
 

 
 

 

Sida 1 (11) 
 

 

Postadress 
Box 45093 
104 30 Stockholm 

Besöksadress 
Wallingatan 2 
111 60 Stockholm 

Telefon 
010-470 03 00 

Org nr 
202100-6487 

www.uhr.se 
 

Mittuniversitetet 
851 70  SUNDSVALL  
 

Analys, främjande och tillträdesfrågor 
Erica Finnerman 
010-470 03 65 
BESLUT 
2015-03-25 
Reg. Nr.411-03033-15 

 
 

  

Ansökan om tillstånd att använda 
behörighetskrav utöver områdesbehörighet och 
ett alternativt urval till samtliga platser till 
kandidatprogrammet i Industridesign vid 
Mittuniversitetet 

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Mittuniversitetet får tillstånd att fördela platser till 
kandidatprogrammet i Industridesign genom ett alternativt urval, som baseras på de 
sökandes resultat på det urvalsinstrument som beskrivs i ansökan. Mittuniversitetet 
har i ansökan och inlämnade kompletteringar kunnat visa att det finns särskilda skäl för 
att göra en annan platsfördelning till Industridesign 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 §. 

Det instrument som Mittuniversitetet vill använda består av arbetsprov och intervju. 
De egenskaper/ särskilda kompetenser som arbetsprovet ska mäta är konstnärlig 
uttrycksförmåga, teknisk insikt, humanistiskt betraktelsesätt samt förmåga att 
självständigt lösa en praktisk och teoretisk uppgift. I intervjun bedöms även: tidigare 
utbildningar, förkunskaper, konstnärlig erfarenhet, teknisk erfarenhet, 
arbetslivserfarenhet, fritidsintressen, varför vederbörande vill utbilda sig till 
industridesigner samt personens lämplighet för yrket Industridesigner. 

Universitetet har tillstånd sedan höstterminen 2012 att använda arbetsprovet som 
särskilt behörighetskrav till programmet. Kunskapsnivån för den särskilda 
behörigheten definieras av tvåpoängsnivån i arbetsprovet och gäller konstnärlig 
uttrycksförmåga, teknisk insikt, humanistiskt betraktelsesätt samt förmåga att 
självständigt lösa en praktisk och teoretisk uppgift. En sammanlagd bedömning och en 
rangordning sker av bedömargruppen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Mittuniversitetet har visat att 
betyg och högskoleprov är olämpliga urvalsinstrument till programmet Dessa särskilda 
skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov inte speglar de förmågor som är viktiga för 
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att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och högskolerådet 
gör bedömningen att det urvalsinstrument som Mittuniversitetet vill använda istället – 
arbetsprov och intervju– ger en mer lämplig grund för fördelning av platserna till 
utbildningen.  

Universitet- och högskolerådets bedömning är att urvalet kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättsäkert sätt men att urvalsinstrumentet behöver utvecklas. 
Universitets- och högskolerådet gör därför bedömningen att myndigheten inte kan ge 
det treåriga tillstånd Mittuniversitetet har ansökt om. 

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

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 för antagningen till 
höstterminen 2015. 

Om Mittuniversitetet vill fortsätta att använda ett alternativt urval för fördelning av 
samtliga platser efter höstterminen 2015 måste lärosätet komma in med en ny 
ansökan där provets intervjudel har tydliga kunskapskriterier och betygskriterier. 
Ansökan ska även inkludera 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.  

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 Erica Finnerman. 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor 

 

 

Erica Finnerman  
 Utredare 
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Ärendet 
Mittuniversitet har ansökt om att få använda godkänt arbetsprov för urval till samtliga 
platser på kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng. (MIUN 
2007/223). 

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

Mittuniversitetet har haft tillstånd sedan höstterminen 2012 att använda godkända 
arbetsprover som grund för behörighet och urval till samtliga platser på utbildningen. 
Med anledning av att tillståndet för det alternativa urvalet till samtliga platser löpt ut 
ansöker Mittuniversitetet om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det alternativa urvalet och platsfördelningen 
lämnades till Universitets- och högskolerådet i samband med att ansökan förnyades.  

