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Ansökan om tillstånd att använda andra 
behörighetsvillkor och alternativt urval för 
Bildjournalistikprogrammet vid Mittuniversitetet 

 

Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen (1993:100), att mittuniversitetet utöver det krav som ställs i 
områdesbehörighet 6 (Samhällskunskap 1 b/1a1+1a2) får använda godkänt 
antagningsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till 
Bildjournalistikprogrammet. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild 
behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet beslutar också, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Mittuniversitetet får använda antagningsprov i urvalet till 
samtliga platser på Bildjournalistikprogrammet. 

Skälen till Universitets- och högskolerådets beslut är att Mittuniversitetet i 
beskrivningen av arbetsprovet har kunnat göra det trovärdigt att de kunskaper och 
färdigheter som efterfrågas kan mätas med det föreslagna urvalsinstrumentet.  

Universitets- och högskolerådet gör även bedömningen att de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att den sökande ska bedömas som godkänd, dvs. behörig för 
utbildningen är helt nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet gör även bedömningen att resultat från det beskrivna 
arbetsprovet kan användas för att rangordna de sökande på ett rättssäkert sätt.  

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas. 
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Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016, till och med 
antagningen till vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Om Mittuniversitetet 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 Leif Strandberg. 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 

Leif Strandberg 
Utredare 
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Ärendet 

Mittuniversitetet ansökte den 18 februari 2016 om att få ställa upp andra krav än de i 
områdesbehörighet A 6 för tillträde till Bildjournalistikprogrammet (Dnr MIUN 
2012/2031). De krav på särskild behörighet som universitetet vill använda är 
- Lägst godkänt betyg i Samhällskunskap 1b/1a1 (A6) samt 
- Godkänt arbetsprov. 

Universitetet ansöker också om att få använda ett alternativt urval till samtliga platser 
på utbildningen. Det alternativa urvalet ska grunda sig på resultat på arbetsprovet. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2016. 

Mittuniversitetet har sedan höstterminen 2009 haft tillstånd att använda ett särskilt 
behörighetskrav till Bildjournalistikprogrammet. 

I sin ansökan redovisar universitetet resultat av tidigare användning av alternativt 
urval. I analysen anges följande: 
”Genomströmningen i utbildningen ligger på ca 80 procent. Avhoppen har oftast att 
göra med personliga skäl, exempelvis att man inser att man har valt fel utbildning, inte 
hur väl studenten klarar utbildningen. De som kommer in på lägre poäng klarar 
studierna, men kräver en del i extra handledning och stöd.” 

Lärosätets motivering och beskrivning 

Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad 
erfarenhet. I det senare fallet utgör förståelsen för fotografiska processer, 
grundläggande färdigheter samt motivation och erfarenheter av fotografi de 
förutsättningar som krävs för studentens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen 
under avsedd tid (tre år). 

Universitetet framför också att användningen av arbetsprover som grund för 
behörighet och urval vid antagning ger ett mer jämställt resultat, från ett 
genusperspektiv (innan arbetsprover infördes var det en underrepresentation av män). 

Universitetet framför även att genomströmningen av studenter har förbättrats efter 
att man infört arbetsprover som grund för behörighet. 

Bildjournalistikprogrammet är en treårig utbildning som leder till en filosofie 
kandidatexamen, med huvudområdet bildjournalistik. Det är, enlig universitetet, idag 
den enda utbildningen i landet med en inriktning mot bildjournalistik på 
universitetsnivå. 

Utbildningen är till ungefär hälften teoretiskt inriktad, med moment som omfattar 
bildanalys och journalistik. Den andra hälften är inriktad på praktiska 
yrkesförberedande moment med i första hand stillbildsfotografi och rörlig bild som 
verktyg för det journalistiska berättandet. Här läggs också vikt på att utveckla 
studentens personliga berättande – visuell kommunikation. 
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Arbetsproven 
Arbetsproven består av att den sökande ska visa en portfolio med eget fotografiskt-
/filmarbete. Eget material ska levereras i valfritt medium (stillbildsfoto eller video) och 
bestå av 20 bilder, varav 5-8 är en serie med gemensamt tema, eller en till max tre 
kortare filmer (på högst 10 min) eller en kombination av detta. Den sökande ska 
redogöra för fotografisk teknik/filmteknik, motivval, komposition, ljud- och 
ljussättning, berättarteknik m.m.  Arbetsproven ska levereras digitalt. Tillsammans 
med arbetsproven ska ett intyg bifogas att den sökande är upphovsman till allt bild- 
och textmaterial. 

