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Ansökan om tillstånd att använda andra 

behörighetsvillkor för Designteknikerutbildning, 

180 hp vid Högskolan i Borås 

 

Universitets- och högskolerådets beslut 
 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Högskolan i Borås utöver de krav som redan ställs i 
områdesbehörighet 4/A4 får använda godkänt antagningsprov som består av godkänd 
produktpresentation och godkända praktiska och teoretiska test som genomförs under 
en provdag som särskilt behörighetskrav för tillträde till kandidatexamen i  
Designteknik, 180 hp. Enligt 7 kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet 
vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skälen för Universitets- och högskolerådets beslut är att Högskolan i Borås visat att 
förkunskaper inom manuell teknisk skiss, sömnad och mönsterkonstruktion är 
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan i 
Borås har också uppgivit skäl till varför lärosätet vill ändra det tidigare 
förkunskapskravet till utbildningen. 
 
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 godkänd produktpresentation och antagningsprov.  
 
Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det antagningsprov som 
Högskolan i Borås ansöker om tillstånd för att använda för behörighet på ett tillräckligt 
rättssäkert sätt prövar färdigheter inom teknisk skiss, sömnad och 
mönsterkonstruktion. Antagningsprovet består av en digital produktpresentation och 
provdag som är uppdelad i fyra delprov: egen fysisk produkt, teoretiskt lämplighetstest 
samt mönsterkonstruktionsövningar och sömnadsövningar. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2017, till och med 
antagningen hösten 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta att följa 
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upp ärendet. Vidare, om Högskolan i Borås vill ändra i de beviljade kraven ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 

Antagningsprovet ska pröva den sökandes färdigheter i: 

• Teknisk skiss 
• Mönsterkonstruktion 
• Sömnad  

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 
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Ärendet 
Högskolan i Borås har ansökt om att få ställa upp andra krav utöver de krav som ingår i 
områdesbehörighet 4/A4 för tillträde till Designteknikerutbildning, 180 hp (lärosätets 
Dnr 528-16). De krav på särskild behörighet som Högskolan i Borås vill använda utöver 
krav i områdesbehörighet 4/A4 är godkänt antagningsprov som består av godkänd 
produktpresentation och godkända praktiska och teoretiska test som genomförs under 
en provdag.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2017, till 
och med höstterminen 2019. 

Högskolan i Borås har haft tillstånd att sedan höstterminen 2013 använda ett särskilt 
behörighetskrav till designteknikerutbildningen. Kravet har varit områdesbehörighet 
4/A4 och minst 20 veckors heltidsstudier inom mönsterkonstruktion och sömnad (eller 
motsvarande). 

Med anledning av minskade möjligheter för presumtiva studenter att besitta 
förkunskapskravet på minst 20 veckors heltidsstudier inom mönsterkonstruktion och 
sömnad, samt att lärosätet har erfarenhet av kraftigt varierande kunskapsnivåer inom 
områden kopplade till mönsterkonstruktion och sömnad, vill Högskolan i Borås ansöka 
om tillstånd att använda godkänd produktpresentation och godkänt antagningsprov 
som krav till designteknikerutbildningen. Produktpresentationen och antagningsprovet 
avser pröva de sökandes kunskaper inom teknisk skiss, manuell mönsterkonstruktion 
och sömnad. 

Högskolan i Borås ansökan består av tre delar: ansökan, utbildningsplan/kursplaner 
och bedömningskriterier. Lärosätet har kompletterat ansökan med förtydligade 
bedömningskriterier. 

Lärosätets motivering 
Ansökan gäller Designteknikerutbildning, 180 hp som leder till en kandidatexamen 
med huvudområde textilteknologi – inriktning designteknik. Utbildningen vänder sig till 
personer som vill bli ”länken mellan design och produktion”.  
 
Skälen som Högskolan i Borås anger för att vilja använda produktpresentation och 
antagningsprov som särskilt behörighetskrav är att möjligheterna för presumtiva 
studenter att besitta det tidigare förkunskapskravet på 20 veckors heltidsstudier i 
mönsterkonstruktion och sömnad (eller motsvarande) har minskat. Inom Gy 11 finns 
inte längre industriprogrammet med textil inriktning. Hantverksprogrammen med 
textil inriktning finns kvar men de senaste åren har utbudet minskat kraftigt. Detta gör 
att presumtiva studenter inte har samma möjligheter att få förkunskapskraven för 
designteknikerutbildningen uppfyllda inom gymnasiet. 
 
