotarbete, snabba viktskiften, isolationer, rytmisk och dynamisk 
tydlighet studeras.  Provet kommer inte att vara baserat på en specifik streetstil utan 
vara inspirerat och bestå av flera.  
- I  den moderna/nutida dansens grundteknik tittar juryn specifikt på den sökandes 
förståelse att kunna använda dansteknikens grundsteg med både abstrakt och 
expressiv känsla samt förståelse.   Grundläggande kunskaper för olika kvalitéer, 
skiftande dynamik, att använda kroppens tyngd mot golvet likväl som kroppens lätthet, 
att arbeta med hela kroppen i olika riktningar, olika nivåer – stående, liggande, 
sittande, förflyttningar som utforskar kroppen i rummet och användandet av musik 
eller ingen alls studeras.  

Bedömningen görs utifrån kriteriet Dansteknisk kompetens i bedömningskriterierna 
som redovisas nedan. 

Delprov 2: Improvisation  

Avseende improvisation tittar juryn specifikt på den sökandes bearbetning av 
rörelsematerial utifrån dennes förmåga att uppfatta, gestalta, uttrycka och vara kreativ 
utifrån givna instruktioner baserade på den valda dansgenren. 

Bedömningen görs utifrån bedömningskriterierna som gäller konstnärlig gestaltning i 
avsnittet Bedömningskriterier nedan. 
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Omgång 2: Urvalsprov 

Det andra provet innefattar tre delprov, (1) dansteknik i annan vald genre, och (2) 
solodans, och (3) lärandesituation.  

Bedömningskriterierna tillämpas i urvalsprovets olika delar, och här tillkommer även 
kriteriet Ledarförmåga i sista delprovet.  Den sökandes poäng vägs sedan samman med 
utfallet från första omgången och ligger till grund för alternativt urval genom 
rangordning av de sökande. 

Delprov 1: Dansteknik i annan vald genre 

I delprovet bedömer juryn den sökandes dansteknik, gestaltning, musikalitet och 
rörelsekvalitéer i en annan vald dansgenre (vilket antingen är jazz-, street- eller 
modern/nutida dans). Liksom i det första delprovet i den första omgången utgörs 
provet av en danslektion där den sökande ska kunna visa god basteknik.  Juryn tittar på 
samma generella och specifika kunskaper och förmågor som beskrivits ovan.  

Bedömningen görs utifrån bedömningskriterierna för Dansteknisk kompetens som 
redovisas nedan. 

Delprov 2: Solodans 

I det andra delprovet ska den sökande framföra ett eget solo under två minuter. Den 
sökande väljer själv musik och tar med den valda musiken till provet.  

Juryn tittar på sökandens förmåga att skapa ett eget solo, genom användandet av 
rummet, tematik, musik och konstnärligt uttryck, samt gestaltning, koreografi, analys, 
interpretation och organisation i form av olika uttrycksformer och dess samverkan. 

Bedömningen görs utifrån bedömningskriterierna för Konstnärlig gestaltning som 
redovisas nedan. 

Delprov 3: Lärandesituation 

I det tredje delprovet ska den sökande i form av en lektion instruera ett eget förberett 
rörelsematerial utifrån vald dansgenre till de andra medsökande. Instruktionen ska 
vara maximalt 5 minuter lång och utföras till egen vald musik.  

Juryn tittar på den sökandes förmåga att kunna planera, leda, kommunicera/utveckla 
det egna materialet och genomföra en lärandesituation i samspel med gruppen. 
Bedömningen görs utifrån bedömningskriterierna för Ledarförmåga, som redovisas 
nedan. 

Bedömningskriterier 
 
Avseende Dansteknisk kompetens och Konstnärlig gestaltning 

Godkänt 3 poäng 
Den sökande visar skicklighet i att ta instruktioner och skapa rörelser i en konstnärlig 
gestaltning utifrån sig själv och den valda dansgenren. Det finns ett flöde i de kreativa 
processerna och den sökande löser de uppgifter som ges. Det finns öppenhet för ett 
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varierat och utforskande förhållningssätt i rörelserna av både kropp, uttryck, dynamik 
och rum.  

