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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
och alternativt urval till utbildningsprogrammet 
ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan: 
ämneskombination - dans - fördjupning dans vid 
Luleå tekniska universitet 

Beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Luleå tekniska universitet får tillstånd att fördela samtliga 
platser till utbildningsprogrammet Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan: 
Ämneskombination - Dans - Fördjupning dans (förkortas i beslutet 
”ämneslärarutbildningen i dans”). Platserna ska fördelas genom ett alternativt urval 
som baseras på de sökandes resultat på det färdighetsprov som beskrivs i ansökan.  

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2017 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan välja att följa 
upp tillståndet. 

Luleå tekniska universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att 
det finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning till 
ämneslärarutbildningen i dans än de som anges i 7 kap. 13 § och fördela platserna på 
grundval av andra särskilda prov enligt 7 kap. 12 och 23 §§ högskoleförordningen.  

Det urvalsinstrument som Luleå tekniska universitet vill använda består av ett 
färdighetsprov. De sökande bedöms inom tre områden; dansteknisk förmåga, 
konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga samt förmåga till expressivitet, närvaro 
och interpretation. De sökande bedöms enligt i ansökan redovisade generella 
bedömningskriterier som förtydligas av lärosätet genom exempel på bedömningar.  

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Luleå tekniska universitet har 
visat att urvalsinstrumentet är det mest ändamålsenliga sättet att fördela platserna. 
Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 
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Tillståndet gäller samtliga av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet 
själv kan besluta om.  

Luleå tekniska universitet har haft ett tidsbegränsat tillstånd till och med höstterminen 
2016, att tillämpa en annan platsfördelning och alternativt urval till utbildningen. Luleå 
tekniska universitet har även tillstånd, som gäller tillsvidare, att använda andra 
behörighetskrav utöver områdesbehörighet till ämneslärarutbildningen i dans (reg. nr. 
83-6909-11). 

Om Luleå tekniska universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för 
fördelning av samtliga platser efter vårterminen 2022 måste lärosätet inkomma med 
en ny ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska 
en analys ingå av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, 
studieuppehåll, och studieavbrott. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även 
en självvärdering av urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa 
urvalet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
urvalsmodellen och instrumentet.  

Om Luleå tekniska universitet vill ändra något som ingår i det beviljade tillståndet, t.ex. 
som rör urvalsinstrumentet eller urvalsförfarandet, ska en ny ansökan skickas till 
Universitets- och högskolerådet. 

Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, chef för avdelningen för analys, 
tillträde och främjandefrågor, efter föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 

Tuula Kuosmanen 

      Frida Lundberg 
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Ärendet 

Luleå tekniska universitet har ansökt om att få göra en annan platsfördelning än den 
högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval till samtliga platser på 
ämneslärarutbildningen i dans [Dnr LTU-3185-2016]. Lärosätet önskar fördela samtliga 
platser via urvalsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2017.  

Luleå tekniska universitet har haft tillstånd att sedan höstterminen 2012 använda ett 
alternativt urval till samtliga platser på utbildningen. En redovisning av erfarenheterna 
av det alternativa urvalet och platsfördelningen lämnades till Universitets- och 
högskolerådet i samband med att ansökan förnyades. Luleå tekniska universitet har 
även ett tillsvidaretillstånd att använda andra behörighetskrav för tillträde till 
ämneslärarutbildning i dans. 

Luleå tekniska universitets ansökan består av ansökan, juryns provblankett för 
antagningen samt en komplettering med mer utförliga bedömningskriterier. 

Lärosätets motivering 

Skälet som Luleå tekniska universitet anger för att vilja använda en annan 
platsfördelning och alternativt urval är att färdighetsprov är det mest ändamålsenliga 
sättet att fördela platserna och anta de mest lämpade för utbildningen.  

Luleå tekniska universitet bifogar en utvärdering för antagningsomgångarna 
höstterminen 2012 – höstterminen 2016 som redovisar hur många som ansökt till 
utbildningen, hur många som deltagit i urvalsprovet samt hur många som antagits 
(uppdelat i antal kvinnor och män). Lärosätet menar att utvärderingen visar att 
urvalsmetoden varit ändamålsenlig eftersom 35 av de 38 antagna studenterna under 
de redovisade antagningsperioderna har klarat kurserna som ges i början av 
utbildningen. 