Högskolan i Borås anför även att man har sett en förändring till det sämre i 
kunskapsnivån på de studenter som ändå uppfyller nuvarande förkunskapskrav på 20 
veckors heltidsstudier i mönsterkonstruktion och sömnad. 
 
Lärosätet anger att utbildningens fokus ligger på att förmedla kunskaper för att kunna 
framställa produkter av hög konfektionsmässig standard vad beträffar konstruktion, 
funktion och produktion. Vidare framför lärosätet att behovet av att tidigare 
förkunskaper kvarstår då det för att nå utbildningens mål, krävs att den studerande vid 
utbildningens start har grundläggande kunskaper inom manuell mönsterkonstruktion 
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och sömnad. Detta säkerställs genom att studenten visar på mycket goda tillämpningar 
av CAD-baserad mönsterkonstruktion, gradering och sömnadstekniska lösningar.  
 
Med anledning av både minskningen av textila gymnasieutbildningar och kraftigt 
varierande kunskapsnivå inom områden kopplade till mönsterkonstruktion och 
sömnad vill Högskolan i Borås förändra antagningskraven till 
designteknikerutbildningen. Lärosätet framför att de förändrade antagningskraven ger 
möjlighet att öppna upp för fler sökande men ändå säkerställa att de har nödvändiga 
förkunskapskrav. 
 
De särskilda färdigheter som Högskolan i Borås vill bedöma i produktpresentationen 
och under provdagen är teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till teknisk skiss, 
mönsterkonstruktion och sömnad. 

Lärosätets beskrivning 
De antagningsprov som Högskolan i Borås ansöker om att få använda för behörighet till 
designteknikerutbildningen avser att pröva teoretiska och praktiska kunskaper 
kopplade till teknisk skiss, mönsterkonstruktion och sömnad. Färdigheterna har en 
stark koppling till designteknikens huvudområde där de i stort sett alltid integrerar 
med varandra. Lärosätet bedömer dessa färdigheter utifrån en digital 
produktpresentation och under en provdag som utgörs av både praktiska och 
teoretiska test. De olika momenten bedöms enskilt för att sedan summeras till en 
helhet per moment, där samtliga moment måste vara godkända för att den sökande 
ska anses uppfylla behörigheten. 
  
Högskolan i Borås beskriver i sin ansökan att bedömningen av behörigheten görs i två 
delar; produktpresentation och provdag. I samband med ansökan till utbildningen 
skickar studenten in en digital produktpresentation enligt lärosätets 
uppgiftsbeskrivning. Uppgiften varierar från år till år. Den digitala 
produktpresentationen ligger till grund för urvalet inför provdagen. De sökande som 
uppfyller behörighet genom godkänd digital produktpresentation kallas till en provdag. 
Provdagens uppgifter syftar till att verifiera att den sökande har de kunskaper de 
behöver för att klara utbildningen. Provdagen är uppdelad i fyra delar; egen fysisk 
produkt, teoretiskt lämplighetstest, mönsterkonstruktionsövningar och 
sömnadsövningar (praktiska övningar).  
 
För att den sökande ska räknas som behörig till designteknikerutbildningen måste den 
sökande visa tillfredställande kunskaper inom alla provdagens områden. 

Högskolan i Borås kommer dessutom erbjuda sökande som inte uppfyller det särskilda 
behörighetskravet i engelska B/6 ett test i engelska. Testet avser att pröva den 
sökandes reella kunskaper i engelsk läsförståelse, vilket lärosätet anser vara 
nödvändiga förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Lärosätet redovisar kunskapskriterierna för respektive provdel (uppgift) med exempel. 
Lärosätet poängterar dock att de exempel som anges för de olika färdigheterna endast 
är exempel, och att dessa i vissa avseenden är starkt förknippade med vilken uppgift 
och produkt som behandlas inom produktpresentationen och provdagen för 
innevarande år, uppgifterna kommer att variera från år till år.  
 
Utbildningens platser fördelas utifrån betyg, högskoleprov och alternativt urval. 
Genom en provdag testas behörigheter relaterade till mönsterkonstruktion och 
sömnad. De sökande som bedöms som godkänd i produktpresentation och i 



 

Sida 5 (10) 
 

provdagens alla moment erhåller ett meritvärde baserat på totalpoäng från provdagen 
varefter de rangordnas i det alternativa urvalet. 
 
