
 

 
 

 

Sida 1 (12) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 

 

Göteborgs universitet  
Box 100 
405 30 Göteborg 
 
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Linda Puhls 
BESLUT 
2020-03-11 
Reg.nr: 411-00009-20 
 

  

Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
Förstaämne: Dans vid Göteborgs universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Göteborgs universitet utöver det krav som ställs i 
områdesbehörighet 6c får använda godkänt resultat på antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav för tillträde till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan, Förstaämne: 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 gör bedömningen att det prov som Göteborgs 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet på ett tillräckligt 
rättssäkert sätt prövar förmåga att gestalta genrespecifika kvalitéer, spatial förmåga, 
placering och kroppsmedvetenhet.  

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalet och behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas 
samt vad som är gränsen för godkänt arbetsprov. 

Tillståndet att använda godkänt antagningsprov som särskild behörighet gäller från och 
med antagning till höstterminen 2020 och till och med antagning till vårterminen 2022.  

Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100), som trädde i kraft 1 
januari 2019, får en högskola till utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 
själv meddela föreskrifter om krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera 
kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen 
eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan 
lärosätet meddelar dessa föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle 
att yttra sig över lärosätets förslag. 

Tillståndet att fördela samtliga platser genom alternativt urval baserat på resultatet av 
antagningsprovet gäller från och med antagning till höstterminen 2020 och till och 
med antagning till vårterminen 2022.  
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Om Göteborgs universitet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning 
av samtliga av platserna efter vårterminen 2022 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan som inkluderar en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska ingå en 
analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll, 
studieavbrott etc. 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. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Linda Puhls. 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

                

Linda Puhls 
Utredare 
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Ärendet 

Göteborgs universitet har ansökt om att få ställa upp ytterligare krav än de i 
områdesbehörighet 6 c för tillträde till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans (Dnr GU 2020/133). De krav på särskild 
behörighet som lärosätet vill använda är godkänt resultat på antagningsprov.   

Lärosätet 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 vårterminen 2020. 

Göteborgs universitet har sedan höstterminen 2016 haft tillstånd att använda godkänt 
resultat på antagningsprov som särskilt behörighetskrav samt för urval till 
utbildningen.  Med anledning av att tillståndet gott ut ansöker Göteborgs universitet 
om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- 
och högskolerådet i samband med den förnyade ansökan [alternativt ange ett datum]. 

Göteborgs universitets ansökan består av: ansökan med bilagor. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
Förstaämne: Dans som leder till en Ämneslärarexamen. 

Skälen till ansökan är att Göteborgs universitet genom antagningsprovet dels vill 
säkerställa att potentiella studenter behärskar de kunskaper och förmågor som 
lärosätet bedömer är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig undervisningen, dels att 
de sökande som erbjuds plats på utbildningen när det finns fler behöriga sökande än 
platser är de som visat högst nivå gällande de kunskaper och förmågor som bedöms 
genom antagningsprov.  

Ämneslärarprogrammet med ämnet dans ska förbereda studenterna för att såväl 
teoretiskt som gestaltande kunna arbeta i gymnasieskolans pedagogiska miljöer. Det 
grundläggande konstnärliga och tekniska danskunnande som krävs för att genomföra 
utbildningen tar, liksom alla konstnärliga hantverk, lång tid att tillägna sig. I första hand 
handlar det om förmågan att gestalta genrespecifika kvalitéer, spatial förmåga, 
placering och kroppsmedvetenhet. Utan dessa förkunskaper är det inte möjligt för de 
sökande att uppnå kurs- och examensmålen inom ramen 120hp ämnesstudier. Dessa 
kunskaper och förmågor måste innehas av studenterna vid programstart, och därmed 
också bedömas som ett förkunskapskrav som kontrolleras genom antagningsprov.  

Självvärdering av nuvarande antagningsprov   
Göteborgs universitet framför att utifrån diskussioner mellan undervisande lärare, 
enhetschef och studenter har antagningsprovet utvecklats och modifierats sedan förra 
ansökan till UHR. De sökande väljer inte längre vilken genre de söker i utan de visar sitt 
kunnande i tre huvudgenrer (jazzdans, streetdans samt modern och nutida dans). 
Utbildningen innehåller alla dessa tre genrer vilket gör att studenterna behöver 
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grundläggande kunskap i dessa för att kunna tillägna sig utbildningen. Ytterligare en 
förändring är att lärosätet utökat antal minuter den sökande har på sig i 
lärandemomentet för att få mer underlag för bedömning men även för att det inte ska 
bli för stressigt för den sökande.   

