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Föreliggande rapport är en utvärdering av den försöksverksamhet med lämplighetsbedömning 
vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning som bedrivits vid Jönköping University på 
uppdrag av Universitets- och högskolerådet. 
 
Försöksverksamheten har varit baserad på ett särskilt regeringsbeslut grundat i antaganden om 
lämplighetsbedömningens mening och eventuella effekter. Därför är denna utvärdering 
teoribaserad, det vill säga att den utgår från antaganden om lämplighetsbedömningens 
funktion givet en viss verksamhetslogik. 
 
Utvärderingen är genomförd på lokal nivå av undertecknad och i nära anslutning till 
genomförd lämplighetsbedömning. Underlaget består främst av inblandade parters 
upplevelser i kombination med utfall under ansökningsförfarandet. Sammantaget kombineras 
processutvärderande delar med mer effektutvärderande resonemang. En mer omfattande 
utvärdering kommer att genomföras av ansvarig myndighet, Universitets- och högskolerådet. 
 
Resultat talar för att krav på visad lämplighet kan ha effekter på sökandes agerande under 
ansöknings- och antagningsfaser. Lämplighetsbedömningen har först och främst fungerat som 
ett prov på sökande motivation för att bli antagen till utbildningen. Kravet som sådant – att 
sökande måste uppvisat lämplighet för behörighet till utbildningen – har förmodligen haft 
störst effekt, även om behållningen av självbedömning och andra aspekter inte bör 
underskattas. 
 
Välkommen att läsa utvärderingen i sin helhet för en mer utvecklad redogörelse av 
ovanstående. 
 
 
 
Jönköping den 21 mars 2017 
 
Jonathan Lilliedahl 
Projektledare, fil.dr 
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1 Inledning 
Jönköping University (JU) har ingått som ett av två lärosäten i Universitets- och 
högskolerådets (UHR) försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och 
förskollärarutbildning. Försöksverksamheten, vilken initierades genom regeringsbeslut 
U2014/2222/UH, har handlat om att pröva ett antagningsförfarande där fler aspekter än vad 
betyg och högskoleprov omfattar beaktas vid antagning till utbildning. Närmare bestämt har 
lämplighetsbedömningen haft i uppgift att pröva sökandes lämplighet för den kommande 
yrkesutövningen. UHR har i detta sammanhang definierat lämplighet enligt följande: ”Med 
lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, 
förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande 
yrkesutövningen” (UHRFS 2015:5). 
 
I antagningshänseende har lämplighetsbedömningen under dess försöksverksamhet varit 
behäftad med två specifika funktioner. För det första förelåg ett krav på visad lämplighet för 
grundläggande behörighet. Med andra ord krävdes godkänt resultat från 
lämplighetsbedömning för att fortsatt uppnå kraven för grundläggande behörighet till 
utbildningen. För det andra skulle resultatet från denna lämplighetsbedömning dessutom 
utgöra urvalsgrund i förening med betyg eller resultat från högskoleprov (SFS 2015:566). 
 
Regeringens beslut om att bedriva försöksverksamhet med lämplighetsbedömning hade 
föregåtts av utredningsarbeten som pekat på ett antal hypoteser om lämplighetsbedömningens 
verkan i riktning mot önskvärda förändringar (Regeringskansliet, 2012), varav de främsta var 
att 
• en prövning av sökandes lämplighet för yrket kan bidra till höjd kvalitet inom 

skolväsendet, 
• en modell för lämplighetsbedömning som inbegriper utrymme för sökandes 

självbedömning kan ha effekt på studieavbrott samt 
• en tillämpning av lämplighetsbedömning som krav vid antagning till lärar- eller 

förskollärarutbildning kan bidra till höjd yrkesstatus, vilket i sin tur kan utgöra 
attraktionskraft bland presumtiva sökande. 

Under försöksverksamhetens gång har det i olika sammanhang framkommit argument mot 
användning av lämplighetsbedömning. Ett av de mest centrala skälen har varit att lämplighet 
är något som utvecklas och ska utvecklas under utbildningens gång. En annan anledning har 
vilat på skepsis mot hur ett sådant prov skulle kunna genomföras på ett tillförlitligt och i alla 
avseenden rättssäkert sätt. Ur administrativ synpunkt har påtalats att införande av 
antagningsprov skulle innebära merarbete och en påtaglig kostnad för samhället, lärosätet 
eller institutionen. 
 