Högskolan i Borås har för att förtydliga bedömningskriterierna använt verkliga exempel 
på vad som är ett underkänt respektive godkänt prov. 
 
Digital produktpresentation - uppgift 1 (egen vald produkt) 
Syftet med uppgiften är att ge den sökande möjlighet att visa sin förmåga att ta fram 
en produkt från skiss till utvärdering.  
 
Teknisk skiss 
Högskolan i Borås ger följande exempel för prov som är godkänt: Skisserna (helhet och 
detaljer) ger ett tydligt intryck samt är till övervägande del proportionerliga och 
överensstämmer med fotografier och konstruktion av samma produkt på ett 
tillfredsställande sätt. Den beskrivande texten beskriver plaggtyp, material och 
målgrupp på ett enkelt sätt. 
 
För icke godkänt prov ger Högskolan i Borås följande exempel: Skissernas kontur och 
vissa detaljer är obestämda i sin linjedragning vilket gör det svårt att tolka dess exakta 
form. Fickan är oproportionerlig i förhållande till fram och bakstycke. Plaggets yttre 
form samt dess detaljer överensstämmer inte med fotografier, manschettens och 
kragens hörn/spets är rundade på skissen men kantig på fotografi. Framkanten har en 
dold knäppning på skissen men har en lös knappslå på mönsterkonstruktionen. Den 
beskrivande texten saknas helt eller till övervägande del.  

Mönsterkonstruktion 
Högskolan i Borås ger följande exempel för godkänt prov: Konstruktion och detaljer 
överensstämmer till övervägande del mot skiss. Presentationen av 
modellkonstruktionen i förhållande till grundmönster görs på ett tillfredsställande sätt 
och delarnas former följer till övervägande del praxis. Information länkad till de 
individuella mönsterdelarna är till övervägande del korrekta vad beträffar antal samt 
relevanta sömsmåner.  
 
Ett icke godkänt prov exemplifierar lärosätet enligt följande: Konstruktionen visar en 
lös knappslå medan en dold knäppning återges på skiss. Grundmönstret presenteras 
inte i förhållande till modellkonstruktionen. Delarnas former är alltför kantiga och 
svängda former så som ärmhålen fram och bak är alltför kantiga i sin form. På 
mönsterdelarna anges att det skall finnas två bakstycken vilket blir ett för mycket i 
förhållande till skiss. Sömsmånen längs ärm och ärmhål är olika breda vilket blir fel i 
sömnaden för denna modell.  
 
Sömnad 
Högskolan i Borås ger följande exempel på godkänt prov: Foton återger en produkt 
som till övervägande del är sydd med precision vid både ihopsömnad samt stickningar, 
knapphål etc. Återgiven produkt är även pressad, under och efter framtagning. 
 
Lärosätet ger följande exempel på icke godkänt prov: Produkten har ingen precision 
vid mitt fram. Vid återgivningen av fastsättningen av kragen (höger och vänster 
kragstånd kommer på olika nivå när de möts mitt fram). Stickningen längs produktens 
fåll är ojämnt och olika i början och slutet på stickningen. Axelsömmen bubblar vilket 
tyder på dålig press samt har ett veck vid fastsättningen mot ärmen vilket vittnar om 
avsaknad av press under framtagningen.  
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Digital produktpresentation - uppgift 2 (egen vald textil produkt) 
Syftet med uppgiften är liksom för den egna valda produkten att ge den sökande 
möjlighet att visa sin förmåga att ta fram en produkt från skiss till utvärdering men att i 
den här uppgiften ge den sökande större frihet att visa sina styrkor då uppgiften inte är 
lika styrd. Därför finns flera kriterienivåer. 
  
Teknisk skiss 
Lärosätet anger följande exempel på godkänt prov: Skissen är till övervägande del 
proportionerligt med enstaka detaljer och/eller skärningar. 

Som exempel på icke godkänt textil prov ger lärosätet följande exempel: Skissens 
bredd i förhållande till dess höjd korrelerar inte med fotografier. Det finns varken 
detaljer eller skärningar.  
 
Mönsterkonstruktion 
Lärosätet anger exempel för godkänt prov: Konstruktionen är mycket enkel med 
enstaka detaljer och/eller inga detaljer och skärningar och är relevant.  
 