Statistik för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 
Förstaämne: Dans   
Göteborgs universitet anför att ämneslärarprogrammets ämne dans är nytt och inga 
studenter har ännu tagit examen från utbildningen. Lärosätet arbetar med 
marknadsföring för att öka söktrycket till programmet. I tre år har det totala antalet 
sökande varit ungefär det samma, dock har antalet förstahandssökande nästan 
fördubblats. Av den första årskursen som antogs är det enbart en student som går kvar 
utbildningen. Övriga studenter slutade av olika orsaker, bland annat för att satsa på en 
karriär som dansare. I studentgruppen som antogs 2017 har en student tagit 
studieuppehåll på grund av föräldraledighet och fortsätter sin ämneslärarutbildning nu 
våren 2020. Även i studentgruppen som antogs 2018 har en student tagit 
studieuppehåll på grund av föräldraledighet och planerar återgå hösten 2020. 
Sammanfattningsvis innebär det att inga studenter från de senaste tre årgångarna har 
lämnat utbildningen. 

I dagsläget har utbildningen enbart en student som är man, vilket motsvarar hur 
fördelningen av män och kvinnor ser ut på gymnasiala och eftergymnasiala 
utbildningar. Lärosätets rekryteringsarbete syftar till en breddad rekrytering och en 
jämnare fördelning mellan män och kvinnor.  

Sökande till programmet, fördelat på kön  
          

Kull  Sökande  Kvinnor 
totalt   

Män totalt  Kvinnor, 
1:a hand  

Män, 1:a 
hand  

H16  68  66  2  21  0  

H17  24  23  1  8  0  

H18  36  30  6  8  1  

H19  25  24  1  14  1  
  
Antagna till programmet samt genomströmning terminsvis under utbildningen  
  

Kull  H16  V17  H17  V18  H18  V19  H19  

H16  5  3  3  2  1  1  1  

H17      7  7  6  (stud i ämne 
2)  

6  

H18          3  3  2  

H19              5  
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Lärosätets beskrivning 

Antagningsprovets genomförande  
Antagningsprovet består av ett behörighetsprov och ett urvalsprov, där de sökande 
genomför båda proven. Den information som delges de sökande inför provet framgår 
av Bilaga 1. I urvalsprovet bedömer juryn den sökandes danstekniska kunskaper, 
förmåga till gestaltning, koreografi, tolkning och organisation i form av olika 
uttrycksformer och deras samverkan. Detta sker genom ett eget förberett solo i en 
vald dansgenre (jazzdans, streetdans eller modern och nutida dans). Den sökandes 
prestationer bedöms av en jury sammansatt av sakkunniga ledamöter från Högskolan 
för scen och musik, bestående av en universitetslektor och tre universitetsadjunkter i 
dansämnet. 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 rättssäkerheten i antagningsprovets 
process. Juryn gör en samlad bedömning utifrån de kunskapskriterier som är 
framskrivna i bedömningsmatrisen, bilaga 2.  

I behörighetsprovets fem delprov bedöms dansteknisk kompetens, konstnärlig 
gestaltning och ledarförmåga. För att behörighetsprovet ska bedömas som godkänt 
krävs att sökanden uppnår minst 1 poäng för varje delprov inom detta. Urvalsprovet 
består av ett delprov där dansteknisk kompetens och konstnärlig gestaltning bedöms. 
Det alternativa urvalet görs utifrån en summering av poängen på delproven 
(behörighetsprovens fem delprov och urvalsprovet). I händelse av att sökande uppnår 
samma poängantal tillämpas betyg i första hand som avgörande urval och i andra hand 
högskoleprovet.   

Behörighetsprov    
Behörighetsprovet innefattar fem delprov, (1) jazzdans (2) streetdans (3) modern och 
nutida dans (4) improvisation och (5) lärandemoment. Delprov 1 - 4 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. Den sökande måste uppnå 
minst 1 poäng inom både dansteknisk kompetens, ledarförmåga och konstnärlig 
gestaltning för att bedömas som godkänd på hela behörighetsprovet.    

