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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för utbildningen Datorgrafik 
vid Luleå tekniska universitet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Luleå tekniska universitet får använda antagningsprov som 
särskilt behörighetskrav för tillträde till utbildningen Datorgrafik (180 högskolepoäng). 
Utbildningen leder till en konstnärlig kandidat.  

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att Luleå tekniska universitet visat 
att grundläggande konstnärliga färdigheter, i form av gestaltningsförmåga och kreativ 
förmåga, är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som Luleå tekniska 
universitet ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet till utbildningen 
Datorgrafik på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar att den sökandes 
gestaltningsförmåga och kreativa förmåga. Antagningsprovet består av två valfria 
arbetsprov samt tre styrda uppgifter. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till hösterminen 2015 och till och med 
höstterminen 2017. Om lärosätet vill fortsätta att tillämpa antagningsprov som särskilt 
behörighetskrav efter höstterminen 2017 ska lärosätet komma in med en ny ansökan 
samt en uppföljning av det särskilda behörighetskravet. I uppföljningen ska lärosätet 
beskriva vad behörighetskravet har betytt för utbildningen och för studenternas 
förmåga att genomföra utbildningen, samt analysera om det finns anledning att justera 
behörighetsvillkoret. 

Om Luleå tekniska universitet vill ändra i de beviljade kraven under den period som 
tillståndet gäller, ska en ny ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 



 

Sida 2 (6) 
 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas samt vad som 
är gränsen för godkänt arbetsprov. 

Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Frida Lundberg. 

 

 
Tuula Kuosmanen  
Avdelningschef        
Analys, främjande och tillträdesfrågor   Frida Lundberg 

Utredare 
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Ärendet 
Luleå tekniska universitet har den 19 september 2014 ansökt om att få ställa upp 
andra krav för tillträde till utbildningen Datorgrafik, konstnärlig kandidat, 180 
högskolepoäng (lärosätets Dnr 279-11). De krav på särskild behörighet som Luleå 
tekniska universitet vill använda är godkänt färdighetsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2015. 

Luleå tekniska universitets ansökan består av sex delar: ansökan, fyra bilagor samt 
protokoll på chefsbeslut för att anhålla om tillstånd hos Universitets- och 
högskolerådet (UHR). Bilagorna innehåller kursplan, examensbeskrivning, kunskaps- 
och bedömningskriterier och provuppgifter. Lärosätet har kompletterat ansökan tre 
gånger med förnyade ansökningar som innehåller mer utvecklade kunskaps- och 
bedömningskriterier. 

Lärosätets motivering 
Ansökan gäller utbildningen Datorgrafik vid Luleå tekniska universitet som leder till en 
konstnärlig kandidat, 180 högskolepoäng. Utbildningen är en konstnärligt inriktad 
utbildning som förbereder studenten för ett yrkesliv inom film, reklam och 
spelproduktion.  

Universitetet framhåller att färdighetsprov för särskild behörighet är nödvändigt för att 
garantera utbildningskvaliteten och för att garantera att de sökande kan tillgodogöra 
sig undervisningen. Den sökande ska kunna omfatta ett handlag och en förmåga att 
kunna problematisera sin egen kreativitet. Det handlar enligt lärosätet om att besitta 
grundläggande konstnärlig färdighet och förstå och omfatta grundläggande begrepp 
som genrer, stil och bildens grundläggande gestaltande premisser – till exempel hur 
olika bildperspektiv kan motsvara olika känslor (grodperspektiv och fågelperspektiv 
och så vidare). Den sökande ska kunna verifiera ett eget visuellt uttryck. 

Luleå tekniska universitet anger som skäl för att tillämpa godkänt färdighetsprov för 
behörighet att studierna utgår från att studenterna redan från start har förmågor och 
färdigheter i det som motsvarar bedömningsområdena gestaltningsförmåga och 
kreativ förmåga. Redan de inledande kurserna har som målbeskrivning att den 
studerande ska vidareutveckla kunskaperna i perspektivritning, måleri och färglära. 
Lärosätet bifogar en kursplan för kursen Konstnärlig träning - datorgrafik för läsåret 
2014/2015. Kursen är på 15 hp. I kursplanen framgår att syftet med kursen är att 
vidareutveckla studentens konstnärliga kunskaper och gestaltningsförmåga.  