JU har haft i uppdrag att vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) bedriva 
försöksverksamhet under 2014–2016. Uppdraget har i huvudsak inneburit att ta fram en 
modell för lämplighetsbedömning, att utpröva modellen vid minst en antagningsomgång utan 
reell betydelse vid antagningen (ett slags simulering) samt att därefter använda modellen i en 
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skarp antagningsomgång och således låta modellen utgöra faktisk prövning med konsekvenser 
för bedömning av grundläggande behörighet och till underlag för urvalsförfarandet. 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Föreliggande rapport syftar till att utvärdera den försöksverksamhet med 
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning som bedrivits vid 
Jönköping University 2016. Frågeställningen som drivit utvärderingen är den följande: Vad i 
lämplighetsbedömning fungerar, i vilka avseenden, för vem och under vilka omständigheter? 
Utvärderingen har emellertid inte underlag till att utreda huruvida lämplighetsbedömning 
fungerar i generell mening, utan mer precist vad som varit gällande i det enskilda fallet. Den 
underliggande frågan ifall krav på lämplighet är bättre än alternativet – att anta sökande 
traditionellt på basis av enbart betyg eller högskoleprov – kan således inte ges något bestämt 
svar. 
 
Rapporten är skriven i nära anslutning till genomförd lämplighetsbedömning för antagningen 
till höstterminen 2016 och har satt punkt vid övergången till vårterminen 2017. Den snäva 
tidsramen innebär en avgränsning från analyser som ännu inte kan utföras och där en rad 
intressanta frågor omöjligen kan få sina behövliga svar. Därför ägnas utrymmet i föreliggande 
rapport främst till att precisera vilka frågor och aspekter som är särskilt kritiska, vilka 
eventuella tendenser som för närvarande kan skönjas samt vilken typ av eventuella effekter 
som är av värde att studera över tid. Denna lokala utvärdering har också avgränsat sig genom 
att inte behandla sådana områden och mått som UHR aviserat om att studera och sålunda 
erhållit data därom. Målgruppen för utvärderingen är intresserade i största allmänhet och 
ansvarig myndighet (UHR) i synnerhet. 

1.2 Teoribaserad utvärdering 

Utvärderingen är teoribaserad, vilket innebär att den sätter fokus på en specifik programteori 
eller verksamhetslogik som ska utvärderas i sin funktionalitet. Programteorin anger 
föreställningarna om hur en särskild insats (intervention) är tänkt att leda till en önskvärd 
förändring (verkan) i ett specifikt sammanhang (kontext) (Donaldson, 2007; Weiss, 1998). En 
sådan idé om samband kan vara vetenskapligt grundad i en kausalitetshypotes och/eller vila 
på antaganden av mer ideologisk karaktär. I föreliggande utvärdering tas utgångspunkt i de 
politiska ambitioner som föregått försöksverksamheten. Programteorin är på så vis först och 
främst policyorienterad och grundad i ett specifikt regeringsbeslut med bakomliggande 
intentioner och förarbeten. Syftet är sålunda att värdera huruvida resultat av 
lämplighetsbedömningen visar vad politiska ambitioner eftersträvat. 
 
Utvärderingen knyter an till en realismorienterad ansats – ’realistic evaluation’ – från vilken 
det blir relevant att tala i termer av mekanismer, utfall och effekter utan avsikt att fastslå 
lagbundenheter för att förutsäga framtida scenarier (Pawson, 2006; Pawson & Tilley, 1997). 
En utvärdering av detta slag frågar sig inte om lämplighetsbedömning fungerar i termer av ja 
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eller nej, utan snarare hur lämplighetsbedömning fungerar och varför. Vidare försöker 
utvärderingen peka på vilka resurser och förutsättningar som är avgörande för att 
lämplighetsbedömning i någon mån ska fungera. Med andra ord är kontextualiseringen av 
lämplighetsbedömningen av fundamental betydelse för vad som avses med en realistisk 
utvärdering (jfr Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016). 
 
Lämplighetsbedömning kan betraktas som en social intervention vars effekter förväntas 
handla om attitydförändringar bland inblandade parter, såsom förändringar i sökandes 
motivation och beteenden under ansökningsförfarandet eller förändringar gällande 
sökandes/studenters kunskaper och förmågor. Listan över tänkbara effekter kan utan 
ansträngning göras lång. Därför delas effekter vanligen in i följande segment: effekter på kort 
sikt, effekter på medellång sikt samt effekter på lång sikt. Dessutom är det väsentligt att 
studera i vilken mån en förväntad effekt uteblivit eller om det uppstått sidoeffekter till följd av 
åtgärden ifråga (Vedung, 2003). Sidoeffekter uppfattas inte sällan som negativa biverkningar, 
men kan i lika hög utsträckning vara positiva effekter som inte varit avsiktliga. 
 