För icke godkänt prov anger lärosätet följande exempel: Konstruktionen är inte 
relevant mot skiss och fotografier. Detaljer som visas på fotot så som sidfickor saknas 
helt. Det finns varken detaljer eller skärningar. 
  
Sömnad 
Lärosätet anger följande exempel för prov som är godkänt: Sömnaden är mycket enkel 
med enstaka detaljer och/eller skärningar, till övervägande del sydd med precision vid 
ihopsömnad, få eller inga synliga detaljer t.ex. stickningar, tränsar, knapphål etc. 

En icke godkänt prov beskriver lärosätet i följande exempel: Fotografiet som återger 
sömnaden visar på stickningar som är mycket ojämna dvs. följer inte samma avstånd 
från en relaterad sömn. Knapphålen sydda på ficklocken är av mycket olika längd även 
om knapparna har samma diameter. Sömnaden har varken detaljer eller skärningar. 
 
Provdagen 
 
Egen fysisk produkt 
Syftet med provdagen är att synliggöra de sökandes förmåga att granska och värdera 
en textil produkt och dess framtagande. Genom reflektionen visar sökande också hur 
väl denne är förtrogen med fackuttryck. 
 
Teknisk skiss 
Högskolan i Borås anger följande exempel på godkänt prov: Den reflekterande texten 
beskriver på ett enkelt sätt hur skissen, konstruktionen och sömnaden hänger 
samman. En utvärdering av de olika momentens styrkor och svagheter samt 
produktens passform och/eller funktion beskrivs även dessa på ett enkelt sätt. 
Beskrivning av målgrupp och kopplingen till produkten görs med en tydlig och enkel 
koppling. 
 
Som exempel på ett prov som är icke godkänt ger lärosätet följande exempel: 
Beskrivning av produktens utvärdering stämmer inte mot verkligheten och dess 
funktion. Huvudfackets öppning anges som genomtänkt i storlek och placering med 
syfte att fungera som bl.a. datorfack. I verkligheten går inte en normalstor dator ner 
utan riskera att ta sönder blixtlåset. Dessutom anges att en av produktens styrkor är 
att den är vattenavvisande men produkten är sydd i en kraftig twill med avsaknad av 
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vattenavvisande behandling.  
 
Mönsterkonstruktion 
Högskolan i Borås ger följande exempel på godkänt prov: Konstruktion och detaljer 
överensstämmer till övervägande del mot skiss. Den beskrivande texten beskriver på 
ett enkelt sätt konstruktionens olika delar samt dess förbättringspotential.  
 
Lärosätet anger följande exempel för prov som är icke godkänt: Mönstrets delar 
överensstämmer inte med sydd produkt, övre delen av framstycket är format som en 
halvcirkel medan uppsydd produkt har en mer kvadratisk form med mjukt rundade 
hörn. Texten saknar området förbättringspotential.  

Sömnad 
Högskolan i Borås anger följande exempel på godkänt prov: Uppsydd produkt 
överensstämmer till övervägande del mot skiss. Den beskrivande texten beskriver på 
ett enkelt sätt sömnadens olika delar samt dess förbättringspotential.  
 
Som exempel för icke godkänt prov i sömnad ger lärosätet följande exempel: 
Uppsydd produkt överensstämmer inte mot skiss och konstruktion. Olika antal fickor 
på produkt och skiss samt olika form på produktens framstycke och dess konstruktion. 
Texten saknar området förbättringspotential.  
 
Teoretiskt lämplighetstest 
Syftet med det teoretiska lämplighetstestet är att synliggöra teoretiska kunskaper 
kopplade till mönsterkonstruktion och sömnad samt förståelse av grundläggande 
fackuttryck. Exempel på moment som ingår i det teoretiska lämplighetstestet: Frågor 
som är kopplade till sömnad, benämning på plaggdelar, grundläggande sömmar, 
mönsterdelar och konstruktionspunkter.  
 
Teknisk skiss 
Lärosätet ger följande exempel på godkänt prov: 
Visar på grundläggande förståelse av termer kopplade till konventionella plagg. 
 
Lärosätet ger exempel för prov som är icke godkänt: 
Visar på bristfällig förståelse för termer kopplade till konventionella plagg, t.ex. 
axelsöm, grensöm, linning, ärmhål etc. 
 
