Högskolan på Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se

Per-Gunnar Rosengren
BESLUT
2009-10-27
Reg.nr 83-3299-09

Ansökan om tillstånd för andra krav och alternativt
urval för antagning till programmet Datorgrafik och
animation på Högskolan på Gotland
Ärendet
Högskolan på Gotland ansökte den 5 juni 2009 om att få använda ett alternativt
urval till samtliga platser på utbildningsprogrammet datorgrafik och animation
(180 hp), samt till kursen att skriva för film I (60 hp). Ansökan reviderades sedan
till att avse endast datorgrafik och animation samt att få använda godkänt
antagningsprov som behörighetskrav samt använda provet till samtliga platser i ett
alternativt urval.
Högskoleverket beviljade Högskolan på Gotland tillstånd för alternativt urval till
programmen 3D-grafik och animation samt speldesign och grafik för höstterminen
2007 samt till manus och konceptutveckling för film. Antagningen till filmisk
gestaltning, 3D-grafik och animation ställdes in höstterminen 2007 på grund av
för få sökande. 3D-grafik och animation har omarbetats och heter nu Datorgrafik
och animation. Högskolan på Gotland fick emellertid tillstånd av Högskoleverket
att genomföra ett alternativt urval till utbildningarna speldesign och grafik samt
design och konstruktion från och med höstterminen 2009 till och med
höstterminen 2012. Tillståndet avsåg hälften av platserna. Resterande andel av
platserna skulle fördelas lika mellan betyg och högskoleprov.

Bakgrund
Programmet Datorgrafik och animation är en yrkesinriktad utbildning för
studenter som vill få teknisk specialutbildning inom 3D-grafik och animation.
Programmet sträcker sig över tre år och studenterna lär sig att tillämpa de senaste
metoderna inom 3D-grafik och animation. Programmet har 20 platser och
högskolan avser att tillämpa grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov
som behörighetskrav samt att använda ett alternativt urval baserat på arbetsprovet.
Högskolan Gotland anser att det är helt nödvändigt att de studenter som antas till

utbildningen är kreativa, mogna och kan tänka självständigt för att de ska kunna
lyckas med utbildningen. De kriterier som högskolan vill premiera kan inte
förvärvas genom utbildning.

Beskrivning av urvalsinstrumentet
Antagningen baseras på ett arbetsprov och ett personligt brev. Arbetsprovet ska
bestå av ett eller flera exempel på eget arbete inom det grafiska området.
Arbetsprocessen bakom produkten ska också beskrivas. I det personliga brevet ska
den sökande beskriva sig själv, varför han eller hon sökt utbildningen samt tidigare
erfarenheter. Arbetsproven bedöms av en grupp bedömare som består av
ämnesansvarig och kurs- eller programansvarig ingår tillsammans med lärare och
studentrepresentanter.
Följande kriterier bedöms med mellan 1-10 poäng:
• Visad originalitet (antal poäng x 2)
• Visad kvalitet i utförande (antal poäng x 2)
• Visat engagemang i utförande av arbetsprov (antal poäng x 1,5)
• Visat förhållningssätt och mognad till ämnet (antal poäng x 1,5)
• Visad konstnärlig mognad (antal poäng x 2)
• Visat kritiskt och självständigt tänkande (antal poäng x 2)
• Angiven motivation till ansökan (antal poäng x 2)
• Relevant bakgrund i form av utbildning eller arbetslivserfarenhet (antal
poäng x 1,5)
• Förmåga att följa instruktioner (antal poäng x 1)
Varje kriterium bedöms på en skala från 1-10 där varje kriterium får en vikt
enligt ovan. En sökande kan maximalt få 155 poäng. För att vara behörig krävs att
den sökande får minst 75 poäng. Dessutom måste den sökande ha uppnått minst
ett poäng per kriterium.
Högskoleverkets bedömning
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig
till nybörjare, ska enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen vara helt nödvändiga för
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket har
möjlighet att enligt 7 kap. 11 § högskoleförordningen bevilja en ansökan om andra
krav än de som följer av de fastställda standardbehörigheterna, från och med
höstterminen 2010 områdesbehörigheterna, om det finns särskilda skäl.
Högskoleverket delar högskolans bedömning att utbildningens karaktär är sådant
att ett arbetsprov krävs för att avgöra om de sökande har förutsättningar för att
tillgodogöra sig utbildningen.
Högskoleverket får enligt 7 kap. 15 § medge att en högskola vid urval till en viss
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela
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platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 13 §.
Ett medgivande skall avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen.
Högskoleverket anser att det finns ett värde i att ha en mångfald bland
urvalsinstrumenten. Normalfallet är att alternativa urvalsgrunder kan användas till
högst en tredjedel av platserna, vilket lärosätena själva kan fatta beslut om. Om det
finns särskilda skäl kan Högskoleverket bevilja att ett alternativt urval används till
sammanlagt högst 50 procent av det totala antalet nybörjarplatser på en
utbildning. Högskoleverket anser att betyg dock bör gå att använda till
utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger att Högskolan på Gotland får använda godkänt arbetsprov
för särskild behörighet till programmet datorgrafik och animation enligt 7 kap. 11
§ högskoleförordningen. Högskoleverket medger även enligt 7 kap. 15 § samma
förordning att Högskolan på Gotland får använda ett alternativt urval till högst 50
procent av platserna till samma program, inklusive den tredjedel av platserna som
lärosätet själv beslutar om. För den del av platserna som inte ingår i det alternativa
urvalet ska hälften av platserna fördelas så att 25 procent tillsätts på grundval av
betyg och 25 procent på grundval av högskoleprovsresultat.
Tillståndet gäller från och med höstterminen 2010 till och med höstterminen
2013.
Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva sökande innehåller en
noggrann beskrivning av de kriterier som högskolan på Gotland använder för
bedömningen samt de olika stegen i urvalet.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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