
 

 
 

 

Sida 1 (13) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 
 

Mälardalens högskola 
Box 325 
631 05  ESKILSTUNA 
 
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Erica Finnerman 
010-470 03 65 
BESLUT 
2015-03-23 
Reg. Nr.411-00420-15 
 

  

Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor för Informationsdesign - 
informativ illustration vid Mälardalens högskola  

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Mälardalens högskola utöver områdesbehörighet nr A6/6 
får använda godkänt arbetsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till 
Informationsdesign - informativ illustration. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på 
särskild behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Skälet för Universitets- och högskolerådets beslut är att utbildningen är av sådan 
karaktär att den kräver en viss nivå på grundläggande gestaltningsförmåga före 
utbildningsstart för att studenten ska ha möjlighet att genomgå de första kurserna och 
klara utbildningsmålen. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det prov som Mälardalens 
högskola ansöker om tillstånd att använda för särskild behörighet i 
gestaltningsförmåga på ett tillräckligt rättssäkert sätt prövar att de sökande har de 
kunskaper i t.ex. perspektiv, proportioner och färglära, som krävs för utbildningen. Det 
är ett sammanhållet arbetsprov som består av fyra delprov. där varje deluppgift 
innehåller ett bedömningskriterium som poängssätts mellan 0-4 poäng: 

• Delprov 1 (A): Köket 
o Hur återges perspektiv och proportion (i syfte att beskriva rumslighet 

och avstånd samt inbördes förhållande mellan olika 
bildkomponenter)? 

• Delprov 2 (B): Aktiv människa 
o Hur återges form och volym (genomförande av linjearbete, skuggning 

och färgsättning)? 
• Delprov 3 (C): Stilleben 

o Hur återges ytstruktur och materialkänsla (genomförande av 
linjearbete, skuggning och färgsättning)? 
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• Delprov 4 (D): Instruktion 
o Hur används komposition och layout (i syfte att lyfta fram relevant 

bild- eller textinnehåll)? 

För att bli behörig krävs godkänt resultat, 2 poäng (tillfredsställande), på varje delprov. 

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. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2015 och till och med 
höstterminen 2017. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att följa upp 
ärendet. Vidare, om Mälardalens högskola vill ändra i de beviljade kraven ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

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

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 

 

Erica Finnerman 
Utredare 
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Ärendet 
Mälardalens Högskola har ansökt om att få ställa upp andra krav än de i 
områdesbehörighet A6/6 för tillträde till Informationsdesign - informativ illustration. 
De krav på särskild behörighet som högskolan vill använda är godkänt arbetsprov. 

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

Mälardalens högskola ansökte den 18 mars 2013 om att få använda arbetsprov och 
antagningsprov för behörighet och urval för programmet Informationsdesign - 
informativ illustration. På grund av att lärosätet inte hade möjlighet att i tid 
komplettera med de förtydliganden som Universitets- och högskolerådet ansåg 
krävdes för att kunna behandla ansökan, har tidigare ansökan avslutats utan 
expediering. 

Ansökan från Mälardalens högskola består av beskrivning av utbildningen, motivering 
till användandet av ett godkänt arbetsprov som behörighetsvillkor, beskrivning av 
arbetsprovet, uppföljning av studenterna, information till sökande, anvisningar för 
arbetsprover 2014 samt två bilagor: poängskala och bedömningsprotokoll. Lärosätet 
har vid två tillfällen kompletterat med ytterligare motivering, två kursplaner, nya 
bedömningskriterier, bedömningsskala samt bedömningsprotokoll. 

Lärosätets motivering 
Ansökan gäller Informationsdesign - informativ illustration som leder till en filosofie 
kandidatexamen med huvudämnet Illustrativ design, 180 högskolepoäng. Ämnet är 
gestaltad information där man betraktar bild, rum och text som material till 
informationsartefakter, vilka formges utifrån en avsedd målgrupp och kontext. 
Informationsdesign arbetar med bild, text och rum i samverkan eller var och en för sig. 
Forskningsbasen i utbildningen utgörs av den etablerade forskningsinriktningen 
Innovation och produktrealisering (IPR) och då särskilt fokusgruppen Design och 
visualisering. 