Luleå tekniska universitet hänvisar till examensmålen i högskolelagen och 
högskoleförordningen samt framhåller att yrket har en komplexitet, där utbildningen 
värnar om att på relativt kort tid (tre år) skapa en situation som ger studenten de 
nödvändiga verktygen för att kunna fungera konstnärligt och yrkesmässigt inom film-, 
spel- och reklambranschen och övrig relevant industri. Det medför, enligt lärosätet, att 
de mest basala grundkunskaperna i gestaltning och visuell kommunikation är 
nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Lärosätets beskrivning 
Arbetsprovet består av två valfria arbetsprov där den sökande ges möjlighet att visa 
sitt konstnärliga register samt tre styrda uppgifter som bygger upp ett problem som 
ligger i linje för ämnesområdet. Inför varje ansökningstillfälle ställs nya problem upp 
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för de sökande. Det bildmaterial som ska presenteras utgår ifrån tydliga ämnen där de 
sökande jobbar med bildens denotation. 

Exempel på provuppgifter 
Lärosätet redovisar två exempel på provuppgifter.  

Exempel 1: Samma miljö - olika stämningar. Fotografera tre bilder med valfri kamera.  
Fotografierna ska vara tagna på samma plats men förmedla olika stämningar. Ett 
fotografi ska förmedla stämningen skräck, ett fotografi ska förmedla stämningen 
fridfullt och ett fotografi ska förmedla stämningen övergivet.  

Exempel 2: Vi föreställer oss ett exklusivt kontor i New York under tiden mellan 1900-
talets två världskrig. Det lyxiga advokatkontoret är inrett i Art Déco-stil där man från 
fönstren har en vidunderlig utsikt över stadslandskapet. A. Visa i en färglagd teckning 
hur du föreställer dig kontoret interiört. B. Visa i en färglagd teckning hur du föreställer 
dig kontorshuset utifrån, exteriört. C. Visa i färglagda teckningar en manlig och en 
kvinnlig anställd från det exklusiva New York kontoret. D. Skriv en kortfattad 
redogörelse för hur du har kommit fram till hur kontoret ser ut och utseendet på de 
anställda. 

Kunskaps- och bedömningskriterier 
Det antagningsprov som Luleå tekniska universitet ansöker om att få använda för 
behörighet till utbildningen Datorgrafik avser att pröva gestaltningsförmåga och 
kreativ förmåga. Lärosätet vill med följande beskrivning tydliggöra de kriterier som 
avgör vad som är en icke godkänd nivå vid bedömning och vad som är en godkänd 
nivå. 

Gestaltningsförmåga 
Luleå tekniska universitet beskriver gestaltningsförmåga som förmågan att beskriva 
och tolka form. En sökande som inte förmår avläsa och återgestalta en tredimensionell 
form i tvådimensionell gestaltning bedöms som icke godkänd. Vidare bedöms en 
sökande som icke godkänd om han eller hon visar ”en tydlig osäkerhet i sitt handlag”, 
inte förmår använda färger i sin gestaltning för att återge djupverkan eller volymer i 
bild eller inte kan använda färg som en berättarkomponent i bild.  

Universitet konkretiserar kunskapskriteriet med två ett exempel. Det ena exemplifierar 
en icke godkänd nivå enligt följande: ”Icke godkänd nivå är när den sökande inte klarar 
av att hantera de enkla perspektivreglerna eller att teckningar av volymer blir platta 
och enkla i sitt utförande beroende på oförmåga att gestalta ljus och volymer”. Det 
andra exemplet beskriver godkänt: ”Godkänd nivå är när den sökande hanterar 
perspektivreglerna på ett korrekt vis och att den sökande med pennteckning och/eller 
med måleri förmår återge volymer och rum”. 

Kreativ förmåga  
Kreativ förmåga beskrivs som förmåga att omsätta en idé från givna premisser via en 
för den sökande beprövad process till en gestaltning. Det kräver att den sökande 
tidigare har problematiserat sin kreativa process och därigenom utvecklat sitt eget 
uttryck och handlag. En sökande som visar en idémässig inkonsekvens, inte förmår 
omfatta en given idé, följa de givna premisserna och utifrån dessa genomföra en 
gestaltning bedöms som icke godkänd. 

Universitetet konkretiserar kunskapskriteriet med två exempel. Det ena exemplifierar 
en icke godkänd nivå enligt följande: ”Icke godkänd nivå är när det sökande inte förmår 
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att visualisera en given idé t.ex. att skapa ett tydligt definierat rum i en given stil och 
med viss känsla. När rummets identitet är otydligt, rummets stil och efterfrågad känsla 
oklar bedöms sökande som icke godkänd”. Det andra exemplet beskriver godkänt: 
”Godkänd nivå är när den sökande förmår visualisera en given idé utifrån givna 
premisser. Om premissen var att skapa ett rum i en given stil och med given känsla så 
ska proverna tydligt visa rummets identitet (vi ska se att det är ett rum), rummets stil 
(vi ska kunna härleda stilen till given premiss t.ex. rum i 30-tals stil) och efterfrågad 
känsla ska kunna identifieras i materialet”.  

