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Ansökan om examensrätt för lärarexamen inriktning dans, masterexamen i
danspedagogik och masterexamen i dansterapi
Danshögskolan beviljas inte rätten att utfärda varken lärarexamen inriktning dans,
masterexamen i danspedagogik eller masterexamen i dansterapi.
Ansökan
Ansökan innehåller utbildningsplan och kursplan för de sökta examensrätterna,
lärarkompetens, kursplaner och utbildningsplaner.
För granskning av ansökan har Högskoleverket utsett tre sakkunniga: professor
Leif Lindberg, Växjö universitet, universitetslektor Dag Jostein Nordaker,
Universitet i Stavanger, Norge och förste amanuensis Sidsel Sandtrøen
Konsthögskolan i Oslo, Norge.
Bedömningen baseras dels på skriftligt underlag, dels på platsbesök vid lärosätet
den 21-22 februari 2008. Vid platsbesöket fördes samtal med rektor,
förvaltningschef, prefekter, studierektor, program- och ämnesansvariga, studenter
och lärare. De sakkunnigas yttrande bifogas.

Bedömning
De sakkunniga menar att Danshögskolan inte har de förutsättningar som krävs för
att ge varken lärarutbildning med inriktning dans, masterutbildning i
danspedagogik eller masterutbildning i dansterapi.
Framför allt handlar det om att man saknar relevant kompetens för att bedriva
utbildningarna. Enligt Högskoleverkets bedömningskriterier för
masterutbildningar så krävs det minst två tillsvidareanställda lärare med minst
docentkompetens inom huvudområdet. För närvarande finns inga
tillsvidareanställda lärare med denna kompetens på Danshögskolan. Istället har
man visstidsanställda lärare och gästlärare med kompetens inom huvudområdena
pedagogik, psykologi och psykoterapi. De sakkunniga menar dock att
kompetensen måste finnas på Danshögskolan genom tillsvidareanställda lärare.

Lärarexamen inriktning dans och master i danspedagogik
När det gäller lärarutbildningen med inriktning mot dans och masterutbildning i
danspedagogik pågår för närvarande diskussioner med pedagogiska institutionen
vid Stockholms universitet om hur bl.a. Danshögskolan behov av lärarkompetens
ska tillgodoses. Detta samarbete har ännu inte institutionaliserats varför det i
dagsläget inte går att säga något om hur och på vilket sätt lärarutbildningen med
inriktning mot dans och masterutbildningen i danspedagogik ska bedrivas.
Andra faktorer som de sakkunniga identifierar som problematiska är att det i
kursplanerna på masternivå inte finns kurser inom ämnet
pedagogik/ämnesdidaktik, och att nivåskillnaderna mellan grundnivå och
avancerad nivå är otydliga vilket gör det svårt att se progressionen mellan nivåerna.
Det finns inte heller någon forskning eller forskarutbildning inom huvudområdet
på Danshögskolan.
Master i dansterapi
När det gäller dansterapiutbildningen så menar de sakkunniga att den har en
alltför låg lärarkompetens för att accepteras som masterutbildning. Den nuvarande
tillsvidareanställda läraren har endast en fil. mag examen i dansterapi och således
ingen forskningserfarenhet. Ingen av de visstidsanställda lärarna har någon
forskningstid i sin anställning. Omfattningen på undervisningstiden för dessa
lärare är ca en procent.
Danshögskolan har ingen egen forskning inom huvudområdet och det finns inte
heller något avtal med andra institutioner om samarbete kring undervisning och
forskning. Sådana avtal måste finnas innan utbildningen startar.
Beslut
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas yttrande och beslutar att inte ge
Danshögskolan rätt att utfärda lärarexamen inriktning dans, masterexamen i
danspedagogik eller masterexamen i dansterapi.
Beslut i detta ärende har fattats av Huvudsekreterare Lena Adamson efter
föredragning av projektansvarig Tommy Dahlén i närvaro av avdelningschef ClasUno Frykholm och informationschef Eva Ferndahl.
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