Inom Informativ illustration får studenten lära sig skapa målgrupps- och 
situationsanpassade informativa illustrationer och andra typer av visualiseringar för 
flera olika användningsområden. Under utbildningen utvecklar studenten sin förmåga 
att med kunskapsförmedlande och realistisk färgsättning, korrekta proportioner och 
perspektiv, kunna gestalta begripliga informativa bilder för tekniska och 
naturvetenskapliga områden samt samhällsinformation. Dessutom undervisas 
studenten i tekniker, metoder och medier för avancerad bildgestaltning. 

Utbildningen bygger på ett nära samspel mellan teori och praktik, där kunskap i ett 
praktiskt bildgenomförande baseras på vetenskaplig grund. 

Skälen som Mälardalens högskola anger för att vilja använda godkänt arbetsprov är att 
det är viktigt att mäta den sökandes förkunskaper då vare sig gymnasiebetyg eller 
högskoleprov säger något om förmågan till bildframställning eller bildmässig 
problemlösning. Då betygen inte återspeglar hur väl den sökande behärskar 
perspektiv, proportioner och färgsättning säger betygen ingenting om i vilken grad den 
sökande äger förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig väsentliga delar av 
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utbildningen. Arbetsprov som behörighetsvillkor ger också studenterna en realistisk 
bild av deras förutsättningar att slutföra programmet. Därmed minskar risken för 
studieavbrott på grund av bristande förkunskaper.  

Lärosätet anför att de förkunskaper som efterfrågas förvärvas genom kontinuerlig 
övning under flera år och det är något som ett gymnasiebetyg inte kan redogöra för. 
För att bibehålla utbildningen på nuvarande nivå och undervisa studenten i hur de 
skapar informativa och kommunikativa bilder inom områdena informationsgrafik, 
teknikinformation och naturvetenskaplig illustration bör de sökande ha nämnda 
förkunskaper innan de påbörjar utbildningen. En alltför stor andel av studenterna kan 
inte tillgodogöra sig utbildningen om behörighetsvillkoret endast är utifrån 
betyg/högskoleprov. 

Mälardalens högskola anger att det inom ramen för utbildningens tre års studier inte 
finns möjlighet att tillhandahålla en grundläggande konstnärlig och estetisk 
gestaltningsförmåga och samtidigt examinera kompetenta och anställningsbara 
informativa illustratörer/informationsdesigners. Utbildningen resulterar i en 
kandidatexamen, vilket vid sidan om gestaltningsmomenten kurserna i informativ 
illustration, också ställer krav på att utbildningen utgår ifrån en vetenskaplig grund. 
Lärosätet anger att det därför inte är möjligt att ägna utbildningens tre år uteslutande 
åt att utveckla studenternas gestaltningsförmåga. 

Lärosätet har kompletterat med kursplaner för de första två illustratörskurserna, 
Perspektivlära- och färglära samt Visualiseringstekniker. Högskolan anför att det första 
lärandemålet i kursen Perspektivlära- och färglära lyder [Efter fullgjord kurs ska 
studenten kunna ] tillämpa 1 punkt och 2 punkts perspektiv. För att studenten ska 
kunna tillgodogöra sig gestaltningslära och gestaltningspraktik i en- och 
tvåpunktsperspektiv krävs en grundläggande förmåga att på en omedveten nivå kunna 
hantera perspektiv i det egna bildskapandet. Kursens lärandemål 1 är tänkt att hjälpa 
studenten att utveckla sin gestaltningsförmåga från en omedveten till en medveten 
nivå – vad innebär perspektiv och hur kan det användas för att framhäva informativa 
aspekter i visualiseringar? 