Mittuniversitetets ansökan består av ansökan med utbildningsplan för programmet. 
Lärosätet har kompletterat ansökan med förtydligande av bedömningskriterier samt 
exempel på hemuppgift. 

Lärosätets motivering 
Ansökan gäller kandidatprogrammet i Industridesign som leder till en kandidatexamen 
med huvudområdet Industridesign, 180 högskolepoäng. 

Skälen som Mittuniversitetet anger för att vilja använda ett arbetsprov för urval till 
samtliga platser är att konstnärlig uttrycksförmåga samt designmässiga 
grundkunskaper är förutsättningar för studentens möjligheter att tillgodogöra sig 
utbildningen under utsatt tid. Lärosätet anför vidare att en utbildning i Industridesign 
är bland de dyraste i vårt land per utbildningsplats. Den är kostnadskrävande på alla 
plan och det är därför viktigt att satsa på de sökande som har den mest relevanta och 
utvecklingsbara bakgrunden, d.v.s. sökande som är bäst lämpade och motiverade att 
fullfölja utbildningen på utsatt tid. Mittuniversitetets utbildningsprogram i 
Industridesign har ett ansvar att utbilda den sökande till en kompetent yrkesutövare 
som i sin tur skall ge svensk industri hög kompetens i en alltmer starkt 
konkurrensutsatt marknad. Lärosätet anger att de i sin tur har ansvar gentemot den 
sökande att göra henne/honom medveten om de förutsättningar som krävs för att 
genomföra utbildningen. Enligt lärosätets bedömning kan detta mål enbart uppnås 
med hjälp av den alternativa urvalsprocessen.  

Universitetet framför att programmet vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt 
på beprövad erfarenhet. De studenter som läser på programmet innehar en samlad 
beprövad erfarenhet som är mycket viktig för den totala kunskap som programmet 
omsorgsfullt förvaltar. Tillsammans med personalens erfarenhet ger detta en 
kunskapsbank vilket står för grundstenarna av lärosätets pedagogiska grundsyn 
”Learning by doing”. 
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Lärosätets beskrivning 
Det urvalsinstrument Mittuniversitetet vill använda för alternativt urval består av en 
obligatorisk hemuppgift med två provuppgifter samt upp till fem frivilliga övriga 
arbetsprover. Efter en sammantagen bedömning kallas ett antal sökande vidare till 
intervju. Normalt kallas cirka 25 sökande till intervju till de 13 utbildningsplatserna på 
programmet. 

Sökande till programmet ansöker med betyg, hemuppgift, arbetsprover, samt övriga 
meriter som är relevanta för utbildningen, t.ex. tidigare utbildning och erfarenhet. 
Betyg granskas av antagningsenheten på universitetet. Endast sökande som uppfyller 
den grundläggande behörigheten och kraven i områdesbehörighet A6/6 får delta i 
arbetsprovet. 

Färdighetsprov (hemuppgiften) är obligatorisk och urformas så att den sökandes 
konstnärliga förmåga samt förmågan till teknisk insikt kan bedömas. Dessa förmågor 
går ej att bedöma utifrån sökandes betyg. Exempel på hemuppgift framgår av bilaga. 

Övriga kompletterande arbetsprover är ej obligatoriska men de kan stärka den 
sökandes ansökan. 

Bedömningsområden och bedömningskriterier för arbetsprov och 
frivilliga arbetsprov 
Instrumentet avser att mäta den konstnärliga uttrycksförmågan, den tekniska insikten, 
det humanistiska betraktelsesättet samt förmågan till att självständigt lösa en praktisk 
och teoretisk uppgift. 

Teknisk insikt 
Den tekniska insikten bedöms utifrån hur den sökande har utfört hemuppgiften vilken 
alltid innehåller en del som måste lösas tekniskt. Vidare bedöms även den tekniska 
insikten i övriga arbetsprover. Den tekniska insikten bedöms utifrån hur den sökande 
har insikter om: materialkunskap, konstruktionsmetoder och produktionsmetoder. 