Juryn tittar generellt på följande i de fyra första delproven: den sökandes kunskaper i 
den valda dansgenrens grundläggande teknik, 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 1-3: Dansteknik (jazzdans, streetdans och modern och nutida dans)  
I delprov 1-3 bedömer juryn dansteknik och dansgenrernas specifika estetik (jazzdans, 
streetdans samt modern och nutida dans). Dansprovet består av en kortare 
danslektion inom respektive genre.  

Avseende dansteknik ligger fokus i de olika genrerna på följande:   

• 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 
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rörelserna, tyngd, explosivitet, dynamisk variation, rytmisk tydlighet och en 
förståelse för jazzdansens estetik.  

• I streetens grundläggande dansteknik tittar juryn specifikt på den sökandes 
förmåga att använda den danstekniska professionsterminologins grundsteg 
och känsla.  Grundläggande kunskaper i hip hop och house samt uppvisad 
förmåga gällande 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 moderna och nutida dansens grundteknik tittar juryn specifikt på den 
sökandes förmåga att kunna använda dansteknikens grundsteg med både 
abstrakt och expressiv känsla. 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 kriterierna Dansteknisk kompetens och Konstnärlig 
gestaltning i bedömningsmatrisen.   

Delprov 4: Improvisation   
Delprov 4 består av improvisation och bearbetning av rörelsematerial där juryn 
bedömer gestaltningsförmåga, kreativitet och förmåga att omsätta givna instruktioner 
i den egna dansgestaltningen. Avseende improvisation tittar juryn specifikt på den 
sökandes bearbetning av rörelsematerial utifrån dennes förmåga att uppfatta, 
gestalta, uttrycka och vara kreativ utifrån givna instruktioner.  

Bedömningen görs utifrån kriteriet Konstnärlig gestaltning i bedömningsmatrisen.   

Delprov 5: Lärandesituation  
I Delprov 5 lär den sökande ut ett eget förberett material till sina medsökande där 
juryn bedömer ledarskap, samspel med gruppen, planering och genomförande. 
Instruktionen ska vara maximalt 10 minuter lång och utföras till egen vald musik. Juryn 
bedömer den sökandes förmåga att kunna planera, leda, kommunicera/utveckla det 
egna materialet och genomföra en lärandesituation i samspel med gruppen.   

Bedömningen görs utifrån kriteriet Ledarförmåga i bedömningsmatrisen.   

Urvalsprov    
I urvalsprovet ska den sökande framföra ett eget solo som är maximalt två minuter. 
Den sökande väljer själv musik och tar med den valda musiken till provet.   

Juryn bedömer de 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 kriterierna Dansteknisk kompetens och Konstnärlig 
gestaltning i bedömningsmatrisen.   

Bedömningsmatrisen tillämpas i urvalsprovet för att rangordna de sökande. Den 
sökandes poäng vägs samman med utfallet från behörighetsprovet och ligger till grund 
för alternativt urval genom rangordning av de sökande.   
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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 (UHRFS 2013:2). 

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 §.  

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

Andra behörighetsvillkor 
För behörighet till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan, Förstaämne: Dans vill Göteborgs universitet använda ett särskilt 
behörighetskrav om godkänt antagningsprov. 

Göteborgs universitet anger att förmåga att gestalta genrespecifika kvalitéer, spatial 
förmåga, placering och kroppsmedvetenhet är en förutsättning för att en sökande ska 
kunna tillgodogöra sig utbildningen 

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 (LGDA10/20/30/40/50) 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. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det behörighetsprov som 
Göteborgs universitet vill använda ger en lämplig grund för bedömning av 
behörighet till utbildningen. 

Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Alternativt urval och annan platsfördelning 
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. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 
bedömningskriterier som används för bedömningen.  
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Göteborgs universitet har i ansökan visat att det finns särskilda skäl för att inte 
använda betyg och högskoleprovsresultat för urval till Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans. Dessa särskilda skäl utgår 
ifrån att betyg och högskoleprov inte speglar den danstekniska kompetens och 
konstnärlig gestaltning som är viktig för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det 
urvalsinstrument som Göteborgs universitet vill använda istället ger en mer lämplig 
grund för fördelning av platserna till utbildningen. 

Universitets- och högskolerådets bedömning är att detta kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättssäkert sätt. 