Lärosätets beskrivning 
Det arbetsprov som Mälardalens högskola ansöker om att få använda för behörighet 
avser att pröva den sökandes förmåga att i visualisering återge för ändamålet korrekta 
perspektiv, proportioner, kompositioner, volymer samt olika materials ytstrukturer till 
en sådan nivå att den sökande bedöms ha förutsättningar att kunna tillgogöra sig 
utbildningen. I arbetsprovet bedöms även den sökandes fallenhet för att omvandla 
beskrivningar och processer till meningsbärande bildsekvenser, samt den sökandes 
förmåga i användandet av de grundläggande illustratörsverktygen, såsom penna, 
pensel, färg och dator. Arbetsprovet används även som antagningsprov för högst en 
tredjedel av platserna i enlighet med 7 kap 13 § högskoleförordningen. 

Bedömning, bedömningsområden och kriterier 
Provet består av fyra delprov där varje deluppgift innehåller ett bedömningskriterium 
som poängssätts mellan 0-4 poäng efter vilken nivå den sökande uppvisar de 
efterfrågade förkunskaperna. För behörighet krävs minst 2 poäng (tillfredsställande). 
Summan över samtliga kriterium ska vara minst 8 poäng. Maximalt resultat för 
arbetsprovet är 16 poäng. 
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Delprov 1 (A): Köket. 
Hur återges perspektiv och proportion (i syfte att beskriva rumslighet och avstånd samt 
inbördes förhållande mellan olika bildkomponenter)? 

Bedömningskriterier 

Ett tecknat naturligt perspektiv strävar efter att återskapa hur betraktaren ser 
rummets uppbyggnad. Det skall utföras genom att den sökande använder en-, två, 
eller trepunktsperspektiv, varierad linjetjocklek, överlappning, förkortning för att 
konstruera en bild som tydligt löser det informationsproblem uppgiften specificerar. I 
kriteriet bedöms noggrannhet, precision i linjeföring, jämnhet i valör och val av kulör 
samt hur väl val av illustrationsredskap och material (t.ex. blyerts, tusch, akvarell, 
papper eller typ av datormedia) lämpar sig för att lösa uppgiften. 

Betygskriterier 

4. Mycket bra  
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildkomponenterna följer ett enhetligt perspektiv och är genomgående 

proportionerliga. Proportioner är enhetliga genom hela bilden och ger ett 
stöd till perspektivet i bilden. Perspektiv och proportioner ger en realistisk 
beskrivning av rumslighet och avstånd i bilden. 

 
3. Bra 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildkomponenterna följer ett enhetligt perspektiv. Proportioner är enhetliga 

genom hela bilden. 
 

2. Tillfredställande 
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen 
• Bildkomponenterna följer i huvudsak ett enhetligt perspektiv med någon 

avvikelse. Proportioner brister på någon bildkomponent. 
 
1. Bristfällig 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Flera bildkomponenter följer inte ett enhetligt perspektiv som följer 

fjärrpunkter. Proportioner brister på flera bildkomponenter. 
• Linjetjocklek används men brister i regelbundenhet, linjeföringens precision 

brister i regelbundenhet. 
 
0. Ej bedömningsbar 

• Bilden saknar en eller flera komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Det saknas en horisontlinje med fjärrpunkter som perspektivet följer. Bilden 

saknar ett enhetligt perspektiv som bildkomponenternas storlek ansluter till. 
Proportioner avviker mycket mot andra bildkomponenter eller perspektiv. 

• Linjetjocklek är oregelbunden, linjeföringens precision är oregelbunden. 
 

Delprov 2 (B): Aktiv människa. 
Hur återges form och volym (genomförande av linjearbete, skuggning och 
färgsättning)? 
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För att uppnå en lämplig gestaltning av form och volym behöver ett urval av 
detaljer inkluderas så att bilden innehållsmässigt renodlas för ökad läsbarhet utan 
att för den skull göra avkall på relevant bildinformation. Den tecknade formen 
och volymen i olika bildelement skall därför förhålla sig till den avbildade 
verkligheten på ett kanoniskt sätt. Bildarbetet skall utföras genom att den 
sökande använder olika illustrationstekniker som varierad linjetjocklek, 
överlappning och förkortning för att konstruera en bild som tydligt löser det 
informationsproblem uppgiften specificerar. I kriteriet bedöms noggrannhet, 
precision i linjeföring, jämnhet i valör och val av kulör samt hur väl val av 
illustrationsredskap och material (t.ex. blyerts, tusch, akvarell, papper eller typ av 
datormedia) lämpar sig för att lösa uppgiften. 