Bedömning av arbetsprover 
- Arbetsproven bedöms av två sakkunniga inom ämnena Bildjournalistik/Fotografi vid 
Mittuniversitetet där både stillbilds‐ och videokompetens finns representerat. (Från 
2012 ‐2015 har dessa två varit ämnesansvarig i bildjournalistik/fotografi och 
programansvarig/adjunkt för grundutbildningen i bildjournalistik).  
- Bedömare ska ha minst en filosofie kandidatexamen i bildjournalistik/fotografi eller 
likvärdig kompetens motsvarande 180 hp i bildjournalistik eller fotografi. 
- Vid oenighet i bedömning ska ytterligare en bedömare inkallas.  
- Skriftliga anteckningar kring bedömningen förs av bedömare och sparas  i en pärm 
hos Bildjournalistikprogrammet. 
- Varje sökandes arbetsprover bedöms med en poängskala 1 ‐ 3 där den lägsta 
poängen är 1 och högsta poängen är 3. Poäng ges på två bedömningsområden. 
(Tekniska kunskaper/kontroll och innehåll).  
- Bedömningen görs av två bedömare vilket ger en total möjlig poängskala per 
bedömningsområden mellan 2 – 6.  
- Efter att ha poängsatt båda bedömningsområden, kombineras poängen från båda 
bedömare för en slutgiltig poäng (dvs. mellan 4 och 12 poäng). Därefter rangordnas 
sökande med sina poäng och ett urval görs. Om sökande hamnar på samma poäng och 
man behöver skilja dem åt kallas ytterligare en bedömare in. Sökande med mindre än 
totalt 5 poäng blir inte godkända eftersom arbetsproverna då har visat att sökande 
inte uppnått acceptabel nivå på både tekniska och innehållsmässiga kunskaper och 
kontroll. 

Bedömningsområden och bedömningskriterier 
De områden som bedöms är teknik och innehåll. 

Teknik 

Demonstrerade färdigheter för teknik (tekniska kunskaper och kontroll), 3 poäng: 
3 poäng = avancerad amatör eller professionell nivå på exponering (Mycket bra). För 
att få 3 poäng krävs total behärskning av följande delområden enligt beskrivning 
nedan. 
 

 Arbetsproverna visar på kunskaper om och kontroll av artificiellt ljus. Till exempel att 
vitbalansen är korrekt för både dagsljus och i situationer med artificiell belysning. En 
”3:a” kan även hantera blandade ljus i till exempel miljöer som kontor där artificiellt 
ljus som har en grön färg, blandas med dagsljus som kommer in genom fönstret. Det är 
ett mycket svårt ljusproblem och att visa att man klarar det med korrekt vitbalans (dvs. 
närmast vad ögat ser) är tecken på en god förståelse för kamerans funktioner och 
inställningar samt ljus‐/färgteori.  

 Arbetsproverna visar också på en professionell nivå på bildkvalitet – dvs. en 
medvetenhet om skärpa/oskärpa och brus/korn. Till exempel att bilderna är skarpa 
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eller använder skärpa/oskärpa för att styrka ett tydligt kommunikativt budskap. Om 
det finns oskärpa så är det tydligt från arbetsproverna att det är ett medvetet val av 
fotografen i dennes bildredigering, som berättande teknik. 