Göteborgs universitet har också beskrivit bedömargruppens kompetens och 
sammansättning. Beskrivningen visar att gruppen består av personer som tillsammans 
besitter kompetens om utbildningen. Universitets- och högskolerådet anser att 
studentrepresentation är viktig, för att bevaka bedömningsprocessen och 
rättssäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt att studenter deltar i själva 
bedömningsarbetet. 
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Bilaga 1 - Information till sökanden  
  

Antagning sker genom färdighetsprov där särskild vikt läggs vid god 

dansunderbyggnad med väl utvecklat tekniskt kunnande, expressiv 

gestaltning, rytmsinne och musikalitet.  

  

För att bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans krävs godkänt 

behörighetsprov där syftet med provet är att du visar tillräckliga förkunskaper 

i dans för att kunna klara av utbildningen. Provet utgår från jazzdans, 

streetdans samt modern och nutida dans och består av ett behörighetsprov 

och ett urvalsprov där den sökande medverkar vid båda proven. Kallelse 

skickas ut via e-post till de sökande.  

Behörighetsprov  
Behörighetsprovet består av fem delprov. Du deltar tillsammans med övriga 

sökande i dansundervisning i genrerna jazzdans, streetdans samt modern och 

nutida dans. Provet innehåller även improvisation. Utöver detta visar du även 

dina kunskaper i en lärandesituation. Du tar om du önskar med egen musik 

(mp3-spelare/mobiltelefon/dator/iPad).  

  

Delprov inom behörighetsprovet  

  

• Dansprov i grupp där juryn bedömer dansteknik och dansgenrernas 

specifika estetik (jazzdans, streetdans samt modern och nutida dans). 

Dansprovet består av en kortare danslektion inom respektive genre.  

  

• Dansprov i grupp i improvisation och bearbetning av rörelsematerial 

där juryn bedömer gestaltningsförmåga, kreativitet och förmåga att 

omsätta givna instruktioner i den egna dansgestaltningen.  

  

• Lärandesituation – du lär ut ett eget förberett material till dina 

medsökande där juryn tittar på ledarskap, samspel med gruppen, 

planering och genomförande. Du väljer själv inom vilken genre samt 

vad för typ av material du lär ut (max 10 minuter).   

Urvalsprov  
Provet syftar till att rangordna de sökande. I urvalsprovet bedömer juryn 

under ett eget förberett solo dina danstekniska kunskaper i en vald dansgenre 

(jazzdans, streetdans eller modern och nutida dans). Eget förberett solo (max 

2 min) där juryn bedömer gestaltning, koreografi, tolkning och organisation i 

form av olika uttrycksformer och dess samverkan.  

Den sökandes poäng från behörighetsprovet vägs samman med utfallet från 

urvalsprovet och ligger till grund för alternativt urval genom rangordning av de 

sökande. 
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Bilaga 2 - Bedömningsmatris   
  

  Avser omgång 1 och 
2, delprov 1-3 samt 
urvalsprovet  

Avser omgång 1 och 
2, delprov 1- 4 samt 
urvalsprovet  

Avser 
omgång 2,  
delprov 5  

Bedömning   
  

Dansteknisk 
kompetens   

Konstnärlig 
gestaltning   

Ledarförmåga  

3 poäng   Den sökande har 
goda danstekniska 
kunskaper samt god 
kroppskännedom 
och visar stor 
säkerhet och 
tydlighet i 
användandet av 
dessa. Rörelserna 
utförs med flyt, 
musikalitet och 
dynamisk variation 
samt i samspel med 
olika uttryck.  

Den sökande visar 
på en självständig 
och personlig 
interpretation i sitt 
framförande. Den 
sökande tar eget 
initiativ, gestaltar 
på ett nyskapande 
sätt och har 
kontakt med hela 
rummet på ett 
medvetet och 
uttrycksfullt sätt.  

Den sökande visar 

tydlig och stark 

förmåga att leda 

gruppen och lära ut 

sitt material. Det finns 

en säkerhet och en 

självklarhet i 

ledarskapet som inger 

gruppen trygghet.   

Kommunikation 

fungerar bra och den 

sökande både lyssnar 

och svarar till 

individernas olika 

behov vilket utvecklar 

gruppen i 

rörelsematerialet.  