Betygskriterier 

4. Mycket bra  
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildkomponenterna har en utförlig beskrivning av form och volym. 
• Överlappningar och förkortningar ger en utförlig realistisk beskrivning av form 

och volym. 
 
3. Bra 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildkomponenterna har en beskrivning av form och volym. 
• Överlappningar och förkortningar finns utan någon bristande beskrivning av 

form och volym. 
 

2. Tillfredställande 
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen 
• Bildkomponenterna har en beskrivning av form och volym med någon brist. 
• Överlappningar och förkortningar finns med någon bristande beskrivning av 

form och volym. 
 
1. Bristfällig 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Flera bildkomponenter är otydliga i beskrivning av form och volym. 
• Överlappningar och förkortningar finns men de ger inte en tydlig beskrivning 

av form och volym. 
 
0. Ej bedömningsbar 

• Bilden saknar en eller flera komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildkomponenterna saknar former och volymer. 
• Överlappningar och förkortningar ger inte en beskrivning av form och volym. 

 

Delprov 3 (C): Stilleben. 
Hur återges ytstruktur och materialkänsla (genomförande av linjearbete, skuggning 
och färgsättning)? 

För att uppnå en lämplig gestaltning av ytstruktur och materialkänsla behöver ett 
urval av detaljer inkluderas så att bilden innehållsmässigt renodlas för ökad 
läsbarhet utan att för den skull göra avkall på relevant bildinformation. 
Bilduppgiftens utformning syftar till att den sökande avgör hur olika bildelements 
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ytstruktur och material behöver återges, abstraheras eller t.o.m. helt utelämnas 
för att lyfta fram andra bildelement. Bildarbetet skall utföras genom att den 
sökande tillämpar olika illustrationstekniker som varierad linjetjocklek, 
överlappning, förkortning och principer ur gestaltpsykologi för att konstruera en 
bild som tydligt löser det informationsproblem uppgiften specificerar. I kriteriet 
bedöms noggrannhet, precision i linjeföring, jämnhet i valör och val av kulör samt 
hur väl val av illustrationsredskap och material (t.ex. blyerts, tusch, akvarell, 
papper eller typ av datormedia) lämpar sig för att lösa uppgiften. 

Betygskriterier 

4. Mycket bra  
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bilden har ytstruktur och materialkänsla som förstärks på ett 

realistiskt/naturligt sätt av linjearbete, skuggning och färgsättning. 
 

3. Bra 
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bilden har ytstruktur och materialkänsla på alla bildkomponenter. 

 
2. Tillfredställande 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bilden har ytstruktur och materialkänsla på alla bildkomponenter. Men 

ytstruktur och materialkänsla kan vara mer utvecklad på någon komponent. 
 
1. Bristfällig 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildens ytstruktur och materialkänsla är felvisande på flera bildkomponenter. 

 
0. Ej bedömningsbar 

• Bilden saknar en eller flera komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bilden saknar ytstruktur och materialkänsla. 

 

Delprov 4 (D): Instruktion. 
Hur används komposition och layout (i syfte att lyfta fram relevant bild- eller 
textinnehåll)? 

För att etablera visuella och läsliga bildhierarkier behöver olika detaljer 
organiseras både inom ett bildelement men också på bildytan som helhet. Med 
hjälp av komposition och layout skall bild och text (om den förekommer) formges, 
placeras och grupperas för att skapa relevans och läsvärde med avseende på 
bildens angivna informationsuppgift. Bildarbetet skall utföras genom att den 
sökande tillämpar olika illustrationstekniker som varierad linjetjocklek, 
överlappning och förkortning för att konstruera en bild som tydligt löser det 
informationsproblem uppgiften specificerar. I kriteriet bedöms noggrannhet, 
precision i linjeföring, jämnhet i valör och val av kulör samt hur väl val av 
illustrationsredskap och material (t.ex. blyerts, tusch, akvarell, papper eller typ av 
datormedia) lämpar sig för att lösa uppgiften. 