Lärosätets beskrivning 

Enligt Luleå tekniska universitet ska den sökande genom färdighetsprovet visa sina 
färdigheter i jazzdans, modern dans, improvisation och klassisk balett samt framföra 
en egen danskomposition.  

Luleå tekniska universitet redovisar att de sökande bedöms inom tre områden; 
dansteknisk förmåga, konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga samt förmåga till 
expressivitet, närvaro och interpretation. 

I bedömningen av färdighetsprovet deltar lektor, adjunkter samt sakkunniga. Dessa är 
utvalda av institutionsledningen med utgångspunkt av deras stora erfarenhet av att 
bedöma dans och goda kunskaper inom respektive dansgenre.  

Resultatet från behörighets- och urvalsprovet meddelas skriftligt till alla sökande cirka 
2 veckor efter att proven genomförts. 
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För varje område som bedöms sker en poängsättning mellan ett och fem. Noll poäng 
innebär underkänt i behörighetsprovet och dessa sökande går inte vidare till urval. För 
varje poäng redovisar lärosätet dels generella bedömningskriterier, dels 
konkretiserade bedömningskriterier utifrån exempel på bedömningar. Nedan finns 
exempel på hur detta gjorts för en och två poäng inom dansteknik: 

Generella bedömningskriterier: 

Poäng 1: den sökande uppvisar grundläggande förmåga med en del väsentliga men 
påverkbara brister i och om dansteknik.  

Poäng 2: den sökande uppvisar grundläggande förmåga i och om dansteknik. 

För poäng 3-5 och för samtliga generella bedömningskriterier hänvisar Universitets- 
och högskolerådet till beslutets bilaga. 

Konkretiserade bedömningskriterier enligt exempel på bedömning av 
färdighetsprov: 

För 1 poäng i bedömningskriteriet Dansteknik: den sökande visar oftast en korrekt 
grundplacering, men har svårigheter att hålla den vid vissa moment i dansen. Försöker 
hitta en tyngd i kroppen som förankras i golvet, men har vissa svårigheter med detta. 
Arbetar med aktiv förlängning men ibland uppstår det för mycket eller för lite 
spänning, vilket gör att den sökande tappar bäckenets placering och förlorar 
placeringen i torson.  

En sökande som uppnår högre poäng (2 poäng): personen visar en grundläggande 
dansteknik genom att hålla sin grundplacering i stort sett hela tiden, och arbetar 
utifrån ett muskulärt stabilt center. Vid fallövningen anpassas energin runt sitt eget 
center för att ta sig ner på golvet, men har svårigheter att anpassa energin när det 
handlar om rörelsernas ytterlägen. 

För poäng 3-5 och för samtliga redovisade exempel på bedömningar hänvisas till 
beslutets bilaga. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

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 
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högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka bedömningskriterier och 
vilken skala som används för bedömningen. Myndigheten 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.  

Luleå tekniska universitet har i ansökan och kompletterande underlag visat att det 
finns särskilda skäl för att inte använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till 
ämneslärarutbildning i dans. Dessa särskilda skäl utgår ifrån att betyg och 
högskoleprov inte speglar de färdigheter i dans som är viktiga för att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet gör bedömningen 
att det urvalsinstrument som Luleå tekniska universitet vill använda istället – 
färdighetsprov – ger en mer lämplig grund för fördelning platserna till utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet menar att Luleå tekniska universitet på ett 
tillfredsställande sätt har redovisat de bedömningskriterier som används och genom 
att konkretisera dessa genom exempel gjort det begripligt för den sökande vad som 
krävs för de olika omdömena. Detta menar Universitets- och högskolerådet är en 
förutsättning för att rangordna de sökande på ett rättssäkert sätt.   

Universitets- och högskolerådet menar också att den bifogade utvärderingen visar att 
de mest lämpliga för utbildningen sannolikt antagits eftersom 35 av 38 antagna klarat 
de inledande kurserna. 
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Bilaga  

Luleå tekniska högskolas redovisning av bedömningskriterier och exempel på 
bedömning av färdighetsprov utifrån urvalskriterier. 

