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Ansökan om tillstånd för särskilt antagningsförfarande till
Trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle
Ärendet

Högskolan i Gävle har i skrivelse 2005-05-25 ansökt om att till högst två
tredjedelar av platserna på Trädgårdsmästarprogrammet få använda ett alternativt
urval med arbetsprov och intervju. Programmet är nytt och en första antagning
ska göras till vårterminen 2006. Ansökan gäller de tre första antagningstillfällena,
vårterminen 2006, vårterminen 2007 och vårterminen 2008.
Programmet omfattar 80 poäng och leder till yrkeshögskoleexamen, med
möjlighet till fortsatta studier inom biologi till kandidatnivå.
Enligt högskolan är det främsta motivet för ett alternativt urval att möjliggöra
antagning av sökande som besitter färdigheter och erfarenheter som är värdefulla
för en yrkeshögskoleutbildning, men som i ingen eller ringa omfattning uttrycks i
betyg eller högskoleprov. Högskolan anför också att det alternativa urvalet kan
bidra till regeringens mål att vidga den sociala rekryteringen på så sätt att det ökar
rekrytering av studenter som kommer från studieovana miljöer.
Högskolans modell för det alternativa urvalet

Urvalet kommer att ske genom en stegvis process. Syftet är skaffa underlag för en
bedömning av den sökandes potential för området.
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Steg 1. Arbetsprov som lämnas till högskolan
Den sökande ska utifrån en tänkt målgrupp utforma en grön utomhusmiljö.
Miljön kan visas genom att den sökande använder exempelvis tecknade bilder,
fotografier, power point-presentation eller modellbygge. Den sökande ska också
skriva en text som beskriver hur målgruppen kan bruka miljön.
Vid granskning av arbetsproverna kommer Högskolan att bedöma de sökandes
förmågor och färdigheter. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas på det
kreativa inslaget. Bedömningen kommer att fokusera på den sökandes potential
för området.
Kriterier för bedömning av arbetsprovet
Design och formgivning
a) Förmågan att kunna förmedla en idé dels (1) visuellt, i form av bilder,
fotografier, modeller m.m. och dels (2) i texten, där målet tydligt ska framgå.
b) Färdigheter (hantverksskickligheten) att utforma den visuella delen av
uppgiften bedöms.
c) Kreativiteten, dvs. den nyskapande förmågan, kommer också att värderas.
d) Förmåga att teckna (testas vid intervjutillfället)
Rangordning och urval
De olika delarna (a-d) kommer att värderas och kategoriseras i ”ej fullständigt”,
”godkänt”, ”väl godkänt” och ”brilliant”. Utifrån detta rangordnas de sökande och
de ca 25 högst rangordnade kallas till intervju. Intervjun avser endast att ge mer
information om de redan berörda frågeställningarna.
Steg 2. Intervju på studieorten, Wij Trädgårdar i Ockelbo
De ca 25 högst rangordnade i steg 1 kommer att kallas till intervju på studieorten.
Syftet med intervjun är att förtydliga de aspekter som togs upp i arbetsprovet (se
ovan). Med utgångspunkt från arbetsprovet kommer Högskolan att uppmana den
sökande att utveckla sin idé och närmare förklara där oklarheter föreligger. Här
finns också en chans att kontrollera att den sökande i verkligheten själv utfört
arbetsprovet, vilket Högskolan anser är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt.
Vid intervjutillfället får den sökande en fördjupad inblick i utbildningens mål och
innehåll.
Under utbildningen är det viktigt att studenten kan använda visuella
uttrycksmedel. Vid intervjutillfället kommer den sökande att få genomföra ett test
bestående av att några enkla ritövningar. Syftet med provet är att bedöma den
sökandes förutsättningar och möjligheter att utveckla sina visuella uttrycksmedel i
utbildningen. Detta prov kommer att vägas in under punkt 1 d.
Urvalsförfarande
Högskolan kommer att tillsätta en bedömargrupp bestående av personer med
kompetens inom de olika områdena. Bedömargruppen kommer att, utifrån ovan
nämnda kriterier, bedöma de sökande och rangordna dessa.
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Högskoleverkets beslut

Högskoleverket medger att Högskolan får anta sökande enligt ovan beskrivna
urvalsmetod till högst två tredjedelar av platserna på Trädgårdsmästarprogrammet
i enlighet med högskoleförordningen 7 kap. 16 a §. Tillståndet gäller
antagningarna till vårterminen 2006. Högskoleverket emotser en rapport från
Högskolan med en närmare beskrivning av hur urvalet gått till, hur
urvalsinstrumentet fungerat och de slutsatser högskolan dragit av antagningen
vårterminen 2006 före utgången av mars månad 2006. I samband med
rapporteringen av det första antagningstillfället prövas frågan om fortsatt tillstånd.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Håkan Forsberg efter
föredragning av utredare Leif Strandberg.
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