Betygskriterier 
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4. Mycket bra  
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildens komponenter lyfts tydligt fram av komposition och layout och hjälper 

bildens åskådare att tolka/förstå bilden. 
 

3. Bra 
• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildens komponenter lyfts fram av komposition och layout. 

 
2. Tillfredställande 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildens komponenter får stöd av komposition och layout men det finns viss 

otydlighet hos någon komponent. 
 
1. Bristfällig 

• Bilden har alla komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Bildens komponenter får inte stöd av komposition och layout. 

 
0. Ej bedömningsbar 

• Bilden saknar en eller flera komponenter som finns i uppgiftsbeskrivningen. 
• Komposition och layout saknas i bilden. 

 

Information till studenterna 
De sökande får information med anvisningar för arbetsprovet på högskolans webplats 
och vid informationstillfällen då högskolans utbildningsutbud presenteras muntligen 
för intresserade. 

Anvisningarna visar vilka fyra uppgifter som ska lämnas in, hur de ska monteras och 
hur de ska utföras. För varje uppgift framgår syftet med uppgiften. Ett exempel på 
anvisningar visas i bilaga. 

Bedömargrupp 
Poängsättningen utförs av en bedömargrupp bestående av lärare vid programmet för 
Informativ Illustration. Varje inlämnat arbetsprov bedöms av minst två lärare. I den 
mån det är möjligt närvarar studentrepresentanter vid bedömningstillfällena. De deltar 
dock inte i poängssättningen men närvarar i syfte att skapa, ur studentperspektiv, en 
transparant bedömningsprocess. 

Redovisning av resultat till sökande 
De sökande får genom antagningsbesked veta hur de har blivit bedömda samt om de 
är antagna, reservplacerade eller strukna på grund av obehörighet. De studenter som 
hör av sig till akademin med frågor kring varför de inte blivit antagna erbjuds ett möte 
där man tillsammans tittar på och diskuterar arbetsprovet. Samtliga antagna erbjuds 
ett ”responsmöte” där arbetsprovet och utvecklingsmöjligheter diskuteras. 

Uppföljning av studenterna 
Mälardalens högskola framför att de senaste årens genomströmning visar att det finns 
en koppling mellan studieavbrott och antagning via arbetsprover. De senaste åren har 
lärosätet inte haft tillstånd att använda arbetsprov som särskilt behörighetskrav men 
använt en tredjedel av platserna till antagning på grundval av arbetsprov. Från 
studentgruppen som antogs HT2012 är 10 av de 12 studenter som valt att göra 
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studieavbrott antagna via gymnasiebetyg. För studentgruppen som antogs HT 2013 är 
samtliga sex studenter som valt att göra avbrott inte antagna via arbetsprover. 
Lärosätet anger att flera av de studenter som valt att göra studieavbrott har angett att 
de valt fel utbildning och har haft problem med att följa med i illustrationskurserna. 

De kompletterade kursplanerna för de första illustratörskurserna innehåller 
lärandemål där studenten ska kunna tillämpa 1 punkts- och 2 punktsperspektiv och 
visualiseringsteknikerna sprängt, uppskuret samt röntgen. För kursen 
Visualiseringsteknik är ett syfte att ge utökade färdigheter i att använda olika material, 
tekniker, hjälpmedel och metoder för att producera informativa faktabilder. 

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 Mälardalens högskolas ansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Informationsdesign - informativ illustration vill Mälardalens 
högskola använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt arbetsprov. Lärosätet anser 
att ett godkänt arbetsprov säkerställer att studenten vid början av utbildningen har 
den grundläggande gestaltningsförmåga som krävs för att påbörja utbildningen på den 
nivå utbildningen börjar och därigenom klara utbildningsmålet efter tre år. 