Mönsterkonstruktion 
Högskolan i Borås ger exempel på godkänt prov: 
Visar på grundläggande förståelse av mått- och konstruktionssystem samt vokabulär 
som används inom manuell mönsterkonstruktion. Visar grundläggande förståelse för 
kopplingen mellan mönsterkonstruktion och skiss och produkt. 
 
Lärosätet ger följande exempel för prov som är ej godkänt: 
Saknar grundläggande förståelse för termer kopplade till mönsterkonstruktion, t.ex. 
trådrak, insnitt, ärm kulle, ärmhålsdjup etc. Kan inte heller visa på sambandet mellan 
ett kroppsmått och hur det används i konstruktionen. Kan inte koppla samman 
illustrerad mönsterkonstruktion med rätt skiss/produkt samt tvärt om. 
 
Sömnad 
I sömnad ger lärosätet följande exempel på ett prov som är godkänt: 
Visar på grundläggande förståelse av sömnadstekniska system och termer. Kan på ett 
grundläggande sätt koppla samman sömnadsordning med skiss och/eller produkt.  



 

Sida 8 (10) 
 

Ett exempel på ett icke godkänt prov beskriver lärosätet enligt följande: Saknar 
grundläggande förståelse för termer kopplade till sömnad, t.ex. sömsmån, fästa, sick-
sack, pressa isär etc. Visar inte förståelse för hur ett plagg sys samman, t.ex. anger att 
en axelsöm sys efter en isydd ärm. 
 
Mönsterkonstruktionsövningar 
Högskolan i Borås ger följande exempel på prov som är godkänt: Visar grundläggande 
förståelse och tolkning av uppgifter som presenteras visuellt och omsätts till 
mönsterkonstruktion. Visar grundläggande förståelse och tolkning av uppgifter som 
presenteras skriftligt och omsätts till mönsterkonstruktion. Visar grundläggande 
förmåga att genomföra praktisk mönsterkonstruktion samt grundläggande förståelse 
för mått- och passformskonstruktion samt modell- och detaljkonstruktion.  
 
Lärosätet ger nedan exempel för prov som är icke godkänt: 
Fickan som skall konstrueras enligt angiven skiss saknar mönsterdelar som skulle 
omöjliggöra tillverkning av en hel ficka. Insnittet som skall flyttas ner till fållen är 
bibehållet och kjoldelen endast utställd i sidorna. Visar inte förståelse för hur ett 
insnitt förflyttas och vad effekten blir. Instruktionen att öka övervidden på en modell 
genererar ett tillägg längs mitt fram och bak vilket är felaktigt, detta gör alltför stor 
halsvidd. Detaljkonstruktion av en manschett mot en ärm med veck längs nederkanten 
stämmer inte längdmässigt.  
 
Sömnadsövningar 
Lärosätet ger följande exempel på godkänt prov:  
Visar grundläggande förståelse och tolkning av uppgifter som presenteras visuellt och 
omsätts till praktisk sömnad. Visar grundläggande förmåga att genomföra praktisk 
tillskärning, sömnad och press samt grundläggande förståelse kring hantering av 
mellanlägg, sammanfogning och detaljuppbyggnad.  
 
För prov som är icke godkänt ger lärosätet följande exempel: 
Visar inte tolknings- och/eller praktisk förmåga att sy en utanpåficka med ficklock med 
endast en skiss som underlag. Visar inte förmåga att tolka och följa en skriftlig 
instruktion för att praktiskt sy en angiven detalj. Detaljen innehållande moment av 
tillskärning, mellanlägg och press och genomförs inte på ett tillfredsställande sätt; 
tillklippningen är ej gjort enligt mönstret, trådraken ligger felaktigt. Mellanlägget är 
inte fast pressat utan endast dit lagt. Linningen har inte pressats under arbetets gång. 
 
Utbildning och kursplaner 
Den inskickade utbildningsplanen anger att studenten under det första läsåret läser 
CAD-baserad mönsterkonstruktion. Efter genomgången kurs ska studenten, enligt 
kursplanen, till exempel tillämpa sina kunskaper inom manuell mönsterkonstruktion i 
CAD-baserad mönsterkonstruktion.  
 
