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Ansökan om fortsatt tillstånd att få använda alternativt urval vid
antagning till tandläkar-, tandtekniker- och tandhygienistutbildningarna vid Malmö högskola
Ärendet

Malmö högskola har ansökt om fortsatt tillstånd att, vid antagning till tandläkar-,
tandtekniker- och tandhygienistutbildningarna få använda ett alternativt
urvalsförfarande enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen (1993:100).
Högskoleverket har tidigare beviljat högskolan att använda ett alternativt urval för
högst 50 procent av platserna dessa utbildningar. Tillstånden är tidsbegränsade
och gäller t.o.m. antagningen till höstterminen 2006.
Högskolan redovisar en lägesrapport för perioden 2001-2005 och avslutar
rapporten med att ansöka om ett förlängt tillstånd. Högskolan har inte för avsikt
att ändra de urvalsmodeller som man tidigare fått tillstånd att använda. En
uppföljningsstudie har påbörjats. En första avstämning kommer att göras läsåret
2006/07. Då har en årskull lokalt antagna tandläkarstudenter, tre årskullar
tandtekniker och två årskullar tandhygienister avslutat sina studier. En iakttagelse
som gjorts är att de lokalt antagna vidhåller sitt ursprungliga val i högre grad än de
som antagits i det ordinarie urvalet.
Högskolan anger att alternativa urvalsgrunder kan ge individer som av olika
anledningar inte har tillräckliga meriter vad gäller betyg och högskoleprovsresultat
en ”andra chans”, en ytterligare möjlighet att visa att de är lämpliga. I sin ansökan
anger högskolan vidare att en analys av utbildningarna och de framtida
professionerna ger vid handen att specifika egenskaper som spatial och manuell
begåvning och färdighet, icke verbal begåvning, empati, problemlösningsförmåga
samt yrkesrelaterad social begåvning torde vara av värde.
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Urvalsmodell

Urvalet sker i två steg. Samtliga behöriga sökande kallas till det första steget, som
utgörs av en serie test. Dessutom ges information om utbildning och yrke.
Steg 1
Spatial begåvning mäts med Utvikning, ett standardiserat deltest ur Deltabatteriet
(Psykologiförlaget) och Plåtmodeller (Psykologiförlaget).
Icke-verbal begåvning mäts med Ravens matriser (Psykologiförlaget), ett
internationellt väldokumenterat test.
Manuell/finmotorisk begåvning mäts med prov som utvecklats inom projektet.
Utifrån en gipsmodell av en kavitetspreparerad premolar ska den sökande med
hjälp av vinkelstycke och borr utföra en motsvarande, men skalenligt mindre
preparation i en plexiglascylinder.
Den sökandes förmåga att bearbeta social information mäts med Cognitive
Appraisal Test of Emphatic Capacity (Institutionen för psykologi vid Lunds
universitet). Resultat från detta test används inte i urvalet till
tandteknikerutbildningen.
Testresultaten ligger till grund för den rangordning av de sökande som avgör vilka
som ska kallas till intervju (steg 2).
Steg 2
Antalet kallade är ungefär dubbelt så många som ska antas.
De sökande intervjuas under 45 minuter av två erfarna lärare.
Därefter diskusteras de olika intervjuresultaten inom den samlade
intervjuargruppen som totalt utgörs av 25 erfarna lärare från såväl kliniska som
teoretiska discipliner. De ansvariga test- och intervjuteamen bedömer fyra
egenskaper i en tregradig skala:
- Förhållningssätt till utbildningen och yrket/motivation
- Förhållningssätt till andra människor/social förmåga
- Förhållningssätt till sig själv/reflektionsförmåga
- Förhållningssätt till samhället/ansvarsetik
Resultaten från de båda stegen normeras och läggs samman. Utifrån resultaten
upprättas en rangordning som ligger till grund för vilka som slutligen ska antas.
Högskoleverkets motivering

Högskoleverket har tagit del av lägesrapporten och kan konstatera att Malmö
Högskola bedriver ett intressant utvecklingsarbete när det gäller antagning till de
odontologiska utbildningarna. Högskoleverket ser ingen anledning att ändra sitt
tidigare ställningstagande.
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Högskoleverkets beslut

Malmö högskola medges tillstånd enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen
(1993:100) att vid antagning till tandläkar-, tandtekniker- och
tandhygienistutbildningarna använda en alternativ urvalsmodell för 50 procent av
platserna i enlighet med vad som sägs ovan. Tillståndet avser antagningarna under
perioden hösten 2007 - hösten 2009.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Leif Strandberg.
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