Den sökande utför grundstegen i den valda dansgenren som till exempel pliéer, 
tenduer, flatback, isolations, fotarbete och golvarbete med en variation av styrka, 
smidighet och en bra placering av kroppen. Det finns ett flöde, säkra viktskiften, rytm 
och musikalitet i rörelser och förflyttningssteg som till exempel pas de bouréer, 
triplets, slides och golvarbete. I olika hopp, små och stora, märks lätthet och 
explosivitet. Kombinationerna genomförs med säkerhet, balans, snabba viktskiften och 
dynamisk variation utifrån estetiken och musikaliteten i den valda dansgenren. Den 
sökande är fokuserad och visar närvaro i uttryck genom de rörelsekombinationer som 
anvisas; samt har lätt att ta till sig instruktionerna. 

Exempel: 
Den sökanden genomför kombinationer som exempelvis en piruettövning med explicit 
teknisk säkerhet och dynamik samt uppvisar medvetenhet/kunskap om placering. Den 
sökande genomför två eller fler piruetter samt sätter ihop dessa med resterande steg 
med säkerhet i flöde och gestaltning. Kombinationen gestaltar helhet där den sökande 
genomför tydlighet i både inledning och avslut. Detta sker med de rörelser som härrör 
från instruktionen och sker med bedömd musikalitet och säkerhet. 

Godkänt 2 poäng 
Den sökande visar förmåga att ta instruktioner och skapa rörelser i en konstnärlig 
gestaltning utifrån sig själv och den valda dansgenren. Den sökande löser de uppgifter 
som ges med öppenhet för ett utforskande förhållningssätt i både kropp, uttryck, 
dynamik och rum.  

Den sökande utför grundstegen i den valda dansgenren som till exempel pliéer, 
tenduer, flatback, isolations, fotarbete och golvarbete med den kombination av styrka, 
smidighet och placering som behövs för att kunna göra rörelserna. Den sökande utför 
rörelserna och förflyttningssteg som till exempel pas de bouréer, triplets, slides och 
golvarbete med viktskiften och musikalitet. Olika hopp, små och stora, utmärks av 
lätthet och styrka. 

Kombinationerna görs med balans, snabba viktskiften och variation utifrån estetiken 
och musikaliteten i den valda dansgenren. Den sökande är fokuserad och visar närvaro 
i uttryck genom de rörelsekombinationer som anvisas; samt har lätt att ta till sig 
instruktionerna. 

Exempel: 
Den sökande genomför kombinationer som exempelvis en piruettövning med viss 
teknisk säkerhet, viss dynamik samt önskvärt placering i vissa rörelser. Den sökande 
genomför EN piruett på säkert sätt samt förmår kombinera denna med resterande 
steg. Detta bedöms ske med flöde och närvaro genom nästan hela kombinationen. Den 
sökande visar viss helhet, exempelvis genom att genomföra en tydlig början men 
bristfälligt avslut. 

Godkänt 1 poäng 
Den sökande tar delvis instruktioner och skapar rörelser genom en konstnärlig 
gestaltning utifrån sig själv och den valda dansgenren.  

Den sökande utför grundstegen på ett grundläggande sätt i den valda dansgenren som 
till exempel pliéer, tenduer, flatback, isolations, fotarbete och golvarbete. Den sökande 
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utför rörelserna, olika hopp och förflyttningssteg som till exempel pas de bouréer, 
triplets, slides och golvarbete på ett för genren relevant sätt.  

Den sökande utför kombinationerna utifrån en viss estetik och musikalitet i den valda 
dansgenren. Den sökande uppvisar visst fokus, närvaro och uttryck i 
rörelsekombinationerna som ges och kan ta till sig vissa instruktionerna. 

Exempel: 
Den sökande genomför rörelser i kombinationer som exempelvis en piruettövning men 
uppvisar brister sett till flöde, teknisk säkerhet och rörelsers placering. Vidare synliggör 
den sökande en grundteknik och därmed tecken på förutsättning för utveckling. 
Eftersom fokus ligger på genomförande av kombinationen möjliggör befintlig 
grundteknik dynamik i rörelser och gestaltning. Den sökande genomför en piruett utan 
säkerhet. Denna präglas av viss helhet men uppvisar betydande brister i början och 
slutet av kombinationen sett till både rörelsernas genomförande och musikalitet. 