Humanistiskt betraktelsesätt 
Det humanistiska betraktelsesättet har sin grund i ett samhälleligt perspektiv, hur vi 
människor berörs av hur produkter och tjänster används och produceras. I 
förlängningen i designprocessen krävs det inte bara insikter utan även djupare 
förståelse för hur vi människor är olika och därmed besitter olika förmågor och 
färdigheter. I arbetsprovet vill lärosätet kunna utläsa en förståelse för hur en given 
målgrupp eller användare fungerar och agerar i en viss situation. Målgruppen kan t.ex. 
vara barn eller äldre. I den givna uppgiften ska den sökande förstå en utomstående 
brukares användarsituation, analysera densamma samt på ett inlevelsefullt sätt 
förhålla sig till uppställda ramar och krav. Universitetet vill se och bedöma huruvida 
den sökande är bekväm i att töja sina egna referensramar. 

Konstnärlig förmåga 
I bedömningsarbetet bedömer lärosätet huruvida den sökande utifrån ett konstnärligt 
perspektiv förmår att färg- och formmässigt gestalta givna uppgifter samt i egna 
inlämnade arbeten. Ett medvetet och tilltalande formuttryck är önskvärt. Finns en 
medvetenhet i hur former hanteras? Hur möter ytor varandra, formövergångar, finns 
balans och symmetri? Universitetet eftersöker ett personligt och reflekterande 
förhållningssätt snarare än ett stereotypt. 
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Förmåga att lösa en praktisk och teoretisk uppgift 
Hemuppgiften som ingår i arbetsproverna är ett givet ”designproblem” som skall ges 
en lösning i form av ett designförslag. Den sökande måste sätta sig in i en bestämd 
målgrupps användarsituation och lärosätet bedömer huruvida den sökande förmår 
analysera och leva sig in i förutsättningarna samt huruvida resultatet framstår som 
genomtänkt och medvetet. 

Bedömningskriterier 

5  Har en god grund för antagning till utbildningen. 
- Har mycket god förståelse för att design är en process i flera steg. 

Hemuppgiften har lösts genom en mycket god designstruktur. 
- Besitter mycket stor nyfikenhet och mycket bra problemlösningsförmåga. 
- Har mycket god teknisk insikt. Är mycket initiativrik i val av alternativa 

tekniska funktioner och materialval. 
- Kan mycket bra visualisera form i många skilda tekniker. 

4  Har en god grund för antagning till utbildningen. 
- Har mycket god förståelse för att design är en process i flera steg. 

Hemuppgiften har lösts genom en god designstruktur. 
- Besitter stor nyfikenhet och god problemlösningsförmåga 
- Har god teknisk insikt. Är initiativrik i val av alternativa tekniska 

funktioner och materialval. 
- Kan visualisera form bra i ett antal tekniker. Kan med möda gestalta 

verkligheten. 

3 Har en medelgod grund för antagning till utbildningen. 
- Har förståelse för att design är en process i flera steg. Hemuppgiften har 

lösts genom en medelgod designstruktur. 
- Besitter en nyfikenhet och en problemlösningsförmåga. 
- Är tekniskt ej så bevandrad. Är begränsat initiativrik i val av alternativa 

tekniska funktioner och materialval. 
- Kan visualisera form i ett fåtal tekniker.  
- Tänker ej frekvent på kvalitet 

2 Har en låg men godkänd grund för antagning till utbildningen. 
- Har lägre förståelse för att design är en process i flera steg. Hemuppgiften 

har lösts genom en låg men godkänd designstruktur. 
- Har en lägre grad av nyfikenhet och begränsad problemlösningsförmåga. 
- Är osäker i teknik. Visar en låg initiativrikedom i val av alternativa tekniska 

funktioner och materialval. 
- Kan med möda visualisera form i ett fåtal tekniker.  
- Tänker ej på kvalitet. 

