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Ansökan om alternativt urval till tandläkar-,
tandhygienist-, och tandteknikerutbildningarna vid
Malmö högskola
Ärendet
Malmö högskola ansökte den 19 oktober 2009 om förnyat tillstånd för det
alternativa urvalet till tandläkar-, tandtekniker-, och tandhygienistutbildningarna.
Malmö högskola beviljades tillstånd för ett alternativt urval till hälften av platserna
till dessa utbildningar den 16 maj 2006 (reg.nr. 83-3283-00). Högskolverket
följde upp urvalet till utbildningarna och skrev en pm om resultaten och processen
den 7 oktober 2008. Malmö högskola ansöker nu om förnyat tillstånd till hälften
av platserna på tandhygienist- och tandläkarutbildningarna och till två tredjedelar
av platserna till tandteknikerutbildningen. Malmö högskola planerar förändringar i
urvalsinstrumentet efter att ha analyserat resultaten i uppföljningen.
Uppföljning av tillståndet
Malmö högskola har bifogat en uppföljning av tillståndet till ansökan. Malmö
högskola visar att den lokala antagningen är en effektiv metod i urvalet och att de
antagna via det alternativa urvalet presterar på samma nivå som antagna via övriga
urval trots något lägre jämförelsetal än betygsgruppen. Avhoppen är färre för
denna grupp och de genomförde i större utsträckning utbildningen på utsatt tid.
Goda resultat på empatitestet och i viss mån det manuella provet är de bästa
prediktorerna för god genomströmning. Uppföljningen visar även att studenter
antagna till tandteknikerutbildningen via den alternativa urvalsmodellen i
genomsnitt gör färre avhopp än övriga urvalsgrupper.
Lärosätets motivering av urvalsinstrumentet
Malmö högskola anser att betyg och högskoleprov inte mäter alla dimensioner
som är viktiga för att genomföra en utbildning inom odontologi. Egenskaper som
empati, självkännedom, problemlösningsförmåga, spatial och manuell färdighet
samt social förmåga är viktiga att kunna värdera hos de sökande. Högskolan anser
även att alternativa urval ger förutsättning för en breddad rekrytering.

Uppföljningen från Malmö högskola visar att det alternativa urvalet är väl
fungerande och effektivt. Högskolan ansöker därför om att få fortsätta använda det
och även göra mindre justeringar.
Urvalet sker i två steg. I det första steget prövas de sökandes spatiala och ickeverbala förmåga samt empatisk förmåga. För att bedöma dessa förmågor används
Ravens matriser för allmän problemlösningsförmåga, plåtmodeller eller
utvikningstest för spatial begåvning, Cognitive Appraisal Test of Empathic
Capacity för empatisk förmåga. För att bedöma motivation, social förmåga,
kommunikationsförmåga, reflektionstförmåga, ansvarskänsla och hälsa används
strukturerade intervjuer. Dessutom testas de sökandes manuella eller finmotoriska
begåvning med hjälp av ett prov som utvecklats genom arbetet med det alternativa
urvalet. Provet innebär att de sökande ska preparera en plexiglascylinder efter en
förebild med hjälp av vinkelstycke och borr.
I steg två kallas dubbelt så många som ska antas till en intervju med två lärare. I
intervjun bedöms fyra egenskaper och poängsätts med 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 avgör vilka som ska antas.
Alla som sökt det alternativa urvalet kallas att göra proven. Tandvårdshögskolan
har också beslutat att de sökande ska besvara tre frågor skriftligt i ansökan: 1.
varför har den sökande valt denna utbildning, 2. vilka personliga egenskaper gör
att den sökande tror att denna utbildning passar honom eller henne, och 3. varför
söka till utbildningen i Malmö ?
Inför antagningen till höstterminen 2010 kommer några förändringar att göras i
urvalet. Uppföljningen har bland annat gett vid handen att plåtmodellstestet inte
uppvisar signifikanta samband med någon utfallsvariabel. Testet kommer därför
att utgå. Tidigare har sökande bara kunnat göra finmotorikprovet en gång men det
kommer att förändras så att sökande kan genomföra testet i sin helhet vid varje
söktillfälle. Variationer på provet kommer istället att utarbetas och användas
slumpvis. Malmö högskola kommer även att förbättra informationen till de
sökande när det gäller bedömningskriterierna i urvalet. Malmö högskola kommer
även att fortsätta med uppföljning och utvärdering av det alternativa urvalet.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket anser att de skäl och de resultat som Malmö högskola anför för att
använda ett alternativt urval till utbildningarna i fråga är av sådan tyngd att en
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större omfattning än en tredjedel av platserna bör få användas till ett alternativt
urval. Högskoleverket har beslutat om riktlinjer för det alternativa urvalet och där
kommit fram till att om det alternativa urvalet inte omfattar samtliga platser, bör
platsfördelningen göras så att tillräckligt med platser också finns till betyg och
högskoleprovsresultat.
Högskoleverkets policy är därför att endast tillåta att det alternativa urvalet
omfattar hälften av platserna. När det gäller utbildningen till tandtekniker har det
framkommit i den uppföljning som Högskoleverket gjorde 2008 av det alternativa
urvalet att det finns skäl att öka andelen platser till tandteknikerutbildningen.
Andelen avhopp har varit större i betygsgruppen och har då drabbat den
förhållandevis lilla gruppen tandtekniker hårdare. Malmö högskola har visat att
studenterna inom det alternativa urvalet i högre utsträckning slutför sin utbildning
inom utsatt tid.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket medger enligt 7 kap. 15 § högskoleförordningen att Malmö
högskola får använda ett alternativt urval till högst 50 procent av platserna till
tandläkar- och tandhyigienistprogrammen, inklusive den tredjedel av platserna
som lärosätet själv beslutar om. För den del av platserna som inte ingår i det
alternativa urvalet ska hälften av platserna fördelas så att 25 procent tillsätts på
grundval av betyg och 25 procent på grundval av högskoleprovsresultat. För
utbildningen till tandtekniker får Malmö högskola använda två tredjedelar av
platserna till det alternativa urvalet. Platserna inom den resterande tredjedelen ska
fördelas lika mellan betyg och högskoleprov.
Tillståndet gäller till och med höstterminen 2013. Därefter ska Malmö högskola
inkomma med en ny ansökan och en uppföljning om högskolan avser att fortsätta
tillämpa urvalet. Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva
sökande är tydlig om det alternativa urvalet.
Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av Per Gunnar Rosengren, utredare.

Leif Strandberg
Per Gunnar Rosengren
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