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Beslut om tillstånd att använda godkänt arbetsprov som
behörighetskrav utöver områdesbehörighet till Designprogrammet, 180 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet
från och med 2010
Ärendet
Organisationskommittén för Linnéuniversitetet har ansökt om att utöver områdesbehörighet 6 (med undantag av Samhällskunskap A) få använda godkänt arbetsprov som behörighetskrav för tillträde till Designprogrammet, 180 högskolepoäng,
vid Linnéuniversitetet. Kraven ska gälla från och med antagningen till höstterminen 2010.
Ansökan från organisationskommittén för Linnéuniversitet omfattade förutom
designprogrammet, programmet i reklam, grafisk design och visuell kommunikation och programmet i interaktionsdesign. Ansökan om andra krav för programmet i interaktionsdesign drogs tillbaka, medan ansökan för programmet i
reklam, grafisk design och visuell kommunikation behandlas i beslut 83-3781-09.
Lärosätets motivering och beskrivning
Motivering
Vid Högskolan i Kalmar ges Designprogrammet, 180 högskolepoäng, som från
och med 2010 kommer att ges vid Linnéuniversitetet. Designprogrammet utgår
från människan, med hans eller hennes behov, önskemål, upplevelser och sinnen i
centrum. Utbildningen är inte bunden vid material eller område, vilket innebär att
studenten har möjlighet att prova såväl olika designområden som material under
utbildningen. Designprocessen ses som ett instrument för att skapa innovativa
lösningar med hjälp av en mängd ansatser och metoder. Efter genomgången
utbildning förväntas studenten ha kunskaper och färdigheter för att kunna utföra
uppdrag inom olika industridesignområden både med avseende på helhetssyn och
på detaljnivå. Programmet vilar på konstnärlig grund och leder fram till en
konstnärlig kandidatexamen, vilket är motivet för att använda godkänt arbetsprov
som ett behörighetskrav.

Beskrivning av arbetsprovet
Arbetsprovet består dels av obligatoriska delar, dels frivilliga. Den sökande får
skicka in högst 10 arbeten. De obligatoriska proven omfattar följande:
A. 2-3 stycken skisser på föremål. Den sökande ska visa sin förmåga att se och
förstå form och återge den.
B. 2-3 stycken skisser på människor eller djur. Den sökande ska visa sin förmåga
att se och förstå anatomi, hur en kropp är uppbyggd.
C. Förbättra ett föremål i omgivningen. Den sökande ska visa sin förmåga att
föreställa sig icke existerande produkter och att visualisera dem med hjälp av skisser
eller modeller.
D. Utöver de obligatoriska uppgifterna A-C, kan den sökande lämna in frivilliga
uppgifter, dvs. sådant som den sökande vill visa som arbetsprov.
Bedömning av arbetsprov
Bedömningen av arbetsproven görs av en grupp sammansatt av lärare på
Designprogrammet, yrkesverksamma designers och/eller konstnärer samt
studentrepresentanter. Arbetsprovets uppgifter ses som en helhet, dvs. som ett
arbetsprov. Bedömningsgruppen går igenom respektive arbetsprov och bedömer
det i följande kategorier:
1. Konstnärlig kvalitet
2. Förmåga att visualisera arbetsprovsuppgifterna
3. Kreativ ansats och problemlösning
Arbetsprovet i sin helhet ges en poäng på en skala mellan 1 (låg) och 5 (hög) för
respektive kategori ovan. Respektive person i bedömningsgruppen arbetar individuellt och sätter poäng för respektive kategori ovan. Snittet för varje kategori tas
fram och snittpoängen för varje kategori räknas samman. Det innebär att varje
arbetsprov kan få 15 poäng. För att bli bedömd som godkänd på arbetsprovet
krävs minst 9 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.
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Högskoleverket bedömer att Designprogrammet, inriktning produktdesign, 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.
Eftersom utbildningen leder till en konstnärlig examen kan lärosätet självt besluta om att använda alternativa urvalsgrunder till samtliga platser. Högskoleverket
vill dock påpeka att det av informationen till sökande ska framgå vad urvalet till
utbildningen baseras på och hur stor andel av platserna som baseras på betyg,
högskoleprovsresultat samt av högskolan beslutade urvalsgrunder.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Linnéuniversitetet utöver områdesbehörighet 6 får
använda godkänt arbetsprov som behörighetskrav för tillträde till Designprogrammet, inriktning produktdesign.
Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2010. Högskoleverket avser att framöver följa upp tillstånd om att använda andra särskilda behörighetskrav än vad som framgår av områdesbehörigheterna.
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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