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

Universitets- och högskolerådets beslut 
Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Mälardalens högskola utöver krav i områdesbehörighet 
A6/6 får använda godkänt arbetsprov som särskilt behörighetskrav för tillträde till 
Informativ illustration – Informationsdesign, 180 högskolepoäng. 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 Mälardalens högskola i sin 
ansökan visat att de uppställda kraven är nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig 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 godkänt arbetsprov. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2021 och till och med 
antagningen till vårterminen 2022. 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. 

Enligt 7 kap. 11 § punkten 2 i högskoleförordningen (1993:100) får en högskola till 
utbildning som påbörjas efter utgången av maj 2022 själv meddela föreskrifter om krav 
på andra kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som UHR har 
föreskrivit om eller andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i 
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är 
av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för. Innan lärosätet 
meddelar dessa föreskrifter ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig 
över lärosätets förslag. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Lotten Delin. 

 

 

Tuula Kuosmanen 
Avdelningschef  
Analys, främjande och tillträdesfrågor   

 
 
Lotten Delin 
Utredare 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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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 Informativ illustration – Informationsdesign 
(lärosätets reg.nr 2020/1863). De krav på särskild behörighet som högskolan vill 
använda är godkänt arbetsprov.  

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2021. 

Mälardalens högskola har haft tillstånd att sedan höstterminen 2018 använda ett 
godkänt arbetsprov som särskilt behörighetskrav till Informativ illustration – 
Informationsdesign. Högskolan har även haft tillstånd att använda godkänt arbetsprov 
mellan höstterminen 2015 och höstterminen 2017. Med anledning av att det senaste 
tillståndet upphör efter antagningen till höstterminen 2020 ansöker Mälardalens 
högskola om ett nytt tillstånd. 

En redovisning av erfarenheterna av det tidigare tillståndet lämnades till Universitets- 
och högskolerådet i samband med den förnyade ansökan 

Mälardalens högskolas ansökan består av: ansökan, utbildningsplan och kursplan. 
Högskolan har kompletterat ansökan med gällande beskrivning över arbetsprovet. 

Lärosätets motivering 

Ansökan gäller Informativ illustration – Informationsdesign som leder till en 
kandidatexamen inom området informationsdesign med inriktning mot informativ 
illustration, 180 högskolepoäng. Mål för utbildningen är att ge studenterna utbildning 
som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt 
visuellt gestaltad sådan, samt att ge förutsättningar för fördjupade studier på 
masternivå inom innovation och design. 

Skälen som Mälardalens högskola anger för att vilja använda arbetsprov som 
behörighetskrav är att 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 utbildningen. Det finns ingen del av 
områdesbehörigheterna som belyser de förkunskaperna. Godkänt arbetsprov som 
behörighetsvillkor ger en tydlig indikation om sökande har förkunskaper att klara de 
tillämpande illustrationsmomenten i utbildningen. Dessutom ger arbetsproverna de 
sökande en realistisk bild av sina förutsättningar att slutföra programmet. Därmed 
minskas risken för studieavhopp under utbildningens gång på grund av bristande 
förkunskaper, något som var ett problem innan utbildningen hade tillstånd att använda 
ett annat behörighetsvillkor. 

Högskolan framför att utbildningen kräver att studenten har de grundläggande 
gestaltningsförmågor som arbetsproven bedömer, samt att de under utbildningen 
utvecklar dessa förmågor till att kunna skapa tydliga, förklarande och informativa 
illustrationer.  
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Mälardalens högskola ger exempel på två kurser från programmets första år och anför 
att dessa får utgöra exempel på att programmet kräver att studenten redan från 
början har tillräckliga kunskaper. 

ITE115, Perspektiv och färglära, 7,5 hp 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. tillämpa enpunkts-, tvåpunkts- och parallellperspektiv 
2. praktiskt tillämpa grundprinciperna inom färglära 
3. välja lämplig bildteknik till informativ bild 
4. identifiera perspektiv- och färgproblem i givna projektuppgifter 

ITE227, Visualisering 1, 15 hp 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. utföra informativa bilder med korrekt perspektiv och proportioner 
2. tillämpa visualiseringsmetoderna sprängbild, uppskurenbild och röntgenbild 

samt redogöra för hur dessa används i informationsdesign 
3. utföra informativa bilder med konturlinjeteknik 
4. utföra informativa bilder med såväl analoga som digitala färgtekniker 
5. redogöra för processer vid digitalt bildskapande samt värdera fördelar och 

nackdelar med olika typer av digitala bildtekniker 
6. använda sig av programvaror som skapar pixelbaserad- och objektbaserad 

grafik 
7. producera informativa illustrationer utifrån olika underlag 

Mälardalens högskola framför att för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
gestaltningslära och gestaltningspraktik i en- och tvåpunktsperspektiv samt 
parallellperspektiv krävs en grundläggande förmåga att på en omedveten nivå kunna 
hantera perspektiv i det egna bildskapandet. Lärandemål 1 i ITE115 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. Denna medvetna nivå utvecklas sedan i ITE227. 

