
 

 
 

 

Sida 1 (10) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 

 

Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
 
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Linda Puhls 
BESLUT 
2020-04- 09 
Reg.nr: 411-00017-20 
 

  

Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Danspedagogiska året 
(DAGDL1) vid Karlstads universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Karlstads universitet får använda godkänt resultat på 
färdighetsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till Danspedagogiska året 
(DAGDL1). 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 Karlstads 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet på ett tillräckligt 
rättssäkert sätt prövar den sökandes dansteknik, expressivitet, musikalitet och 
problemlösningsförmåga.   

Universitets- och högskolerådet gör också bedömningen att de färdigheter som 
Karlstads universitet vill pröva är kunskaper som är nödvändiga för att ha 
förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2020 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet.  

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. 
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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 

Karlstads universitet har ansökt om att få ställa upp godkänt resultat på färdighetsprov 
för tillträde till Danspedagogiska året (DAGDL1) (C 2020/370).  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2020. 

Karlstads universitets ansökan består av 2 delar: ansökan samt kursplan. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Danspedagogiska året (DAGDL1), en kurs på 60 poäng. Kursen vänder 
sig till studenter som vill utveckla sitt eget dansande och vidga sina erfarenheter av 
performativt arbete. 

Karlstads universitet anför att Danspedagogiska året är en konstnärlig pedagogisk kurs 
som låter studenten möta dans i relation till didaktik, att lära ut dans. Den egna 
dansträningen varvas med studier och diskussioner om olika dansdidaktiska metoder. 
Studenten fördjupar sin förståelse för dansundervisningens innehåll och får arbeta 
praktiskt med att utveckla moment i dansundervisning på olika nivåer och i olika 
dansgenrer. I den här kursen utvecklar studenten sin förmåga att skapa koreografi, att 
lära ut koreografi till andra dansare samt att reflektera kring sina egna och andras 
koreografiska val och konstnärliga processer. Det ingår flera performativa projekt 
under året.  

Vidare anför lärosätet att det egna danskonstnärliga utövandet är centralt i den 
konstnärliga pedagogiska kompetens som studenterna ska utveckla och utgör därför 
en stor del av kursens innehåll. Kursen utgår från att studenten redan har viss 
grundläggande dansteknisk färdighet och viss fallenhet för expressivitet i dans som 
konstnärligt och gestaltande uttryck. Det är sålunda av yttersta vikt att kursdeltagarna 
har de förutsättningar som behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen. De 
grundläggande förutsättningarna beskrivs mer detaljerat genom 
bedömningskriterierna, se bilaga 1. Merparten av de lärandemål som anges i 
kursplanen är att betrakta som kvalificerade ur danstekniskt och konstnärligt 
perspektiv. Det handlar om fördjupade hantverksmässiga färdigheter samt förmåga till 
fördjupad expressivitet i såväl egen dans som didaktiskt utövande. Studenten ska även 
på ett självständigt sätt skapa, förverkliga och kommunicera egna konstnärliga och 
pedagogiska idéer. De kontinuerliga danstekniska och dansgestaltande momenten i 
utbildningen förutsätter dessutom att studenten dels har erfarenhet av 
danskonstnärligt samarbete, dels har de fysiska förutsättningarna för att inte skada sig 
under studierna.   

Karlstads universitet framför att det, för att garantera att studenten har de 
förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig kursens lärandemål, är nödvändigt att 
tillämpa ett färdighetsprov i samband med ansökan och antagning.  

I ansökan anför lärosätet att de sökande genom färdighetsproven ska visa sin 
grundläggande färdighet, förmåga och förutsättning för dansstudier som är helt 
avgörande för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll, optimera sitt lärande och 
utveckla de olika perspektiv som kursens mål anger. De färdigheter som lärosätet 
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önskar mäta med hjälp av färdighetsprov, dansteknik, expressivitet, musikalitet och 
problemlösningsförmåga, är viktiga kvaliteter i dansutövande som lärosätet vill ta vara 
på och utveckla hos de sökande.  

Karlstads universitetet anser därför att färdighetsprov för särskild behörighet till 
samtliga platser är oumbärliga för att garantera kursens kvalitet och för att garantera 
att de sökande kan tillgodogöra sig undervisningen. 

Lärosätets beskrivning 

Det antagningsprov som Karlstads universitet ansöker om att få använda för 
behörighet i avser att pröva dansteknik, expressivitet, musikalitet och 
problemlösningsförmåga. Färdighetsprovet säkerställer den särskilda behörigheten 
och består av ett dansprov.  

