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Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning 
och alternativt urval till Arkitektprogrammet vid 
Kungl. Tekniska högskolan 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Kungl. Tekniska högskolan (KTH) får tillstånd att fördela 
hälften av platserna på Arkitektutbildningen genom ett alternativt urval, baserat på de 
sökandes resultat på arkitektprovet.  
 
KTH har i ansökan kunnat visa att det finns särskilda skäl för att göra en annan 
platsfördelning till arkitektutbildningen än den som anges i 7 kap. 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 7 kap.  
12 §. 

Skälet för UHR:s beslut är att KTH har visat att arkitektprovet är ändamålsenligt som 
urvalsinstrument eftersom de sökande som erbjudits plats på utbildningen vid urval 
visat  god förmåga inom utbildningsområdet.  

Universitet- och högskolerådets bedömning är dock att urvalsinstrumentet behöver 
utvecklas. Universitets- och högskolerådet beslutar därför om ett ettårigt beslut som 
gäller vid antagning till höstterminen 2017. Tillståndet ges med anledning av att 
lärosätet tidigare har haft tillstånd att tillämpa ett alternativt urval för denna 
utbildning och redovisat att det varit framgångsrikt för att förutsäga studenternas 
studieframgång. 

Tillståndet gäller hälften av utbildningens platser, inklusive den andel som lärosätet 
själv kan besluta om. 

Om KTH vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av hälften av 
utbildningens platser efter höstterminen 2017 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan som bland annat inkluderar en tydligare beskrivning av urvalsinstrumentet. 
 Ansökan ska även innehålla en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska ingå 
en analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll, 
studieavbrott etc. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även en 
självvärdering av urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa 
urvalet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
urvalsmodellen och instrumentet. 
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Universitets- och högskolerådet vill understryka vikten av att de sökande får tydlig 
information om urvalsprocessen och vad som ska bedömas i den. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Petra Brundell. 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

     Petra Brundell 
     Utredare 
     Analys, främjande och tillträdesfrågor 
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Ärendet 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har den 24 april 2017 ansökt om att få göra en annan 
platsfördelning än den högskoleförordningen anger och använda ett alternativt urval 
till hälften av platserna på Arkitektprogrammet (lärosätets reg.nr Dnr. V-2011-0583, 
doss 51). Lärosätet önskar tillsätta resterande andel av utbildningens platser via betyg 
och högskoleprovsresultat.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2017.  

KTH har haft tillstånd att sedan höstterminen 1997 använda ett alternativt urval till 
hälften av platserna på utbildningen. En redovisning av erfarenheterna av det 
alternativa urvalet och platsfördelningen lämnades till Universitets- och högskolerådet 
i samband med att ansökan förnyades. 

KTH:s ansökan består av två delar, ansökan och en utvärdering av lärosätets 
användning av arkitektprovet.   

Lärosätets motivering och beskrivning 
Ansökan gäller Arkitektprogrammet som leder till en arkitektexamen, 300 hp. 
 
Skälen som Kungl. Tekniska högskolan anger för att vilja använda en annan 
platsfördelning och alternativt urval till mer än en tredjedel av platserna är att avsikten 
med arkitektprovet är att erbjuda en alternativ urvalsmetod till arkitektutbildningen. I 
de traditionella urvalsgrupperna betyg/högskoleprov krävs annars normalt 
toppresultat, eller näst intill. Syftet har alltså inte varit att hitta en bättre urvalsmetod 
än den gängse, utan snarare att hitta ett lämpligt komplement. Lärosätet anger att  
arkitekturstudenterna har tack vare provet blivit en mindre enhetlig grupp, vilket har 
uppskattats av skolans lärare. Genomsnittskvaliteten anses ha förbättrats genom att 
studenter med olika bakgrund sporrar varandra. 

Arkitektprovet 
Det urvalsinstrument som KTH vill använda för alternativt urval är det så kallade 
arkitektprovet. Arkitektprovet är tänkt att visa fallenhet och intresse för arkitektyrket 
hos sökande. De tre lärosäten som bedriver arkitektutbildning samarbetar i 
bedömningen av arkitektprovet. I ett första steg gör de sökande en hemuppgift som 
skickas in till någon av högskolorna. I ett andra steg kallas ett urval av de sökande till 
högskolan och genomför ytterligare uppgifter.  
 