Högskolan anger att de förkunskaper som efterfrågas förvärvas genom kontinuerlig 
övning under flera år och det är något som ett gymnasiebetyg inte kan redogöra för. 
En del presumtiva studenter kan vara goda tecknare men sakna förmågan att förstå 
hur ett problem eller en process kan tydliggöras och förklaras genom en visualisering. 
Andra saknar helt förmåga att kunna se och hantera perspektiv korrekt. För att 
bibehålla utbildningen på nuvarande nivå och undervisa studenterna 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.  

Mälardalens högskola anför vidare att det Inom ramen för utbildningens tre års 
heltidsstudier 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 ställer krav på att utbildningen utgår från en 
vetenskaplig grund. Det är därför inte möjligt att ägna utbildningens tre år uteslutande 
åt att utveckla studenternas gestaltningsförmåga. 
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Lärosätets beskrivning 

Programmet Informativ illustration – informationsdesign leder till kandidatexamen 
med huvudområdet informationsdesign med inriktning mot informativ illustration.  

Informationsdesign är gestaltad information där bild, rum och text betraktas 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.  

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. 

Uppföljning av tidigare tillstånd 
Mälardalens högskola har följt upp effekterna av tidigare erhållet tillstånd att använda 
arbetsprov för behörighet. Högskolan anför att det finns en tydlig skillnad på 
genomströmning och avklarade kurser mellan före och efter beviljat tillstånd. Enligt 
den statistik som högskolan sammanställt uppnådde 64 procent av de kvarvarande 
studenterna i studentgruppen som antogs höstterminen 2013, full nivå av 
högskolepoäng inför den sista terminen. För åren 2016 och 2017, då arbetsprover 
tillämpades för behörighet, var resultatet 85 respektive 90 procent. Högskolan har, 
utöver en positiv effekt i genomströmningen efter att arbetsprov börjat tillämpas, även 
noterat en generellt större gemenskap och dialog inom studentgrupperna, vilket leder 
till en högre utbildningskvalitet och bildskapande. Den effekten anser högskolan beror 
på att alla sökande som är antagna har genomfört arbetsprover med godkänt resultat 
och på så vis har en jämnare kompetensnivå inom bildframställande. 

Högskolan beskriver att det blivit svårare att uppnå rekryteringsmålen till programmet 
med arbetsprover som behörighet för samtliga platser. Orsaken till detta anser 
högskolan vara att många sökande inte lämnar in arbetsprover, trots att de sökt 
utbildningen i första- och andrahand. Mälardalens högskola beskriver samtidigt att en 
viss ökning i inlämnande av arbetsprover skett sedan högskolan infört möjlighet att 
lämna in arbetsproverna digitalt.  

Mälardalens högskolans slutsats är att det blivit färre antagna studenter på 
programmet men högre genomströmning och bättre studieresultat. Högskolan anför 
att de, utifrån de goda erfarenheterna av att använda godkänt arbetsprov som 
behörighetsvillkor samt ett väl upparbetat arbetssätt, inte vill göra några förändringar i 
arbetsprovet sedan föregående ansökan. 

Mälardalens högskolas beskrivning av arbetsprovet 
Följande beskrivning är hämtad från Mälardalens högskolas tidigare ansökan (411-
00026-17): 
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Arbetsprovet innehåller fyra deluppgifter. Den sökande genomför uppgifterna och 
postar dem till högskolan. För att säkerställa att det är den sökande som har utfört 
uppgifterna, ska varje prov vidimeras. Varje uppgift mäter en förmåga och är kopplad 
till ett kriterium för bedömning. Vid bedömningen mäts 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 tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom bedöms i 
arbetsprovernas genomförande 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. Nedan är respektive uppgift kopplad till respektive förmåga. 