1 Har otillräckliga kunskaper för antagning till utbildningen. 
- Har ingen förståelse för att design är en process i flera steg. 

Hemuppgiften har lösts genom otillräcklig designstruktur. 
- Är ej nyfiken och saknar förmåga att lösa problem. 
- Har ej tillräcklig teknisk insikt. 
- Kan ej tillräckligt visualisera form i någon teknik. Arbetsproverna och den 

obligatoriska hemuppuppgiften är kalkerade och stereotypa 
- Är ej kvalitetsmedveten, förståer ej innebörden. 
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Ett prov med otillräcklig designstruktur exemplifierar universitet på följande 
sätt: 
Bristande analys av uppgiften och ev. bristande förståelse eller 
inlevelseförmåga. Ej redovisning av arbetsmetodik. Koppling mot och 
förståelse för användare och användarsituation saknas. Bristande redovisning 
av hur slutresultatet tillkommit och hur det utvärderats. 

Mittuniversitetet ger följande exempel på ett prov med otillräcklig visuell 
form:  
Svagt och otydligt. Dåligt utnyttjande av pappersytorna. Ofta mycket litet 
format. Ovisst för en betraktare beträffande hur man navigerar i proverna och 
vad som avses. En handtextning som svänger, böljar och spretar. Dålig 
linjekvalitet. Bristande visualiseringar vad gäller perspektiv, formbeskrivningar 
och proportioner. Otillräcklig visuell form innebär att provet är svagt och 
otydligt. Den sökande kommer ej att kunna tillgodogöra sig utbildningen 
under utsatt tid. 
 

Nivåerna 5-2 ger godkännande till att kunna antas till och tillgodogöra sig utbildningen. 
Nivå 1 ger ej ett godkännande till att antas till utbildningen. Detta p.g.a. att den 
sökande bedöms ej kunna tillgodogöra sig utbildningen under utsatt tid. Samma 
bedömningskriterier används vid bedömningen av de fria arbetsproven. 

Intervju 
Av inkomna ansökningar som uppfyller gränsen för behörighet väljs 25 stycken med 
sammantaget högst bedömning av obligatorisk uppgift och frivilliga arbetsprover. 
Dessa kallas till intervju. 

Inför intervjun har den sökandes arbetsprov ställts upp. Den sökande får både 
övergripande och detaljerat beskriva hur arbetet med den obligatoriska hemuppgiften 
har utförts. Övriga arbetsprover gås igenom mer övergripande. Under intervjun 
diskuteras processen, visualiseringstekniker, formbagage (den sökandes upparbetade 
formerfarenhet) och slutlig design. Vidare ställs frågor om tidigare utbildningar, 
förkunskaper, konstnärlig erfarenhet, teknisk erfarenhet, arbetslivserfarenhet, 
fritidsintressen, varför vederbörande vill utbilda sig till industridesigner samt övrigt. 
Under intervjun poängsätts den sökande utifrån de frågor som ställs på en skala 1-5. 
Intervjun genomförs av två personer från utbildningen med stöd av ett i förväg 
utarbetat protokoll. Efter en gemensam diskussion görs en totalbedömning. Resultat 
från arbetsprov och de fria arbetsproven utgör 70 % av bedömningen. Resterande 30 
% utgörs av prestationer av vid intervjun. 

Bedömning av frågorna i intervjun (skala 1-5): 

Tidigare utbildningar? 
Tidigare erfarenhet och utbildning är premierande. Här bedöms i det 
närmaste alla typer av utbildning och erfarenhet som något positivt då 
industridesignyrket kan vara mycket brett i fråga om arbetsuppgifter och 
inom vilka områden man är verksam. 

Lärosätet ger följande exempel på högsta poäng: 
Sökanden som vill fortsätta sin utbildning inom industridesign efter att ha 
avklarat femårig civilingenjörsutbildning. Universitetet anför att deras 
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kunskapsområde måste antas bli mycket eftertraktat efter avslutad 
utbildning. 

