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Ansökan om alternativt urval vid antagningen till
Kaospilotutbildningen vid Malmö högskola
Ärendet

Malmö högskola ansökte den 22 oktober om att få använda ett alternativt urval
till Kaospilotutbildningen som Malmö högskola planerar att starta höstterminen
2006. Ansökan avser samtliga platser på utbildningen.
Kaospilotutbildningen är en treårig utbildning som fokuserar ledarskap och
förändringsprocesser. Kaospilotutbildning finns sedan några år i Danmark och har
utvärderats av danskt evalueringsinstitut.
Malmö högskola anser att betyg eller högskoleprov inte lämnar relevant
information om de förmågor som är viktiga för att tillgodogöra sig utbildningen.
Särskilt personlig mognad och ledarskapsförmåga värderas inte av dessa
instrument. Högskolan menar även att det är väsentligt att det sker så få avhopp
som möjligt eftersom gruppens gemensamma utveckling är en väsentlig del av
utbildningen.
Urvalsmetoden som ska användas vid Malmö högskola används även av den
danska kaospilotutbildningen. Vid en utvärdering fann det danska
Evalueringscentret att avhoppen från Kaospilotutbildningen var mycket få samt
att det fanns en god överensstämmelse mellan de studerandes
studieförutsättningar, förväntningar och utbildningens kravi.
Urvalet ska ske i två steg. I ett första steg ska de sökande lämna arbetsprov vilka
ska bygga på reella problem som ställs av externa uppdragsgivare. Lösningarna
bedöms efter studenternas motivation, handlingskompetens och förmåga att bilda
opinion.
Steg två är en workshop på två dagar där deltagarna får nya uppgifter vilka de ska
lösa individuellt och i grupp. Deltagarnas prestationer bedöms utifrån delvis
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samma kriterier som i steg ett men dessutom bedöms deltagarnas förmåga att ta
till sig utbildningens teoretiska delar, sociala förmåga och kompetens att förändra
sig. Varje kriterium poängsätts av bedömarna.

Högskoleverkets bedömning

Enligt 7 kap. 16 a § högskoleförordningen får Högskoleverket medge att en
högskola vid urval till en viss utbildning får tillämpa annan urvalsgrund eller göra
annan platsfördelning än vad som avses i 12 § om det finns särskilda skäl. Ett
medgivande får avse ett eller flera antagningstillfällen. I sin prövning av
ansökningar om alternativ urval har Högskoleverkets provråd 1998 (dnr 83-78097) ansett att principiellt, bör inte samtliga platser till en utbildning tillsättas med
samma instrument. Mångfald bör eftersträvas bland studenterna och flera
urvalsinstrument bör därför användas för att säkra denna mångfald.
Högskoleverket har dock beviljat att alternativa urval används för samtliga platser
för några utbildningar där det framgått att betyg eller högskoleprov inte skulle ge
relevant information om studieförutsättningarna eller där det funnits särskilda
krav för yrkesutövningen.
Högskoleverket anser att betygen inte i alla delar ger tillräcklig information om
möjligheter till studieframgång för kaospiloutbildningen samt att utbildningens
karaktär talar för att samtliga studenter bör antas med samma urvalsinstrument.
Högskoleverket anser dock att motivation och social förmåga delvis bedöms i
betygen.
Högskoleverkets beslut

Högskoleverket beslutar därför att Malmö högskola till den första antagningen får
använda ett särskilt urval till samtliga platser på kaospilotutbildningen men att
högskolan måste redovisa erfarenheterna från det alternativa urvalet, särskilt vilka
som antagits och hur många som valts bort i varje steg i urvalet. Högskolan ska
rapportera de antagnas meritvärden samt meritvärde för dem som valts bort i steg
ett och två. Denna rapport ska vara Högskoleverket tillhanda senast den 30
oktober 2006. Därefter fattar verket ett nytt beslut för den fortsatta antagningen.
Högskoleverket förutsätter att informationen till presumtiva sökande innehåller en
noggrann beskrivning av urvalet.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Håkan Forsberg efter
föredragning av utredaren Per Gunnar Rosengren.
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