1. Uppgift Köket mäter förmåga till perspektiv och proportion (A) 
2. Uppgift Stilleben mäter förmåga till ytstruktur och materialkänsla (C) 
3. Uppgift Instruktion mäter förmåga till komposition och layout (D) 
4. Uppgift Människor i arbete mäter förmåga till form och volym (B) 

Uppgifterna poängsätts utifrån den nivå på vilken den sökande uppvisar de 
efterfrågade förmågorna. Den sökandes poäng dokumenteras i ett 
bedömningsprotokoll som kvantifierat visar om den sökande uppfyller 
behörighetsnivån. I dokumentet poängsätts den sökandes förmåga att på en 
grundläggande nivå korrekt och begripligt kunna visualisera följande: 

A. Perspektiv och proportion – i syfte att beskriva rumslighet och avstånd samt 
inbördes förhållande mellan olika bildkomponenter 

B. Form och volym – genomförande av linjearbete, skuggning och färgsättning 

C. Ytstruktur och materialkänsla – genomförande av linjearbete, skuggning och 
färgsättning 

D. Komposition och layout – i syfte att lyfta fram relevant bild- eller textinnehåll 

Poängsättningen baseras på en normaliserad poängskala. Detta gör att samtliga 
sökande och arbetsprover kan bedömas likvärdigt. Varje enskild uppgift/förmåga kan 
ge 0–4 poäng enligt följande: 

0. Ej bedömningsbar 
1. Bristfällig 
2. Tillfredsställande 
3. Bra 
4. Mycket bra 

Totalt kan arbetsprovet ge 16 poäng där gränsen för behörighet är 2 poäng 
(tillfredsställande) på varje uppgift. 

Mälardalens högskola beskriver att bedömargruppen består av lärare vid 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 
poängsättningen men närvarar i syfte att skapa en, ur studentperspektiv, transparent 
bedömningsprocess.  
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Lärosätet beskriver informationen till sökande. Information om arbetsprovernas 
innehåll och genomförande finns tillgängligt på lärosätets hemsida. 

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 (UHRFS 2013:2).  

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

För behörighet Informativ illustration – informationsdesign vill Mälardalens högskola 
använda ett särskilt behörighetskrav om godkänt arbetsprov.  

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 inom visuellt gestaltad information. Universitets- och 
högskolerådet gör bedömningen att det är befogat att kräva att studenten har 
grundläggande gestaltningsförmågor redan vid utbildningsstart. 

I den inskickade utbildningsplanen för utbildningen finns exempel på hur det som 
arbetsprovet ska pröva används som en del av utbildningen. Ett exempel är ett 
lärandemål för en av programmets delkurser, ITE227, Visualisering 1, 15 
högskolepoäng som formuleras: ”Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa 
visualiseringsmetoderna sprängbild, uppskurenbild och röntgenbild samt redogöra för 
hur dessa används i informationsdesign.” 

Mälardalens högskola beskriver i sin uppföljning av tidigare tillstånd att 
genomströmningen och studieresultatet på utbildningen förbättrats efter att 
arbetsprov införts som behörighetskrav. Högskolan anför att de noterat en generellt 
större gemenskap och dialog inom studentgrupperna, vilket leder till en högre 
utbildningskvalitet och bildskapande. 

Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att det är nödvändigt att studenten 
vid utbildningsstart har grundläggande gestaltningsförmågor för att kunna uppnå 
uppsatta lärandemål.  

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 till exempel om förmåga att behärska perspektiv, 
komposition samt grundläggande förmåga att använda illustratörsverktyg. 
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Universitets- och högskolerådet bedömer att Mälardalens högskola i sin ansökan och 
inskickade kompletteringar på ett tillfredsställande sätt har visat att kravet på godkänt 
arbetsprov är helt nödvändigt för att studenten ska kunna tillgodogöra sig Informativ 
illustration – informationsdesign. 

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. Mälardalens högskola har i tidigare ansökan bifogat en 
poängskala för bedömning av arbetsprovets fyra delar vilken anger gränsen för ett 
godkänt respektive icke godkänt prov. Gränsen för behörighet är 2 poäng 
(tillfredsställande) för varje uppgift. För att en sökande ska bedömas som godkänd 
krävs att alla fyra delprov är godkända.  

Mälardalens högskola har beskrivit bedömargruppens kompetens och 
sammansättning. Beskrivningen visar att gruppen består av lärare vid Informativ 
illustration som tillsammans besitter kompetens om utbildningen. Universitets- och 
högskolerådet anser att studentrepresentation är viktig, för att bevaka 
bedömningsprocessen och rättssäkerheten för de sökande. UHR ser därför positivt på 
att studenter närvarar vid bedömningen men inte deltar i själva poängsättningen. 

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 till Informativ 
illustration – informationsdesign. 

 

 