Förkunskaper? 
Har den sökande specifika förkunskaper som kan vara värdefulla som blivande 
industridesigner? I samband med denna fråga kan saker framkomma som 
kanske inte finns dokumenterade i form av t.ex. betyg. Som exempel nämner 
lärosätet den sortens ”tyst” kunskap som kan ha erhållits genom egna bygg- 
och mekprojekt. Egna erfarenheter av människor i olika situationer osv. 

Konstnärlig erfarenhet? 
Oftast framgår av arbetsproverna huruvida den sökande besitter konstnärlig 
erfarenhet. Det är ändå inte ovanligt att det under intervjun framkommer att 
den sökande har valt att undanhålla information som den kanske bedömt som 
icke relevant. Det kan även vara fråga om ett konstnärligt förhållningssätt som 
kan vara av intresse för utbildningen. 

Arbetslivserfarenhet? 
All typ av arbetslivserfarenhet bedöms som premierande men högre poäng 
ges för inriktningar som verkar mer relevanta för designyrket. T.ex. teknik, 
konstruktion, estetik, visualisering, konst, kultur, människor, vård, omsorg, 
socialt, samhälle arkitektur, byggnad m.m. 

Intressen? 
Om den sökande ger uttryck för intresseområden vilka kan ha anknytning till 
designfältet anses det premierande. Det kan vara samhällsfrågor, samtid, 
framtid och historia. Natur, människor, psykologi, litteratur, teknik, friluftsliv, 
sport o.s.v. Designfältet är mycket brett.  

Mittuniversitet anger att om de sökande ej ger uttryck för egna intressen eller 
t.ex. svarar att den på sin fritid inte ägnar sig åt något, ges en lägre poäng. 

Varför bli designer? 
Universitetet anger att en klar och realistisk målbild är premierande. I vissa 
fall förekommer en syn på yrket som glamoröst och ytligt vilket inte stämmer 
med verkligheten. 

Övrigt? 
Under övrigt görs en bedömning av personens lämplighet för yrket 
industridesigner. Vad som främst beaktas är social förmåga, 
samarbetsförmåga samt verbal kommunikationsförmåga. 

Bedömargruppens sammansättning 
Hemuppgift, arbetsprover samt övriga meriter granskas av två universitetslektorer i 
industridesign. Båda har en MFA (Masters in Fine Arts) sedan 1997 och har arbetat 
som professionella industridesigners sedan dess. De har arbetat med utbildning på 
högskolenivå sedan 1988 respektive 1998. Vidare tar antagningsgruppen hjälp av en 
professor i industridesign vid behov under arbetsprovsgranskningen. Ovanstående 
universitetslektorer genomför även intervjun. 

Urvalsförfarandet dokumenteras vid den första granskningen av de inkomna 
ansökningarna i form av ansökningslistor på de sökande samt fotografering av alla 
inkomna arbeten. Under den andra granskningen, den personliga intervjun, 
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dokumenteras resultatet och den sökande fotograferas samt även de av dennes 
arbeten som visas och diskuteras under intervjun.  

Uppföljning och utvärdering av urvals- och antagningsprocessen 
Mittuniversitetet har gjort en uppföljning av tidigare tillstånd. Den visar på en mycket 
god genomströmning under första kritiska utbildningsåret. Sedan utbildningsstarten 
ligger genomströmningen på 92 %. Detta stärker lärosätets uppfattning att 
urvalsprocessen är ändamålsenlig. Lärosätet anför att studenterna ofta ger positiva 
kommentarer. 

Lärosätet framför att det i fråga om jämställdhet inte finns något dramatiskt som tyder 
på att färdighetsprovet gynnar eller missgynnar något av könen. Vissa år har det vägt 
över med fler kvinnor som antagits. Dock är det mer vanligt att det väger över åt att 
något fler män antas. 