Bedömningskriterier 

Generella kriterier för samlad bedömning av färdighetsprovets aspekter i 

fallande ordning: 

- den sökande uppvisar framstående och nyanserad förmåga i dansteknik, 

konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga och till personligt uttryck 

- den sökande uppvisar mycket god förmåga i dansteknik, konstnärlig och 

dynamisk gestaltningsförmåga och till personligt uttryck 

- den sökande uppvisar god förmåga i dansteknik, konstnärlig och dynamisk 

gestaltningsförmåga och till personligt uttryck 

- den sökande uppvisar grundläggande förmåga i dansteknik, konstnärlig och 

dynamiska gestaltningsförmåga och till personligt uttryck 

- den sökande uppvisar grundläggande förmåga med en del väsentliga men 

påverkbara brister i dansteknik, konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga 

och till personligt uttryck 

 

Urvalskriterier för lokala prov (L-prov) i dans 

Som grund för rangordning och därmed urval, bedömer juryn följande 

aspekter hos de sökande: 

- Dansteknisk förmåga 

- Konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga 

- Förmåga till expressivitet, närvaro och interpretation 

Kriterier för samlad bedömning av L-provets aspekter i stigande ordning: 

Dansteknik 

Poäng 1: den sökande uppvisar grundläggande förmåga med en del 

väsentliga men påverkbara brister i och om dansteknik.  

Poäng 2: den sökande uppvisar grundläggande förmåga i och om dansteknik. 

Poäng 3: den sökande uppvisar god förmåga i och om dansteknik. 

Poäng 4: den sökande uppvisar mycket god förmåga i och om dansteknik. 

Poäng 5: den sökande uppvisar framstående och nyanserad förmåga i och 

om dansteknik. 

Konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga 

Poäng 1: den sökande uppvisar grundläggande förmåga med en del 

väsentliga men påverkbara brister i konstnärlig och dynamisk 

gestaltningsförmåga i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, 

improvisation som i en egen danskomposition.  

Poäng 2: den sökande uppvisar grundläggande förmåga i konstnärlig och 

dynamisk gestaltningsförmåga i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, 

improvisation som i en egen danskomposition. 
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Poäng 3: den sökande uppvisar god förmåga i konstnärlig och dynamisk 

gestaltningsförmåga i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, 

improvisation som i en egen danskomposition. 

Poäng 4: den sökande uppvisar mycket god förmåga i konstnärlig och 

dynamisk gestaltningsförmåga i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, 

improvisation som i en egen danskomposition. 

Poäng 5: den sökande uppvisar framstående och nyanserad förmåga i 

konstnärlig och dynamisk gestaltningsförmåga i såväl klassisk balett, modern 

dans, jazzdans, improvisation som i en egen danskomposition. 

Förmåga till expressivitet, närvaro och interpretation 

Poäng 1: den sökande uppvisar i sin gestaltning grundläggande förmåga med 

en del väsentliga men påverkbara brister till expressivitet, närvaro och 

interpretation i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, improvisation som i 

en egen danskomposition.  

Poäng 2: den sökande uppvisar i sin gestaltning grundläggande förmåga i 

expressivitet, närvaro och interpretation i såväl klassisk balett, modern dans, 

jazzdans, improvisation som i en egen danskomposition.  

Poäng 3: den sökande uppvisar i sin gestaltning god förmåga i expressivitet, 

närvaro och interpretation i såväl klassisk balett, modern dans, jazzdans, 

improvisation som i en egen danskomposition. 

Poäng 4: den sökande uppvisar i sin gestaltning mycket god förmåga i 

expressivitet, närvaro och interpretation i såväl klassisk balett, modern dans, 

jazzdans, improvisation som i en egen danskomposition. 

Poäng 5: den sökande uppvisar i sin gestaltning framstående och nyanserad 

förmåga i expressivitet, närvaro och interpretation i såväl klassisk balett, 

modern dans, jazzdans, improvisation som i en egen danskomposition. 

Varje medlem i juryn sätter en individuell poäng, där totalsumman divideras 

med antalet ledamöter, varvid en genomsnittspoäng erhålls. Utifrån de erhållna 

genomsnittspoängen görs en rangordningslista som utgör underlaget för urval. 