Underkänt 
Den sökande tar inte instruktioner och kan inte omvandla dem till egna rörelser och 
konstnärligt gestalta rörelserna utifrån den valda dansgenren. De kreativa processerna 
saknar eget uttryck. Den sökande upprepar samma rörelser och uttryck och 
användandet av rummet och dynamiken blir lätt enformig. 

Den sökande gör grundsteg som till exempel pliéer, tenduer, flatback, isolations och 
golvarbete utan att ha styrkan, smidigheten eller en bra placering av kroppen. Den 
sökande håller inte balansen i olika positioner. Den sökande saknar flöde, säkra 
viktskiften, rytm eller musikalitet i rörelser och förflyttningssteg som till exempel pas 
de bouréer, triplets, slides, fotarbete och golvarbete. Den sökande gestaltar inte 
grundpulsen eller hur rörelserna ska fraseras samt tappar ofta balansen i snabba 
viktskiften. I olika hopp, små och stora, så saknar den sökande en lätthet och 
explosivitet. Kombinationerna görs utan dynamisk variation utifrån estetiken och 
musikaliteten i den valda dansgenren vilket ger ett osäkert uttryck. Den sökande 
saknar fokus, närvaro och uttryck i vissa av rörelsekombinationerna som ges. 

Exempel: 
Den sökande klarar inte rörelserna i kombinationer som exempelvis en piruettövning. 
Detta kommer till uttryck genom avsaknad alternativt fundamental/betydande brist 
sett till aspekter som flöde, teknik, placering, dynamik och gestaltning. Den sökande 
klarar inte att genomföra en piruett och förefaller sakna kunskap att utföra flera av 
rörelserna i kombinationen. Den sökande förmår inte att uppvisa helhet i 
kombinationen genom att den, sett till form, saknar början och slut samt, sett till 
innehåll, visar betydande brist beträffande musikalitet och rörelsernas 
utformning/genomförande. 

Avseende Ledarförmåga 

Godkänt 3 poäng 
Den sökande visar tydlig, strukturerad och stark förmåga att entusiasmera och leda 
gruppen och därigenom lära ut sitt material. Den sökande visar på säkerhet i 
ledarskapet under arbetets gång vilket inger gruppen trygghet. Kommunikationen med 
gruppen fungerar väl och den sökande både lyssnar och svarar till individernas olika 
behov. Under arbetes gång utvecklas gruppen i det givna rörelsematerialet. 
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Godkänt 2 poäng 
Den sökande visar god förmåga att leda gruppen och lära ut sitt material. 
Kommunikationen fungerar och den sökande har förmåga att lyssna på och se gruppen 
samt återkoppla till dess behov.  

Godkänt 1 poäng 
Den sökande visar initiativ till att leda gruppen och att lära ut sitt material. 
Kommunicerar och får med sig gruppen till vissa delar i arbetet men visar svag 
återkoppling till gruppen. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

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).  

Baserat på Göteborgs universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

Universitetet ansöker om att få ställa upp andra krav än de i områdesbehörighet A6 c 
för tillträde till Ämneslärarprogrammet, undervisningsämne Dans (Dnr V 2016/247). 
Det ytterligare krav på särskild behörighet som universitetet vill använda är godkänt 
dansprov.  

Universitetet ansöker också om att få använda dansprovet för att rangordna de 
sökande i urvalet. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att universitetet i sin ansökan och inlämnade 
kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt dansprov 
är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen utifrån de 
kursmål som beskrivs i kursplanernas (LGDA 50/60/70/80/90/95) praktiskt-estetiska 
moment. 

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 även tydlig av vad som krävs av den sökande för att arbetsprovet ska 
bedömas som godkänt, dvs. att den sökande ska bedömas behörig för utbildningen. 

Lärosätet har också visat att arbetsprovet torde vara ett lämpligt urvalsinstrument, 
dvs. att det kan rangordna de sökande utifrån de sökandes kompetens på 
dansområdet. 

Göteborgsuniversitet har beskrivit bedömargruppens (juryns) sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av personer som tillsammans har tillräcklig 
kompentens för sin bedömningsuppgift. Studentrepresentanter ingår i juryn, men inte 
med uppdrag att bedöma de sökandens prestationer, utan i syfte att bevaka 
rättsäkerheten i antagningsprovets process. 
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Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som 
universitetet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande 
tillräckligt rättssäkert sätt.  