Efter varje antagningsomgång sker en utvärdering av urvals- och antagningsprocessen. 
Resultatet behandlas av programråd samt ämneskollegium och utvecklas och 
förbättras årligen. 

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. 

Universitets- och högskolerådet har i arbetet med tillståndsgivningen kommit fram till 
att tillstånd för annan platsfördelning i normalfallet ska möjliggöra flera vägar in i 
högskolan. Emellertid, om lärosätet på ett trovärdigt sätt kan argumentera för att alla 
platser på en utbildning ska fördelas via enbart betyg och högskoleprovsresultat, eller 
via ett alternativt urval, kan Universitets- och högskolerådet ge tillstånd till detta. 
Vidare är Universitets- och högskolerådets tolkning av förordningen att då ett lärosäte 
vill använda urvalsgrunderna i 7 kap. 23 § till mer än en tredjedel av platserna ska 
verket även pröva de urvalsgrunder som lärosätet planerar att använda. 

Urvalet syftar till att de mest lämpade sökande ska antas till utbildningen. Urvalet bör 
göras på ett sådant sätt att godtyckliga bedömningar minimeras. Vid Universitets- och 
högskolerådets bedömning av ansökan läggs stor vikt vid rättssäkerheten för de 
sökande. Universitets- och högskolerådet ställer därför höga krav på lärosätets 
beskrivning av vad (egenskaper/kompetenser) urvalsinstrumentet avser att mäta, vilka 
bedömningskriterier och vilken skala som används för bedömningen. Verket ställer 
också höga krav på lärosätets argumentation kring vad det föreslagna instrumentet ger 
för information som inte betyg och högskoleprov kan ge och vad i utbildningen som 
motiverar att använda det önskade instrumentet.  
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Mittuniversitetet har ansökt om tillstånd att använda ett alternativt urval till samtliga 
platser till kandidatprogrammet i Industridesign. Antagningsprovet avser att mäta den 
konstnärliga uttrycksförmågan, den tekniska insikten, det humanistiska 
betraktelsesättet samt förmågan till att självständigt lösa en praktisk och teoretisk 
uppgift. 

Universitetet har haft tillstånd att använda ett alternativt urval till samtliga platser 
sedan höstterminen 2012 fram till och med höstterminen 2014 samt har tillstånd 
sedan höstterminen 2012 och framåt att använda arbetsprovet som särskilt 
behörighetskrav till programmet. Kunskapsnivån för den särskilda behörigheten 
definieras av tvåpoängsnivån i arbetsprovet och gäller konstnärlig uttrycksförmåga, 
teknisk insikt, humanistiskt betraktelsesätt samt förmåga att självständigt lösa en 
praktisk och teoretisk uppgift. 

Universitets- och högskolerådet konstaterar att Mittuniversitetet, i redovisningen av 
erfarenheter av tidigare tillstånd, visar att genomströmningen är mycket god. Det 
tyder på att syftet med att ha detta urvalsprov, att kunna anta studenter som, genom 
konstnärlig uttrycksförmåga samt designmässiga grundkunskaper, är mest lämpade för 
utbildningen, kan uppnås med det föreslagna urvalsinstrumentet. Dock finner 
Universitets- och högskolerådet att intervjudelen har svagheter vad gäller de 
betygskriterier som används för att mäta de kunskapskriterier som tas upp under 
intervjun. Dessa behöver utvecklas. Universitets- och högskolerådets uppfattning är att 
lärosätet ska kunna redovisa hur de sökande bedöms och på vilket sätt det avgörs att 
en sökandes prestation är bättre än en annans. De bedömningsområden, kriterier och 
skalor som används för att rangordna de sökande gällande den första delen av 
arbetsprovet, som även är den del i urvalsprovet som har störst vikt i urvalet, är dock 
tydligt formulerade. De sökande får också information om antagningsprovet och vad 
som bedöms i god tid innan provet genomförs. 