Dansprov  
Den sökande deltar i lärarledda kollektiva danslektioner inom några olika dansgenrer 
som jazzdans, nutida dans, balett, street dance samt dansimprovisation. Sökande visar 
här sin grundläggande färdighet, förmåga och förutsättning i ovan nämnda 
danstekniker samt sin expressivitet, musikalitet och problemlösningsförmåga som är 
bedömningsgrunderna för prövningen av den särskilda behörigheten. Se vidare bilaga 
1 till Universitets- och högskolerådets beslut. 

I samband med provet vill lärosätet även genomföra individuella samtal med varje 
sökande. Lärosätet kallar dessa samtal för intervju. Under intervjun avhandlas bland 
annat ambition, motivation, hälsa samt kursens upplägg och innehåll. Dessa samtal 
räknas ej med eller bedöms för den särskilda behörigheten.  

Bedömargruppens sammansättning och arbete  
Bedömargruppen består av: Danslärare med konstnärlig och didaktisk kompetens i de 
dansgenrer som bedöms och med erfarenhet av dansundervisning på universitetsnivå. 
Samtliga danslärare har flerårig bedömningserfarenhet av färdighetsprov i dans inom 
universitetet och har även medverkat i bedömningsgrupper i färdighetsprov till andra 
eftergymnasiala utbildningar samt i färdighetsprov till gymnasium med dansinriktning. 
I bedömargruppen medverkar även två studentrepresentanter. Dessa 
studentrepresentanter övervakar främst bedömningsprocessernas rättssäkerhet ur ett 
studentperspektiv.  

Vid dansprovet prövar lärosätet alla sökandes särskilda behörighet och därigenom 
deras grundläggande färdighet, förmåga och förutsättningar i dans. Under denna del 
närvarar hela bedömargruppen och gör individuella bedömningar utifrån de kriterier 
för godkänd och icke godkänd som finns i bilaga 1 till Universitets- och högskolerådets 
beslut. Efter denna del av färdighetsprovet vägs bedömargruppens kriterier för 
godkänd och icke godkänd samman vid anslutande konferens där majoritetsprincipen 
gäller. Vid eventuell svårbedömd situation fortsätter samtalet tills gemensamt beslut 
kan motiveras och tas. Studentrepresentanterna ingår i bedömargruppen men gör ett 
överlämnande av sina synpunkter av processen innan övriga i bedömargruppen 
fortsätter sin diskussion enskilt.  
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Information till studenten  
Information om antagningsförfarandet till Danspedagogiska året, där ett 
färdighetsprov prövar den särskilda behörigheten, publiceras på kursens webbsida. Här 
informeras även om att grundläggande behörighet för högskolestudier är ett krav. I 
den information som går ut till de sökande, när de kallas till prov, ges en beskrivning av 
dansprovets upplägg och innehåll så som beskrivits ovan under rubriken "Lärosätets 
beskrivning av färdighetsprov". Informationen förtydligar också att den avslutande 
intervjun inte ligger till grund för bedömning av särskild behörighet. De sökande får 
även ett preliminärt tidsschema för hela antagningsprovet.  

Dokumentation och resultat till sökande 
Den bedömning som görs av varje sökande och de beslut som tas protokollförs och 
diarieförs, se bilaga 2 till Universitets- och högskolerådets beslut. Resultatet från 
antagningsprovet meddelas skriftligt.  

Uppföljning 
Antagningsförfarandet utvärderas i bedömargruppen efter avslutade prov och vid 
terminsstart förs en diskussion med de studenter som är registrerade på kursen om 
hur de upplevde färdighetsproven. 

Den inskickade kursplanen har lärandemål för de ingående delkurserna där studenten 
efter avslutad delkurs till exempel ska kunna dansa med fördjupad dansteknisk 
färdighet och expressivitet, framföra koreografi med förtrogenhet i dess danstekniska 
och expressiva element, skapa en genomarbetad koreografi med betoning på 
dynamiska kvaliteter för flera dansare samt redogöra för och motivera såväl egna som 
andras koreografiska och dynamiska val i den konstnärliga processen. 

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).  

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

För behörighet till Danspedagogiska året vill Karlstads universitet använda ett särskilt 
behörighetskrav om godkänt resultat på färdighetsprov.  

Karlstads universitet anger att Danspedagogiska året är en konstnärlig pedagogisk kurs 
som låter studenten möta dans i relation till didaktik, att lära ut dans. Den egna 
dansträningen varvas med studier och diskussioner om olika dansdidaktiska metoder. 

Att det som urvalsinstrumentet 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”. 
Som ett första steg har Universitets- och högskolerådet prövat och funnit att 
utbildningen är av sådan karaktär att godkänt resultat på det beskrivna 
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färdighetsprovet är ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra 
sig utbildningen.  