Att det som urvalsinstrumentet ska pröva är nödvändiga egenskaper och kompetenser 
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. 
Utbildningen leder till arbete som informativa illustratörer/informationsdesigners. 
Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det är befogat att kräva att 
studenten har en grundläggande gestaltningsförmåga redan vid utbildningsstart. 

Universitets- och högskolerådet gör vidare bedömningen att Mälardalens högskola 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 t.ex. om förmåga att använda perspektiv, proportioner och 
färgsättning. 

I de inskickade kursplanerna för de första kurserna i illustration finns exempel på hur 
gestaltningsförmåga används som en del av utbildningen. Ett exempel är ett lokalt 
lärandemål som formuleras: ”Tillämpa 1 punkts och 2 punkts perspektiv” respektive ” 
Tillämpa visualiseringsteknikerna sprängt, uppskuret samt röntgen”. Trots att 
kursplanerna inte tydligt visar att kurserna börjar på en viss nivå vad gäller kunskaper i 
gestaltningsförmåga, har lärosätet i sin komplettering förmått beskriva vilken nivå på 
förkunskaper som kurserna tar sin utgångspunkt ifrån. Universitets- och högskolerådet 
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finner därför att kravet på en grundläggande gestaltningsförmåga kan anses vara 
rimligt. 

Mälardalens högskola anger att en majoritet av de studenter som gör avbrott inte har 
antagits via arbetsprov och att flera av dessa angett att de haft problem med att följa 
med i illustrationskurserna. Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att 
detta visar på att utbildningen kräver en viss nivå på förkunskaper för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Vidare har lärosätet i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
egenskaper och kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
urvalsinstrumentet. Beskrivningen är även tydlig av vad som krävs av den sökande för 
att arbetsprovet ska bedömas som godkänt, dvs. att den sökande ska bedömas som 
behörig för utbildningen. Beskrivningen är även tydlig av vad som krävs av den 
sökande för att varje delprov ska bedömas som godkänt. Varje sökande genomför fyra 
delprov. För att den sökande ska anses behörig krävs ett godkänt resultat i alla fyra 
proven samt en lägsta sammantagen poäng om 8 poäng av 16 möjliga. 

Mälardalens högskola har beskrivit bedömargruppernas sammansättning och 
kompetens på ett godtagbart sätt. Studentrepresentanter ingår i bedömargruppen 
men deltar inte i bedömningsarbetet. Universitets. och Högskolerådet ser positivt på 
studentrepresentation i bedömargrupper. 

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

Mälardalens högskola har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat 
visa att det finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav i form av godkänt 
arbetsprov till programmet Informationsdesign - informativ illustration. 

Bilaga 1 Anvisningar för arbetsprover 2014 
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Bilaga 

Information till sökande 

Följande information presenteras för sökande på högskolans webbplats och vid 
informationstillfällen då högskolans utbildningsutbud presenteras muntligen 
för intresserade: 
 

Anvisningar för arbetsprover 2014 

Informationsdesign – Informativ illustration, 180 hp 

 

Detta är uppgifterna: 

Följande uppgifter ska lämnas in monterade på vit styv kartong i A3 eller A2 format. 

 

1.  Köket 

Rita på fri hand en tydlig linjeteckning i tusch/bläck av ett kök. Bilden ska ge 
god information om hur köket ser ut. Bilden ska ritas i perspektiv så att man ser 
minst två väggar och ovansidan av spisen. I köket ska det finnas en person 
(helfigur) som skär upp en tårta och bredvid tårtan ska det stå en karaff med 
saft. Dessutom ska det stå en rund kastrull på spisen. 

 

Uppgiften ska utföras för hand som linjeteckning i svart-vitt och utan dator. 

Syfte med uppgiften: Hur du med frihandsteckning behärskar perspektiv, 
proportioner och att informera med bild. 

 

2. Stilleben 

Rita ett stilleben bestående av följande objekt: ett glas med jordgubbssaft samt 
en kaffekopp fylld med kaffe som står på ett fat. Bredvid finns ett mjölkpaket, 
en assiett med en bit prinsesstårta och en liten metallsked. Allt ska ses lite snett 
uppifrån – tänk på bildkompositionen. Objekten ska överlappa varandra. 