Lärosätet framför att arkitektprovet avser att mäta:  
- iakttagelseförmåga 
förmågan att avbilda föremål 
- social inlevelseförmåga 
förmågan att beskriva i text och bild en medmänniskas/människors förhållande till 
olika situationer och miljöer 
- rumsligt tredimensionellt tänkande  
förmågan att förstå rumsliga sammanhang och uttrycka dessa i bilder/er och/eller 
modell/er 
- förmågan till tekniskt-konstruktivt tänkande 



 

Sida 4 (6) 
 

förmågan att kunna gestalta och konstruera föremål, en byggnad eller en apparat för 
något bestämt ändamål 
- kompositionsförmåga 
förmåga att i olika material med hjälp av ljus, form och färg skildra t.ex. stämningar, 
rytm och rörelse.  
 
Uppgifterna redovisas genom teckningar, målningar, kollage, modeller och 
beskrivningar som bedöms gemensamt av högskolornas lärare.  
 
Bedömning av provet 
KTH beskriver att bedömning av provet görs av varje jurymedlem som gör en inledande 
preliminär bedömning av hur väl ett visst prov uppfyller de givna kriterierna. 
Bedömningen ska ge ett sammanvägt omdöme, dvs alla kriterier ska bedömas men 
omdömet/poängtalet ska vara sammanvägt. Det är alltså inte fråga om att poängsätta 
varje enskilt kriterium och därefter summera dessa delaspekter. Uppgiften är – som i 
allt arkitektarbete – att väga samman alla ingående förutsättningar och finna en 
syntes. Frågan om ”god, medelgod eller otillräcklig kompositionsförmåga” vägs 
därmed in i bedömningen, tillsammans med lärarens åsikt om den rumsliga förmågan 
eller det tekniska tänkandet. Grunden för bedömningens kvalitet är den enskilde 
lärarens kompetens.  
 
Den inledande preliminära bedömningen görs genom att varje jurymedlem lämnar sitt 
omdöme i form av en färgad klisterlapp. En gul lapp kan betyda att provet bedöms som 
mycket svagt medan en blå lapp att provet bedöms som mycket bra. Det finns därtill 
två mellansteg med andra färger. Lapparnas färger kan tolkas efter en fyrgradig 
sifferskala. Lapparna/omdömena lämnas utan att de andra elva jurymedlemmarna ser 
dem.  
 
När alla preliminära omdömen är lämnade sätts de färgade lapparna upp vid 
respektive prov i form av en solfjäder. Några prov kanske fått enbart gula lappar 
medan andra har fått övervägande blå. Något prov har kanske bara fått omdömen i 
mitten av färgskalan medan andra har fått omdömen som sträcker sig från gult till 
blått. Även om dessa två prov enligt en enkel poängskala kan anses likvärdiga så 
framgår det tydligt av solfjäderns färger att de båda proven har helt olika kvaliteter: 
Hur kan en jurymedlem höja ett prov till skyarna som en annan jurymedlem anser vara 
uruselt? Inför den slutliga bedömningen sorteras alla prov om, så att prov med liknade 
omdömen ställs intill varandra. De placeras alltså i en lång rad med de sämsta proven i 
ena ändan och den andra.  
 
Den slutliga bedömningen görs i form av att jurymedlemmarna får tillfälle att under ett 
par timmar individuellt ta ställning till utfallet den preliminära bedömningen. Därefter 
gör hela juryn en gemensam bedömning där varje prov skall rangordnas i förhållande 
till varje annat prov. Det är hela tiden fråga om att göra en sammanvägd bedömning av 
de olika kriterierna. Varje prov åsätts en fiktiv poängsumma (som sedan ska matas in i 
antagningssystemet), men detta poängtal är alltså inte ett absolut omdöme utan ett 
relativt rangordningstal.  
 
Det slutliga, fingerade, poängtalet sätts antingen i fullt samförstånd eller efter en 
diskussion där juryns flertal avgör. Om någon enskild jurymedlem är mycket övertygad 
om att ett visst prov har fått en alltför negativ bedömning kan det innebära att juryn 
låter detta höja poängtalet. Det kan ju vara ett sätt att fånga upp en specialbegåvning 
som gått flertalet jurymedlemmar förbi. Det finns till exempel viktiga arkitekttävlingar 
som har avgjorts på detta sätt.  
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Efter bedömningen har därmed alla prov fått en placering i en löpande 
rangordningslista.  