I den inskickade kursplanen för utbildningen finns flera exempel på hur den kunskap 
färdighetsprovet prövar används som en del av utbildningen. Ett exempel är kursmål 
som formuleras: Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 
- framföra koreografi med förtrogenhet i dess danstekniska och expressiva element, 
- skapa en genomarbetad koreografi med betoning på dynamiska kvaliteter för flera 
dansare, 
- redogöra för och motivera såväl egna som andras koreografiska och dynamiska val i 
den konstnärliga processen 
 
Karlstads universitet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av danslärare med konstnärlig och didaktisk 
kompetens i de dansgenrer som bedöms och med erfarenhet av dansundervisning på 
universitetsnivå som tillsammans besitter kompetens om utbildningen. Samtliga 
danslärare har flerårig bedömningserfarenhet av färdighetsprov i dans. I 
bedömargruppen igår även studentrepresentanter. 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. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som Karlstads 
universitet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 
rättssäkert sätt.  

Universitets- och högskolerådet bedömer att Karlstads universitet i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt färdighetsprov är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig Danspedagogiska året. 
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Bilaga 1  

Grundkriterierna för bedömning av särskild 

behörighet Dansprov  

Godkänt För godkänt färdighetsprov skall samtliga krav vara godkända inom 
dansteknik, expressivitet, musikalitet och problemlösning.  

Underkänt  Sökanden använder sig av dansteknik, expressivitet och musikalitet på 
ett bristfälligt sätt utifrån de krav som ställs samt visar otillräcklig 
förmåga till problemlösning i förhållande till de utmaningar som ställs. 
Vid underkänt i ett kriterium men godkänd i övriga anses sökanden 
som underkänd totalt.   

Exempel utifrån respektive bedömningskriterium ges nedan.   

Dansteknik  

Sökande skall kunna visa tillfredsställande basteknik enligt följande:  

• Utför danstekniska grundelement samt rör sig på plats och med 

förflyttning övervägande korrekt och med någon känsla för 

koordination och flöde.  

• Använder sina fysiska förutsättningar så som styrka och rörlighet i sitt 

utförande.  

  

Exempel 1.   

Godkänt Den sökande uppfattar större delen av det presenterade grundläggande 
danstekniska rörelsematerialet och kan i sin egen kropp genomföra exempelvis en 
plié/tendu /sidböjning/kurva/contraction/triplets/valssteg/chassé /pas de bourré eller 
andra av läraren presenterade danstekniska material på ett övervägande korrekt sätt. 
Den sökande uppfattar och utför tex en contraction med ungefärlig kraft och rundning 
samt med kontrapunkterna axel och höft ungefärligt korrekt över varandra. Det vill 
säga utför dansmomentet på ett genomförbart och övervägande korrekt sätt i relation 
till materialets specifika krav vad gäller form, dynamik och fysiska parametrar.  

Underkänt Den sökande klarar inte av att uppfatta och utföra flera av de 
presenterade grundläggande danstekniska rörelsematerialen utifrån de specifika krav 
som de har, inte ens ungefärligt.    

Exempel 2.  

Godkänt När den sökande rör sig på plats och med förflyttning så förmår hen att 
koordinera rörelsematerialet som presenteras så att en märkbar känsla av 
flöde/sammanbundenhet framstår i den sökandes kropp. Flödet är synligt i den 
sökandes sammanlänkande av rörelser samt i hens rumsliga förflyttningar. Detta 
behöver inte ske konstant men återkommande. Den sökande förmår till exempel att 
hitta koordinationen och flödet i en pas de bourré och visar att den kan göra det 
upprepade gånger över golvet eller på plats.  
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Underkänt Den sökande är till största delen okoordinerad i sitt arbete med 
rörelsematerialet och förmår därmed inte visa en känsla av flöde/sammanbundenhet 
varken i den egna kroppen eller rumsligt vilket är återkommande under lektionen.  

Exempel 3.  

Godkänt Den sökande visar på fysiska förutsättningar så som styrka när hen förmår ta 
ansats i sitt hopp eller utför ett dansmaterial nere på golvet och förmår förflytta sig 
själv tämligen dansant (med flöde) genom olika rumsliga nivåer.  

Underkänt Den sökande gör vag ansats i exempelvis hopp och lättar därmed knappt 

från golvet samt saknar i golvarbete förmåga att använda sig av den styrka/kraft som 

krävs för att utföra materialet så som det är instruerat.  

  

Exempel 4.   