Sammanfattande omdömen (per bedömt område): 

0 underkänt antagningsprov 

1-5 godkänt antagningsprov 

Exempel på bedömning av färdighetsprov utifrån urvalskriterier 

För 1 poäng i bedömningskriteriet Dansteknik: den sökande visar oftast en 

korrekt grundplacering, men har svårigheter att hålla den vid vissa moment i 

dansen. Försöker hitta en tyngd i kroppen som förankras i golvet, men har vissa 

svårigheter med detta. Arbetar med aktiv förlängning men ibland uppstår det 

för mycket eller för lite spänning, vilket gör att den sökande tappar bäckenets 

placering och förlorar placeringen i torson. En sökande som uppnår högre 

poäng (2 poäng): personen visar en grundläggande dansteknik genom att hålla 

sin grundplacering i stort sett hela tiden, och arbetar utifrån ett muskulärt 

stabilt center. Vid fallövningen anpassas energin runt sitt eget center för att ta 

sig ner på golvet, men har svårigheter att anpassa energin när det handlar om 

rörelsernas ytterlägen. För 3 poäng: den sökande visar en god förmåga i 
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dansteknik genom sitt arbete med grundplaceringen genom hela provet. 

Förlängning, genom hela kroppen, och tyngden mot golvet anpassas utifrån 

övningen. För 4 poäng: den sökande visar en mycket god förmåga i dansteknik 

genom den aktiva förlängningen av torson och samtidigt korrekta placeringen 

av bäckenet genom hela provet. Använder sig av tyngden i kroppen som är väl 

förankrad i golvet och växlar mellan olika rörelsekvaliteter inom samma övning. 

För att uppnå högsta poängen (5 poäng): placeringen är väl förankrad i kroppen 

och framförs med självklarhet. Detaljer och fördjupningar i rörelserna tas med 

och fraserar utifrån olika musikaliska aspekter. Fördelar vikten och energin i 

mötet med golvet och kan anpassa rörelsekvalitéternas och nyanserar dessa 

mellan anspänning och avspänning. Ej godkänt (0 poäng): den sökande har 

ingen kännedom om grundplaceringen och har svårt med kroppskontrollen, 

framförallt gällande kroppens ytterlägen. Tappar ofta balansen och har svårt att 

arbeta med fötterna i sträckt/flexat läge.    

 

För 1 poäng i bedömningskriteriet Konstnärlig och dynamisk 

gestaltningsförmåga: den sökande utför övningar, diagonaler och 

kombinationen med fokus på att komma ihåg rörelser/rörelsematerial och 

riktningar i rummet, men kan då och då variera dynamik inom de enklare 

övningar och/eller i enklare rörelser. Något av jazzdansens typiska särart 

(varierande dynamik, musikalitet, låg tyngdpunkt eller typiska dynamiska 

variationer så som attacker, accenter, explosivitet och/eller flöde) syns i 

sökandes dans i de enklare övningarna. Den sökande har svårt att nå ut med sitt 

fokus och sin inlevelse i dansen till publiken och/eller till andra dansare och 

därmed lyckas nå publiken eller använda dans som uttrycksform bara på 

enstaka tillfällen. För 2 poäng: den sökande utför övningar, diagonaler och 

kombinationen med fokus både på att komma ihåg rörelser/rörelsematerialet 

och riktningar i rummet, med att variera dynamiken. Vid enstaka tillfällen hittar 

den sökande flöde och accenter i sitt dansande. Några av jazzdansens typiska 

särarter (varierande dynamik, musikalitet, låg tyngdpunkt och/eller typiska 

dynamiska variationer så som attacker, accenter, explosivitet och/eller flöde) 

