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Beslut om tillstånd att använda godkänt arbetsprov som
behörighetskrav utöver områdesbehörighet för tillträde
till utbildningsprogrammet 3D-animation och visualisering (180 hp) vid Högskolan Väst från och med 2010
Ärendet
Högskolan Väst har ansökt om att utöver områdesbehörighet 4 för utbildningsprogrammet 3D-animation och visualisering få använda godkänt arbetsprov som
behörighetskrav från och med antagningen till höstterminen 2010. Högskolan
Väst har sedan tidigare tillstånd från Högskoleverket till att använda resultatet på
provet i det alternativa urvalet till samtliga platser på utbildningen till och med
2010.
Lärosätets beskrivning och motivering
Utbildningen leder till en kandidatexamen med huvudområdet informatik.
Utbildningen är uppbyggd kring tre områden: teknik, design och estetik och samtliga kurser på programmet tar sin utgångspunkt från en eller flera av dessa. Utbildningen är i hög grad tvärvetenskaplig till sin karaktär. Varje läsår avslutas med ett
större projektarbete där studenten får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verksamhetsanknutna projekt.
Det estetiska området är det minst omfattande inom utbildningen, men också
det som kräver mest förkunskaper för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen och utveckla sin kreativa talang inom det 3D-grafiska området. Detta
motiverar användandet av ett behörighetsprov.
Beskrivning av arbetsprovet
Behörighetsprovet är utformat som ett illustrationsuppdrag där den sökande får till
uppgift att lämna ett digitalt och ett analogt grafiskt arbete av något slag. Arbetsprovets innehåll styrs inte mer än att högskolan rekommenderar den sökande att
försöka visa sin bredd genom att ha olika utgångspunkter för de inlämnade
arbetena.

Följande kriterier används för att bedöma de grafiska arbetena:
- de förmedlar tid- och rumsgestaltning
- de påvisar ett samband mellan form och innehåll
- de påvisar grundläggande teknisk färdighet
- de förmedlar någon form av berättande och rörelse/riktning
Arbetena bedöms av tre personer oberoende av varandra. Bedömningen görs
utifrån om den sökande påvisar/förmedlar grundläggande kunskaper inom ovanstående kriterier eller ej. Bedömarna ger 1 eller 0 poäng för respektive kriterium.
Ett poäng betyder att arbetet anses uppfylla kriteriet. Varje inlämnat arbete kan få
max 12 poäng, vilket innebär att en sökande kan få max 24 poäng för sina två
inlämnade arbeten. För att vara behörig för tillträde till utbildningen måste den
sökande för sina två arbeten ha fått minst 13 poäng.

Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8). Sådana krav kan även omfatta krav på godkänt arbetsprov och arbetslivserfarenhet.
Högskoleverket bedömer att utbildningsprogrammet 3D-animation och
visualisering är av sådan karaktär att godkänt arbetsprov bör få användas som
behörighetskrav. När resultatet av ett arbetsprov används vid bedömning av
behörighet är det viktigt att det är tydligt för en sökande vad som bedöms i
arbetsprovet och vad som krävs för att bli behörig. Beslut om att en sökande
bedöms som icke behörig kan överklagas. Det måste därför vara tydligt för den
sökande vad ett sådant beslut baseras på.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Högskolan Väst utöver områdesbehörighet 4 får
använda godkänt arbetsprov som behörighetskrav för tillträde till utbildningsprogrammet 3D-animation och visualisering.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010 till och med
höstterminen 2013. Därefter önskar Högskoleverket en uppföljning av de
sökande, antagna och deras prestationer. I samband med denna uppföljning kan
högskolan ansöka om fortsatt tillstånd att tillämpa de utökade behörighetskraven.
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Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.

Leif Strandberg
Åsa Rurling
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