Lärosätet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av lärare och en professor, som tillsammans 
besitter kompetens om utbildningen och sektorn. Ingen studentrepresentant finns i 
bedömargruppen. Universitets- och högskolerådet anser att studentrepresentation är 
viktig, för att bevaka bedömningsprocessen och rättsäkerheten för de sökande, men 
att studenter inte bör delta själva i bedömningsarbetet. 

Universitets- och högskolerådet gör – baserad på universitetets motivering, 
utbildningens innehåll och tidigare tillstånd – bedömningen att Mittuniversitetet visat 
att betyg och högskoleprov är olämpliga urvalsinstrument till programmet Dessa 
särskilda skäl utgår ifrån att betyg och högskoleprov inte speglar de förmågor som är 
viktiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att det urvalsinstrument som Mittuniversitetet vill 
använda istället – arbetsprov och intervju– ger en mer lämplig grund för fördelning av 
platserna till utbildningen. 

Mittuniversitetet har i ansökan och kompletterande underlag därmed visat att det 
finns det finns särskilda skäl för att fortsätta att använda ett alternativt urval till 
kandidatprogrammet i Industridesign. Det alternativa urvalet behöver dock 
konkretiseras beträffande intervjudelen i provet. Då lärosätet haft tillstånd sedan 
tidigare att använda ett alternativt urval till utbildningen anser Universitets- och 
högskolerådet att det är rimligt att lärosätet får ett års förlängt tillstånd att tillämpa 
alternativt urval för kandidatprogrammet i Industridesign. Om lärosätet efter det vill 
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fortsätta att använda ett alternativt urval ska lärosätet komma in med en ny ansökan 
där provets intervjudel har tydliga kunskapskriterier och betygskriterier.  

Universitet- och högskolerådets bedömning är att urvalet kan göras på ett för de 
sökande tillräckligt rättsäkert sätt men att urvalsinstrumentet behöver utvecklas. 

 

 

 

 

Bilaga: Exempel på hemuppgift. 
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Bilaga 

 
 

Hemuppgifter 
Kandidatprogrammet i industridesign. 
Mittuniversitetet 2015 
 
Uppgifterna nedan är obligatoriska för ansökan till Kandidatprogrammet i 
Industridesign, Mittuniversitetet för antagning till hösten 2015. 
Montera dina designlösningar till nedanstående uppgifter på kartong nr 1.  
(Se anvisningar i blanketten ”Ansökan för inträde 2015” sid 3.) 
 
 
 
Uppgift nr 1. 
Trafikhinder för gågata. 
(Skissuppgift) 
 
Design av ett fordonstrafikhinder i stadsmiljö. Idag finns ett flertal olika varianter som 
brukas av kommunerna för att förhindra att motorfordon körs på t.ex. gågator. 
Flertalet av dessa är de klassiska s.k. ”betonggrisarna” som inte gör någon glad. 
Vad tycker du att ett sådant hinder bör inneha för egenskaper för att fungera väl för 
alla. Materialval fritt. 
 
Visualisering 
Vi vill se minst 4st idéskisser. Därefter väljer du ut en av dessa vilken du skissar mer 
noggrant till 1st så kallad presentationsskiss. 
Lägg även in en skiss av en brukare (människa) bredvid produkten i 
presentationsskissen. 
 
 
 
Uppgift nr 2. 
Vattenkanna 
(Valfri visualiseringsteknik/tekniker) 
 
Vi vill se en egen design av en vattenkanna för hemmabruk inomhus. Fundera på 
form och funktion och ge den ett uttryck som attraherar dig. Materialval fritt. 
 
Visualisering 
Du väljer själv visualiseringsteknik där du visar på din design samt hur produkten 
skall användas. Du kan blanda olika tekniker fritt, analogt eller digitalt. Du väljer. 
 

http://uhridaprod:8003/case/%28SKRIVSKYDDAD%29%20-%20Hemuppgift%201%20och%202%202015.pdf?id=111015#page=1
http://uhridaprod:8003/case/%28SKRIVSKYDDAD%29%20-%20Hemuppgift%201%20och%202%202015.pdf?id=111015#page=1
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