syns i den sökandes dans i vissa av övningarna men även i den längre 

kombinationen. Den sökande lyckas nå ut med sitt fokus till publik och/eller 

dansare men inlevelsen i dansen når man inte ut med hela tiden och därmed 

når man ut till publiken vid flertal tillfällen. För att uppnå högre poäng (3 

poäng): den sökande utför övningar, diagonaler och kombinationen med viss 

säkerhet i material, riktningar i rummet och i teknik. Den sökande kan även 

variera dynamik i de olika övningarna och hitta både flöde och accenter (när 

läraren påpekar/efterfrågar detta). I jazzdansprovet syns några av jazzdansens 

typiska särarter (varierande dynamik, musikalitet, låg tyngdpunkt och/eller 

typiska dynamiska variationer så som attacker, accenter, explosivitet och/eller 

flöde) i den sökandes dans i de flesta övningar. Den sökande lyckas att nå ut 

med sitt fokus och sin inlevelse i dansen till publiken och/eller till andra dansare 

och därmed når den sökande publiken vid större delen av provet. För att uppnå 
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poäng 4: den sökande utför övningar, diagonaler och kombinationen med 

säkerhet i material, riktningar i rummet, teknik och expressivitet. Den sökande 

varierar dynamik i de olika övningarna och hittar både flöde, låg tyngdpunkt, 

explosivitet och accenter. Med säkerhet i teknik, rörelsematerial och dynamiska 

variationer kan den sökande uttrycka jazzens typiska särart i de olika 

övningarna. Den sökande riktar sin dans ut till publiken och/eller till andra 

dansare och visar närvaro genom hela provet. För att uppnå högsta poängen (5 

poäng): den sökande utför övningar, diagonaler och kombinationen med så stor 

säkerhet att hon/han även kan utforska och utveckla rörelseuttrycket med 

nyanserade dynamiska skillnader, nyanserad expressivitet och musikalitet. Den 

sökande tar själv initiativ till att utforska och utveckla rörelseuttrycket. Jazzens 

typiska särart är med i alla övningar och syns tydligt i ett utåtriktat och varierat 

uttryck mot publik och andra dansare. Ej godkänt (0 poäng): den sökande utför 

övningar, diagonaler och kombinationen med fokus på att komma ihåg 

rörelser/rörelsematerial och riktningar i rummet, men kan inte variera dynamik 

inom de olika övningarna och/eller i rörelser. Jazzdansens typiska särart 

(varierande dynamik, musikalitet, låg tyngdpunkt, typiska dynamiska variationer 

så som attacker, accenter, explosivitet och/eller flöde) syns inte i den sökandes 

dans. Den sökande kan ej nå ut med sitt fokus och sin inlevelse i dans till 

publiken och/eller till andra dansare och lyckas därmed inte nå publiken eller 

använda dansen som uttrycksform. 

 

För godkänt (1poäng) i bedömningskriteriet Förmåga till expressivitet, närvaro 

och interpretation: den sökande dansar med viss närvaro i sina rörelser. Tar in 

övriga i rummet stundtals, både med blick och genom uttrycket mellan den 

sökande och andra. Den sökande kan stundtals släppa fokus från 

rörelsemönstret och hittar istället ett eget uttryck och en egen känsla i 

dansandet, så att en viss närvaro märks. För att uppnå högre poäng (2 poäng): 

genom att notera andra i rummet visar den sökande närvaro och förstärker det 

genom att arbeta med att hitta eget uttryck i dansandet. Rörelsemönstret 

fångas snabbt upp så att fokus kan läggas på känslan i övningarna. För 3 poäng: 

den sökande är uppmärksam på andra, justerar energin och riktning gentemot 

övriga i rummet. Söker kontakt med övriga och därigenom skapar en närvaro 

och eget uttryck i dansandet. För att uppnå poäng 4: den sökande visar stor 

närvaro i sina rörelser. Använder sig av övriga i rummet för att skapa uttryck 

mellan den sökande och andra. Släpper fokus från rörelsemönstret och 

fokuserar på det egna uttrycket och känslan. För att uppnå högsta poängen (5 

poäng): den sökande visar stor närvaro i sina rörelser, genom att hela tiden 

skapa uttryck och egen känsla i dansandet. Genom anpassningar och kontakten 

till övriga i rummet skapas en uttrycksförmåga som är tydlig, både genom att 

anpassa energin och riktningen i rummet och uttrycket i dansen. Ej godkänt (0 

poäng): Den sökande är så pass osäker att fokus inte kan släppa från 

rörelsemönstret, vilket gör att allt uttryck och närvaro saknas. samt att all 

kontakt med övriga i rummet uteblir. 