Juryns sammansättning 
Enligt Högskolan i Borås kommer de juryer som bedömer de sökandes prestationer i 
produktpresentation och antagningsproven att bestå av en bedömargrupp bestående 
av ämnesexperter kopplade till mönsterkonstruktion och sömnad eller andra 
relaterade färdigheter. Förutom ämnesexperter finns även representanter från 
studenter som går designteknikerutbildningen. För att bedömningarna ska bli 
likvärdiga för alla sökanden delas bedömargruppen in i grupper som bedömer endast 
ett moment. Samma moment bedöms således av samma grupp av ämnesexperter 
vilket ger alla sökanden likvärdig bedömning.  
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Information till sökande 
Högskolan i Borås redovisar hur de sökande får information om antagningsprovet. 
Information om förkunskapskraven kommer att finnas i katalogen över högskolans 
utbildningar och på lärosätets hemsida. I lärosätets beskrivning av information som ges 
till sökande framgår att sökande senast sista anmälningsdag ska skicka in en 
produktpresentation, där den sökandes behörighet bedöms i ett första steg och som 
utgör grund för urval till provdagen. Vidare informerar lärosätet om provdagens tester 
och att det för att vara behörig krävs tillfredställande kunskaper inom provdagens alla 
områden.  

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.  

Baserat på Högskolan i Borås ansökan och inlämnade kompletteringar har Universitets- 
och högskolerådet gjort följande bedömning. 

För behörighet till Designteknikerutbildning, 180 hp vill Högskolan i Borås använda ett 
särskilt behörighetskrav om godkänd produktpresentation och antagningsprov. 
Högskolan i Borås anger att det är nödvändigt att studenten redan från början har 
färdigheter inom områden kopplade till manuell mönsterkonstruktion och sömnad  för 
att tillgodogöra sig utbildning i designteknik.  

Att det som antagningsprovet 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 de beskrivna arbetsproven är 
ett helt nödvändigt krav för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att de krav som lärosätet vill ställa 
för särskild behörighet kan anses vara rimliga. Bland annat anges som lärandemål  för 
en av utbildningens första kurser i CAD baserad mönsterkonstruktion att studenten 
efter avslutad kurs ska kunna tillämpa sina kunskaper inom manuell 
mönsterkonstruktion i CAD-baserad mönsterkonstruktion. För att studenten ska ha 
möjlighet att nå det målet anser Universitets- och högskolerådet att de färdigheter 
som lärosätet vill pröva i produktpresentation och antagningsprov kan anses befogade.  
 
Universitets- och högskolerådet bedömer att Högskolan i Borås i sin ansökan på ett 
tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt antagningsprov är helt nödvändigt 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen designtekniker. 
 
Högskolan i Borås har angivit bedömningskriterier för teknisk skiss, 
mönsterkonstruktion och sömnad för samtliga uppgifter som ingår i antagningsproven. 
Universitets- och högskolerådet finner att bedömningskriterierna sammantaget är 
tydliga i fråga om  vad som krävs av den sökande för att antagningsproven ska 
bedömas som godkända men att beskrivningen av det teoretiska lämplighetstestet och 
färdigheten teknisk skiss inte helt tydligt beskriver skillnaden mellan ett godkänt och 
ett icke godkänt prov. Universitets- och högskolerådet anser dock att lärosätets 
sammantagna beskrivning av bedömningskriterier för teknisk skiss kan anses tillräckligt 
tydliga för vad som är ett godkänt prov respektive icke godkänt prov i teknisk skiss.  
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Högskolan i Borås kommer genomföra test i engelsk läsförståelse för sökande som inte 
uppfyller engelska B/6. Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att 
lärosätet informerar om att sökande som inte har engelska B/6 kommer prövas i 
engelsk läsförståelse. Lärosätet behöver inte ansöka om tillstånd för test i engelska då 
en högskola enligt 7 kap. 3 § om det finns särskilda skäl, får besluta om undantag från 
något eller några behörighetsvillkor. 
 
Högskolan i Borås har redogjort för jurygruppens kompetens, ämnesexperter kopplade 
till mönsterkonstruktion och sömnad. Universitets- och högskolerådet anser att 
studentrepresentation är viktigt, för att bevaka bedömningsprocessen och 
rättssäkerheten för de sökande, men att det är olämpligt att studenter deltar i själva 
bedömningsarbetet. 
 
Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att de prov som Högskolan 
i Borås har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande tillräckligt 
rättssäkert sätt.  
 
Högskolan i Borås har i ansökan därmed kunnat visa att det finns särskilda skäl för att 
vid sidan av de krav som anges i områdesbehörighet 4/A4, tillämpa andra 
behörighetskrav för utbildningen designtekniker. 

 

 