 Arbetsproverna visar på en professionell eller avancerad amatörnivå med tanke på 
slutartid/skärpedjup. Till exempel att arbetsproverna visar en användning av slutartid 
eller skärpedjup som styrker berättande i bilderna, hellre än förvirrar, och gör att 
bilden är snabbläst. Ett mer specifikt exempel: En bild med kort skärpedjup där fokus 
ligger på objektet ger en tydlig signal till betraktaren att bilden handlar om detta. Ett 
annat exempel är med slutartid. Att man till exempel använder lång slutartid med 
tekniken panorering på en löpare som springer kan göra att löparen 
är till viss del skarp, men bakgrunden verkar svischa förbi (den är tydligt i rörelse). 
Tekniken visar på en förståelse på hur slutartid kan användas för att styrka berättelsen 
och budskapet i bilden; att just löparen var den snabbaste ute på fältet eller liknande. 

 Till exempel, att arbetsproverna visar på kunskap och kontroll i användandet av 
objektiv med olika brännvidd. I fall där flera olika typer av objektiv används i 
bildtagandet visar bilderna på en bra bedömning av lämplighet för vilka objektiv som 
passar bäst till olika situationer. Exempelvis att en porträttbild tagen med ett 
vidvinkelobjektiv visar på en förståelse för var man bör placera objektet för att 
minimera förvrängning (distortion). Om bara en typ av objektiv verkar användas i 
arbetsproverna bör bilderna visa på en total kontroll på användning av detta. 

Demonstrerade färdigheter för teknik (tekniska kunskaper och kontroll), 2 poäng:  
2 poäng = G (Godkänt). Arbetsproverna visar att sökande har grundläggande kunskaper 
och kontroll på exponering som ger en förutsättning till att klara av 
utbildningen. 

 Arbetsproverna visar på acceptabel kunskap om och kontroll över tekniska aspekter, 
till exempel exponering. Exempelvis med både befintligt och artificiellt ljus: Till 
exempel att vitbalansen är korrekt för både dagsljus och i situationer med artificiell 
belysning, men till skillnad från 3‐poängsnivån, har den sökande exempelvis kanske 
inte perfekt vitbalans eller exponering vid blandade ljussituationer som nämnts ovan.  

 Arbetsproverna visar på att den sökande har acceptabel kunskap och kontroll av  
bildkvalitet där till exempel fotografens användning av brus/korn eller skärpa/oskärpa 
styrker bildens berättande, och/eller inte distraherar från bildens 
utryck. Till exempel att skarpa bilder visar en bra teknisk kunskap och användning av 
antingen auto‐ eller manuell fokus. Bilder som använder sig av oskärpa för att styrka en 
idé, till exempel att ge betraktaren en otydlig känsla, eller att bilden kan visa på 
bra/godkända kunskaper. Arbetsprover som visar på en total brist på kunskaper om 
teknik får inte 2 poäng. 

 Arbetsproverna visar en grundläggande förståelse och intresse för fotografi. Till 
exempel, det kanske inte inkluderar att sökande har kunskaper eller kontroll av 
användning av objektiv med olika brännvidd.  
 
Demonstrerade färdigheter för teknik (tekniska kunskaper och kontroll), 1 poäng:  
1 poäng = U (Underkänt). Arbetsproverna visar att det fattas acceptabel kunskap och 
kontroll på tekniska aspekter. 

 Till exempel om bilderna är så pass över‐ eller underexponerade så att det gör det 
omöjligt att se/förstå deras innehåll. Eller att bilderna visar på en avsaknad av kunskap 
kring vitbalans – till exempel att använda ”Cloudy” vitbalans på en bild tagen inomhus 
under artificiellt ljus, ger en bild med en störande grön eller gul/grön  
ton. Om exponeringen är en del av ett tydligt bildspråk som använder 
ljussättning på ett kreativt och medvetet sätt kan det vara okej, men en avsaknad av 
förståelse för exponering ger inte goda förutsättningar för att klara av utbildningen. 
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 Till exempel om arbetsproverna visar på inkonsekvent eller distraherande 
exponering, skärpedjup, bildredigering osv., eller exponering eller skärpedjup som 
gör det omöjligt att se/läsa bilden, eller upprepade fel med vitbalans som inte tillför  
något till bildens berättelse/uttryck. 