Godkänt Den sökande visar på fysiska förutsättningar så som naturlig öppenhet 
och rörlighet i axel och höftleder. Den sökande har den rörlighet som krävs för att 
utföra pliéer, böjningar/sträckningar i torso, förlängningar i hamstrings och arbeta 
utåtroterat i höfterna.  

Underkänt Den sökande uppvisar en tydligt begränsad rörlighet genom att moment 

som kräver rörlighet och flexibilitet i leder och ligament görs stängda eller trånga. Vid 

korrigering förmår inte den sökande justera detta eller förmår ej utföra momenten.  

Expressivitet  

Sökanden skall kunna visa tillfredsställande uttryck och expressivitet 
enligt följande:  

• Dansar i viss mån tryggt och har stundvis en viss närvaro i rörelserna.   

• Möter övriga i rummet med sin blick och sitt kroppsliga uttryck vilket 

stundvis ger en känsla av kontakt i uttrycket mellan den sökanden 

och andra.  

  

Exempel   

Godkänt Sökanden är så pass trygg i det danstekniska och/eller i sin 
dansimprovisation så att hen förmår att ibland släppa koncentrationen på 
kroppen och rörelsematerialets utförande vilket ger att den sökande ibland 
kan hitta den egna känslan i det dansade och 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 Sökanden är så pass otrygg i det danstekniska och/eller i sin 
dansimprovisation så hen inte släpper fokus på kroppen och hur rörelsen 
skall utföras i större delen av det rörelsematerial som arbetas med. Den 
sökande 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 
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vilket skapar en undflyende och icke kommunicerande känsla i det som 
dansas. En oförmåga till kontakt.  

Musikalitet  

Sökanden skall kunna visa musikalisk lyhördhet i sitt dansuttryck enligt 
följande:  

• Följer och kan gå ifrån grundpulsen i musiken.   

• Visar på rytmisk lyhördhet   

  

Exempel  

Godkänt Den sökande följer musikens puls och kan även röra sig i annat tempo 
än den musiken erbjuder, exempelvis mot grundpulsen, trots musikens 
styrning. Den sökande uppfattar underindelningar av musiken, rytmiseringar, 
och använder dem ibland i sin kropp och i sitt uttryck. Det kan visa sig i att hen 
ibland betonar vissa delar av rörelsematerialet utifrån den rytmbild som 
musiken erbjuder.   

Underkänd Sökanden klarar inte av att röra sig till musikens puls trots upprepade 

försök. Sökande förmår inte att uppfatta och följa eller betona någon form av 

rytmisering i musiken med sin kropp och rörelse. Förmågan att medvetet röra sig mot 

musikens grundpuls är otillräcklig.   

Problemlösningsförmåga  

Sökanden skall kunna visa viss problemlösande förmåga enligt följande:   

• Uppmärksammar och löser de problem, uppgifter och korrigeringar som 
sökanden ställs inför under dansprovet.  

Exempel  

Godkänt Sökanden är lyhörd för de instruktioner som ges under provet 
och utforskar dans och rörelsemöjligheter utifrån de direktiv som 
läraren ger. Den sökande uppfattar oftast de korrigeringar eller tips 
som läraren ger och förmår att justera sig själv utifrån det.    

Underkänt Sökanden har sitt fokus riktat på annat än läraren och uppfattar inte 
de instruktioner, korrigeringar eller tips som ges under lektionen, alternativt 
uppmärksammar instruktioner, korrigeringar och tips men förmår sällan att 
göra något med dem.  
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Bilaga 2  
Bedömningsmall  

Särskild 

behörighet  
  

Dansprov  
  

Namn (nr)  

Dansteknik  
Utför danstekniska 

grundelement samt rör sig 

på plats och med förflyttning 

övervägande korrekt och 

med någon känsla för 

koordination och flöde. 

Använder sina fysiska 

förutsättningar så som styrka 

och rörlighet i sitt utförande.  

Expressivitet  
Dansar i viss mån tryggt 

och har stundvis en viss 

närvaro i rörelserna. 

Möter övriga i rummet 

med sin blick och sitt 

kroppsliga uttryck vilket 

stundvis ger en känsla av 

kontakt i uttrycket mellan 

den sökanden och andra.  

Musikalitet  
Följer och kan 
gå ifrån 
grundpulsen i 
musiken.  
Visar på 
rytmisk 
lyhördhet   

  

Problemlösnings-

förmåga  
Uppmärksammar och 

löser de problem, 

uppgifter och 

korrigeringar som 

sökanden ställs inför 

under dansprovet.  

G/U  

1.  
  

          

2.            

3.            

4.            

5.            

  

  

 