Uppgiften ska utföras på fri hand i färg och utan dator. 

Syfte med uppgiften: Hur du med frihandsteckning hanterar perspektiv, 
bildkomposition, färg och proportioner samt hur du förmedlar objektens 
ytstruktur och material. 
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3. Instruktion 

Rita ett informationsblad utan instruktionstext om hur man tillagar en Janssons 
frestelse utifrån lösa ingredienser. Det innebär att du med dina bilder ska 
beskriva vägen från ingredienser till serveringsfärdig rätt. 

Uppgiften får utföras i valfri illustrations teknik. Du får själv välja att utföra den 
på fri hand och/eller i dator, i färg eller svart-vit. 

Syfte med uppgiften: Hur du informerar med bild, utan instruktionstext (siffror och 
förkortningar av mått/mängd samt eventuell text på avbildade förpackningar får 
förekomma). 

 

4. Aktiv människa 

Rita med ett realistiskt manér en vuxen person som bär en annan vuxen person. 
Perspektivet ska vara sådant att man tydligt ser båda personernas huvuden. Båda 
personerna måste vara i helfigur. 

Uppgiften får utföras i valfri illustrationsteknik. Du får själv välja att utföra den 
på fri hand och/eller i dator, i färg eller svart-vit.  
 

Syfte med uppgiften: Hur du i bildskapandet hanterar bildkomposition, kropparnas 
proportioner, balans och tyngdpunkt. 

 

Montering och märkning av arbetsprover 

• Alla prover ska vara monterade på styv kartong i A3 format eller A2 format. 

• Varje kartong ska vara tydligt märkt med namn och adress på baksidan. 

• Varje arbetsprov ska vara utförd av den sökande och ska vidimeras. 

• Varje kartong ska förses med ett nummer som skall stämma med dina 
uppgifter på blanketten ”Förteckning över arbetsprover”. 

• Arbetsproverna ska vara förpackade i ett emballage som går att återanvända 
om man vill ha arbetsproverna återsända. 

Ansvar 

Mälardalens högskola ansvarar inte för inlämnade arbetsprover. Vi eftersträvar 
dock största möjliga säkerhet vid förvaring och hantering.  
Om det känns angeläget rekommenderar vi dig att du försäkrar arbetsproverna 
genom en så kallad sakförsäkring som finns på marknaden. 
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Datum och anmälan 

- Anmälan till programmet görs på antagning.se (en bekräftelse av din 
anmälan kommer att e-postas till dig). 

- En kopia av bekräftelsen av anmälan ska skickas med arbetsproverna. 
- Arbetsproverna ska vara poststämplade senast den 15 april 2014. 

 

Arbetsproverna skickas till: 

Mälardalens högskola 
IDT 
Bruksgatan 17 
632 20 Eskilstuna 
(Märk kuvertet/paketet med: Arbetsprover, informativ illustration) 
 

En kvittens på att dina arbetsprover tagits emot kommer att skickas.  

Det nationella antagningsbeskedet skickas ut runt mitten av juli. Observera att 
du måste bekräfta din eventuella plats/reservplats! 

 

Så här går bedömning till 

Bedömning av arbetsproverna görs av en grupp av programmets lärare. 
Studenter från programmet närvarar vid urvalsprocessen. 

Arbetsproverna bedöms utifrån följande punkter: 

- Förmåga att lösa uppgifter och att visualisera dem 

- Förmåga att teckna perspektiv 

- Förmåga att använda färg 

- Förmåga att behärska de vanligaste illustrationsverktygen så som penna, pensel 
och linjal. 

 

Gruppen bedömer huruvida den sökande når upp till gränsen för att antas enligt 
angivna kriterierna.  

 

Eventuella kostnader 

Om du vill ha tillbaka dina arbetsprover, så ska porto för återsändande bifogas 
tillsammans med arbetsproverna.  
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