 En ”1:a” kan också ges för arbetsprover som inte följer tekniska anvisningar för 
arbetsprover, vilket gör att det är omöjligt för bedömargruppen (sakkunniga) att 
se/läsa bilden. Till exempel att man levererar arbetsprover i ett filformat som är 

mindre än det som anges i instruktionerna – så pass litet att det inte går att se bilden. 

 
Innehåll 
 
Demonstrerade färdigheter för bildens innehåll, 3 poäng:  

 Arbetsproverna som får 3 poäng visar på en avancerad amatör‐ eller högre nivå på 
förståelse för hur man bygger bildens innehåll. Det kan ta sig uttryck i sökandes 
användning av komposition, kreativ ljusanvändning, bildspråk, det fotografiska 

ögonblicket eller i bildens berättande.  

 Det kan ta sig uttryck i form av klart och tydligt bildspråk – bildmässigt berättande. 
Till exempel att arbetsproverna visar på en förmåga att inte bara redovisa en plats, 
händelse eller ämne, utan även berätta någonting om platsen, händelsen eller ämnet.  

 Förmåga att kunna arbeta med människor, vilket är en stor del av det 
bildjournalistiska arbetet. Till exempel att människor finns med i bilden.  
 
Demonstrerade färdigheter för bildens innehåll, 2 poäng (acceptabelt): 
• Arbetsproverna visar på ett fotografiskt intresse som kan vara lämpligt för ämnet 
bildjournalistik/fotografi. Det betyder inte att bilderna måste vara bildjournalistiska, 
men att man med sitt urval har visat ett tydligt intresse för att ta bilder. Till exempel 
att arbetsproverna visar på nyfikenhet eller visuell utforskning genom variation i 
ämnet och eller sättet att fotografera det. 
 
Demonstrerade färdigheter för bildens innehåll, 1 poäng:  
Arbetsproverna visar på dåliga förutsättningar för att klara utbildningen. 

 
• Arbetsprover som visar på en avsaknad av intresse för att fotografera och/eller 
förmågan att kunna sammanställa ett urval till arbetsproverna. Det kan till exempel ta 
sig uttryck i att inte följa instruktionerna – exempelvis att leverera 3 bilder istället för 
de 20 som efterfrågas. Bildmässigt kan det exempelvis ta sig uttryck i innehåll som 
saknar bevis på intresse för fotograferande, genom till exempel avsaknad av variation 
(upprepningar på samma bild). 

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

Mittuniversitetet ansöker om att få ställa krav utöver områdesbehörighet A 6 
(Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) för tillträde till Bildjournalistikprogrammet. Det 
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ytterligare krav på särskild behörighet som universitetet vill använda är 
- Godkänt arbetsprov. 

Universitetet ansöker också om att få använda ett alternativt urval till samtliga platser 
på utbildningen. Urvalet ska grunda sig på resultatet på arbetsprovet.  

I avsnittet Lärosätets beskrivning beskrivs arbetsprovet, hur arbetsprovet används och 
bedömningskriterierna. 

Universitetet har i beskrivningen av arbetsprovet kunnat göra det trovärdigt att de 
kunskaper och färdigheter som efterfrågas kan mätas med det föreslagna 
urvalsinstrumentet.  

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att den sökande ska bedömas som godkänd, dvs. behörig för 
utbildningen är helt nödvändiga för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet gör även bedömningen att gränsen mellan vad som 
krävs för att en sökande ska anses behörig och vad som innebär att en sökande 
bedöms obehörig är tillräckligt tydligt beskriven. 

Universitets- och högskolerådet gör även bedömningen att resultat från det beskrivna 
arbetsprovet kan användas för att rangordna de sökande utifrån deras kunskaper inom 
området fotografi/film.  

Universitetet har beskrivit bedömargruppens kompetens och sammansättning. 
Beskrivningen visar att gruppen består av personer som tillsammans besitter 
nödvändiga kunskaper om utbildningen.  

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

Universitetet har i ansökan och inlämnade kompletteringar därmed kunnat visa att det 
finns särskilda skäl för att tillämpa andra behörighetskrav och ett alternativt urval till 
Bildjournalistikprogrammet.  