Hemuppgiften bedöms efter samma kriterier som provet och har som syfte att främst 
begränsa antalet prov som slutligen ska bedömas. Det innebär att de svagaste proven 
inte går vidare. Däremot kan mycket väl relativt svaga prov gå vidare; det är ändå de 
kommande provuppgifterna som avgör rangordningen. Det finns heller ingen garanti 
för att det är rätt person som gjort hemprovet.  
 
Lärosätets utvärdering  
2011 genomförde KTH en utvärdering arkitektprovet. Utvärderingens syfte var att 
svara på om de studenter som antagits med arkitektprovet avbryter studier i högre 
eller lägre grad än övriga studenter, om studietakten skiljer sig mellan de olika 
grupperna och om det är någon kvalitetsskillnad mellan studenternas prestationer. 
KTH framför att resultat av utredningen visar att studenter som antagits med 
arkitektprovet genomför de tre första åren i högre grad än övriga studenter. När det 
gäller skillnader i studietakt visar resultat av utredningen att skillnaden i studietakt är 
liten och osäker att tolka. Utredningen visar vidare att det finns en svag tendens att 
studenter som antagits med arkitektprovet i högre grad uppnår högre omdömen i 
studierna men att det inte finns någon västenligt skillnad mellan de olika 
studentgruppernas prestationer.  

Universitets- och högskolerådets bedömning 
Om det finns särskilda skäl får Universitets- och högskolerådet, enligt 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen (1993:100), medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges i 13 § och fördela 
platserna på grundval av någon eller några av de urvalsgrunder som anges i 12 §.  
Av 7 kap. 23 § framgår att en högskola får, i den utsträckning som anges i 13 §, 
bestämma urvalsgrunder som består av andra särskilda prov än högskoleprovet; 
kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den 
sökta utbildningen; och andra för utbildningen sakliga omständigheter. 

KTH har haft tillstånd att sedan 1997 använda arkitektprovet till hälften av platserna på 
arkitektprogrammet. Lärosätet har använt arkitektprovet som alternativ urvalsmetod 
till arkitektutbildningen sedan 1987. Arkitektprovet används och administreras 
gemensamt av de lärosäten som anordnar arkitektutbildning. Det är dock endast KTH 
som fördelar fler än en tredjedel av utbildningens platser med stöd av arkitektprovet. 
KTH anger att skälen för att använda arkitektprovet är att möjliggöra för en mindre 
enhetlig studentgrupp. Lärosätet anger att genomsnittskvaliteten anses ha förbättrats 
genom att studenter med olika bakgrund sporrar varandra.  
 
Sedan KTH senast ansökte om tillstånd för att använda arkitektprovet för alternativt 
urval till arkitektutbildningen har Universitets- och högskolerådets 
tillståndsverksamhet utvecklats vilket bland annat innebär förändrade krav på hur 
lärosätena i ansökan beskriver de bedömningskriterier och urvalsinstrumentet som 
används vid bedömning.  
 
Universitets- och högskolerådets bedömning är att det urvalsprov som KTH vill 
fortsätta att använda är ändamålsenligt och väl fungerande för att anta studenter med 
goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning men att beskrivningen av 
urvalsinstrumentet behöver utvecklas. Med anledning av att KTH sedan tidigare har 
beviljats tillstånd om att använda alternativet urval till arkitektutbildningen, att 
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lärosätet inte kände till Universitets- och högskolerådets ändrade krav i 
tillståndsverksamheten samt att myndigheten gör bedömningen att urvalsprovet är 
ändamålsenligt och rättssäkert har Universitets- och högskolerådet beslutat att bevilja 
KTH ettårigt tillstånd för att använda arkitektprovet för urval till hälften av 
utbildningens platser. 

Om KTH vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av hälften av 
utbildningens platser efter höstterminen 2017 måste lärosätet inkomma med en ny 
ansökan som bland annat inkluderar en tydligare beskrivning av urvalsinstrumentet. 
 Ansökan ska även innehålla en utvärdering av urvalsmodellen. I redovisningen ska ingå 
en analys av antal sökande och antagna, studenternas prestationer, studieuppehåll, 
studieavbrott etc. Uppgifterna ska redovisas fördelade efter kön. Även en 
självvärdering av urvalsmodellen bör ingå som kommenterar hur det alternativa 
urvalet har fungerat och vilka nackdelar respektive fördelar som finns med 
urvalsmodellen och instrumentet. 

 