Handlar det om att skapa känsla skräck så ska detta vara möjligt att identifiera i 
materialet. Identifieringen av sökandens förmåga är baserat på hur bildens 
berättarkomponenter använts för att uppnå bildens kommunikativa mål. Vi strävar 
efter att ha tydliga känsloyttringar som underlag för uppgift, vilket då kan vara skräck 
eller glädje, för att lättare kunna bedöma bilderna utifrån vedertagen praxis för 
bildtolkning. 

För exemplet skräck så betyder detta att följande komponenter fungerar som 
bedömningskriterier. 
• Bildens gråtoner ligger i det mörkare registret 
• Färgpaletten består till största del av kalla färger 
• Avsaknad av runda linjer och konturer 
• Disharmoni i perspektiv och linjer 
 
För exemplet glädje betyder det att följande komponenter fungerar som 
bedömningskriterier 

• Bilden skapas till största delen med ljusa toner 
• Färgpaletten består till största delen av varma färger. 
• Avsaknaden av kantiga linjer och konturer 
• Harmoni i perspektiv och linjer 

Bedömningsgruppens sammansättning 
Den bedömningsgrupp som arbetar med färdighetsproven består av minst fem 
personer. I gruppen finns representanter från branschen med relevant kompetens 
samt utbildningserfarenhet. Till gruppen ansluter sig även lektorer/lärare vid Luleå 
tekniska universitet samt personer med annan konstnärlig kompetens. Det är personer 
med undervisningserfarenhet och lång och meriterande konstnärlig aktivitet; 
bildkonstnärer, filmkonstnärer, form och skulpturkonstnärer.   

Lärosätet lägger vikt vid att upprätthålla en neutral könsfördelning och i möjligaste 
mån eftersträvas en jämn fördelning av manliga och kvinnliga gruppmedlemmar. 

I gruppen deltar även en studentrepresentant med uppgift att bevaka 
arbetsprocessen. Studentrepresentanten deltar inte i bedömningen av 
färdighetsprovet. 

Deltagarna i bedömningsgruppen granskar individuellt de olika proverna och 
protokollför sina bedömningar. Därefter sker en gemensam diskussion med avsikt att 
sammanställa resultat. 
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Universitets- och högskolerådets bedömning 
De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

Baserat på Luleå tekniska universitets ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till utbildningen Datorgrafik (180 högskolepoäng) vill Luleå tekniska 
universitet använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt arbetsprov. 

Att det som färdighetsprovet ska pröva är nödvändiga kunskaper och färdigheter för 
att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen anser Universitets- och 
högskolerådet vara en viktig aspekt i bedömningen av om kravet är ”helt nödvändigt”. 
Som ett första steg har Universitets- och högskolerådet prövat och funnit att 
utbildningen är av sådan karaktär att godkänt resultat på det beskrivna arbetsprovet är 
ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitetet har visat, genom en kursplan för en inledande kurs på programmet, att 
behörighetskraven på grundläggande gestaltningsförmåga och kreativ förmåga är 
relevant för utbildningen, och att det är helt nödvändigt för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Universitets- och högskolerådet gör vidare bedömningen att Luleå tekniska universitet 
vill bedöma kunskaper och förmågor hos de sökande som dessa behöver för att ha 
förutsättning att klara utbildningen, men som inte kan anses ingå i betyg eller 
högskoleprov. Det handlar till exempel om att den sökande ska omfatta ett 
konstnärligt handlag och ha förmåga att problematisera sin egen kreativitet. 

Lärosätet har i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
behörighetsprovet. Beskrivningen är även godtagbar vad gäller det som krävs av den 
sökande för att arbetsprovet ska bedömas som godkänt, det vill säga att den sökande 
ska bedömas som behörig för utbildningen. Lärosätet beskriver på ett tillfredsställande 
sätt de bedömningskriterier som används. 

Luleå tekniska universitet har beskrivit bedömargruppen och Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att gruppen består av personer som tillsammans 
besitter kompetens för att bedöma de förmågor som prövas. Universitets- och 
högskolerådet anser att studentrepresentation är viktig, för att bevaka 
bedömningsprocessen och rättsäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt att 
studenter deltar i själva bedömningsarbetet. 

Luleå tekniska universitet har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att 
det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav till utbildningen 
Datorgrafik. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som Luleå 
tekniska universitet har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande 
tillräckligt rättssäkert sätt.  
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