  

2 poäng   Den sökande har 
danstekniska 
kunskaper samt 
kroppskännedom 
och använder 
rörelserna på ett 
tydligt och säkert 
sätt i samspel med 
olika uttryck.  

Den sökande visar 

på en självständig 

interpretation och 

gestaltning i 

dansgenren. Den 

sökande visar 

närvaro och tar 

kontakt med andra i 

rummet på ett 

uttrycksfullt sätt.  

  

Den sökande visar 
förmåga att leda 
gruppen och lära ut 
sitt material. 
Kommunikationen 
fungerar och den 
sökande har förmåga 
att lyssna och se till 
allas behov.  
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1 poäng  
(godkänd)   

Den sökande visar 
grundläggande 
kunskaper i 
användande av 
dansteknik. I vissa 
delar av 
rörelsematerialet 
finns ett tydligt 
utförande av 
rörelserna och dess 
samspel med olika 
uttryck.  

Den sökande utför 

grundläggande 

gestaltningsmässiga 

bedömningar och 

val i dansgenren. 

Den sökande visar 

närvaro och tar 

kontakt med andra i 

rummet i vissa av 

rörelserna.   

  

Den sökande visar 
initiativ i att leda 
gruppen och lära ut 
sitt material. 
Kommunicerar och får 
med sig gruppen i 
vissa delar i arbetet.  

0 poäng  
(underkänd)   

Den sökande visar 

ringa förståelse för 

användandet av 

dansteknik på ett 

tydligt sätt och i 

samspel med olika 

uttryck.  

  

Den sökande visar 

ingen form av 

gestaltning eller 

uttrycksförmåga i 

dansgenren. Den 

sökande visar viss 

närvaro och har 

liten kontakt med 

andra i rummet.  

  

Den sökande visar 
svag förmåga att leda 
gruppen och lära ut 
sitt material. 
Kommunikation är 
bristfällig och den 
sökande har svårt att 
få med sig gruppen.  

   

Exempel på bedömningar  
  
Avseende Dansteknisk kompetens och Konstnärlig gestaltning  

 

Godkänt 

Den sökande uppvisar en förmåga att ta instruktioner och skapa rörelser och 

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 en nyfikenhet, en variation och ett utforskande i rörelserna av 

både kroppen, uttrycket, dynamiken och rummet.   

Den sökande utför grundstegen i den valda dansgenren som till exempel 

pliéer, tenduer, flatback, isolations, fotarbete och golvarbete med en 

kombination 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, så finns det en lätthet och explosivitet. Kombinationerna görs 

med en säkerhet, balans, snabba viktskiften och dynamisk variation utifrån 

estetiken och musikaliteten i den valda dansgenren. Den sökande uppvisar 
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hela tiden ett fokus, en närvaro och uttryck i rörelsekombinationerna som ges 

och har lätt att ta till sig instruktionerna.  

 

Underkänt 

Den sökande har svårt att ta instruktioner och omvandla dem till egna 

rörelser. Dessutom har den sökande svårt att konstnärligt gestalta rörelserna 

utifrån den valda dansgenren. De kreativa processerna saknar flöde och den 

sökande har svårt att lösa uppgifterna som ges. Den sökande saknar 

nyfikenheten och det blir ofta samma rörelser och uttryck, 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 och en bra 

placering av kroppen. Den sökande har svårt att hålla balansen i olika 

positioner. Den sökande saknar flöde, säkra viktskiften, rytm och 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 med en osäkerhet och utan dynamisk variation utifrån 

estetiken och musikaliteten i den valda dansgenren. Den sökande saknar ett 

fokus, en närvaro och uttryck i vissa av rörelsekombinationerna som ges och 

har svårt att ta till sig instruktionerna.  

  

Avseende Ledarförmåga  

Godkänt 

Den sökande visar tydlig, strukturerad och stark förmåga att leda gruppen och 

lära ut sitt material. Det finns en säkerhet och en självklarhet i ledarskapet 

som inger gruppen trygghet. Kommunikation fungerar bra och den sökande 

både lyssnar och svarar till individernas olika behov vilket utvecklar gruppen i 

rörelsematerialet.  

 

Underkänt 

Den sökande är ostrukturerad, visar svag förmåga att leda gruppen och i att 

lära ut sitt material.  

Kommunikation är bristfällig och den sökande har svårt att få med sig gruppen 

i övningarna.  

 

 