Ett grundläggande problem för utvärderingen är hur synbara utfall ska kunna härledas som 
effekt av lämplighetsbedömningen eller inte. Låt säga att det på empirisk grund går att peka 
på en faktisk utveckling i någon riktning. Hur ska vi då kunna veta om denna utveckling de 
facto beror på lämplighetsbedömningen eller om denna förändring är kontrafaktisk och 
därmed skulle ha inträffat även utan lämplighetsbedömningens inverkan? Detta kommer att 
visa sig vara ett återkommande bekymmer (Ekonomistyrningsverket, 2006; Vedung, 1998).  
 
I den mån utvärderingen handlar om att söka effekter av lämplighetsbedömningen behöver 
metodologin ta sikte på ett slags tidsförlopp där situationen före respektive efter 
lämplighetsbedömningen går att klarlägga (Vedung, 1998). I föreliggande utvärdering antas 
ett sådant förfaringssätt i viss utsträckning, dock utan intentioner om att utreda effekter på ett 
storskaligt vis. Vad som gör denna utvärdering till en teoribaserad sådan är att effektfrågan 
snarare kommer att handla om hur intervention och verkan kan begripas i det komplexa 
sammanhanget, det vill säga att diskutera hur orsaker inklusive kontextuella villkor på ett 
samvarierande sätt kan förklara förändring eller avsaknad av förändring. 
 
För att komma någon vart behöver utvärderingen klarlägga den programteori som föregått 
lämplighetsbedömningens genomförande. Dessutom gäller att återkommande fråga materialet 
om vad som måste ha funnits, eller finnas för att lämplighetsbedömning ska ge förväntade 
effekter. Vidare behöver vi fråga oss vilka olika typer av resurser som föregått eller legat 
bakom lämplighetsbedömningen som programinsats. En mer omfattande utvärdering behöver 
exempelvis beakta skilda sociala, emotionella och ekonomiska resurser som rimligen påverkat 
lärosätets, bedömarnas och sökandes beteenden i samband med lämplighetsbedömningen. 
 
Det finns en rad anledningar till varför resultatet av denna utvärdering brister i 
generaliserbarhet. En anledning är att program alltid realiseras av människor som äger 
särskilda resurser och står under specifika förutsättningar (Pawson, 2006). Vad som skett i 
samband med lämplighetsbedömningen till antagningen HT16 vid Jönköping University är 
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helt enkelt kontextuellt beroende. Erkännandet av kontextens betydelse innebär att påståenden 
om lämplighetsbedömningens funktionalitet behöver begränsas till lärarutbildningens 
situation, JU som lärosäte i en viss region och inte minst att kravet på lämplighetsbedömning 
endast varit gällande vid en antagningsomgång och därmed inte fungerat som ett inarbetat 
koncept hos varken sökande, bedömande lärare eller administration. Alla sådana kontextuella 
ramar avgränsar vad som är möjligt att här och nu påstå. 

1.3 Datamaterial 

Rapporten behandlar dels det material som legat till grund för lämplighetsbedömningens 
genomförande, dels data hämtade från provresultat, antagningsstatistik och genomförda 
enkätundersökningar. När det i denna rapport presenteras uppgifter om de sökandes resultat 
från lämplighetsbedömningen är dessa baserade på sammanställningar av operativ 
projektledare Fausto Callegari. I sammanhang där siffror gällande sökbild, antagning och 
registrering presenteras görs så på basis av sammanställningar av Jan Johansson, statistiker 
vid antagningsenheten. De uppgifter som rör bedömares och sökandes uppfattningar om 
lämplighetsbedömningen baseras på enkätundersökningar organiserade av undertecknad och 
på följande vis: 
 
När lämplighetsbedömningens praktiska genomförande hade avslutats skickades en 
enkätundersökning ut till samtliga sökande till de program och inriktningar som berörts av 
kravet på lämplighet. Undersökningen gjordes i form av en webbenkät som adresserades till 
de e-postadresser som använts i kommunikationen med de sökande (ursprungligen hämtade 
från antagning.se). Enkäten bestod i själva verket av en rad olika versioner för att kunna 
hantera skillnader i sökta program och huruvida sökande deltagit vid 
lämplighetsbedömningen eller ej. Totalundersökningen omfattade 1007 förfrågningar om 
deltagande, fördelade på sex olika målgrupper: enkät 1a/b skickades till sökande som aktivt 
tackat nej till deltagande eller ej besvarat inbjudan; variant 2a/b skickades till sökande som i 
ett första läge tackat ja till deltagande men senare återtagit sin anmälan eller uteblivit från 
tilldelade bedömningstillfällen (ej registrerade); samt en enkätvariant som skickades till 
sökande som både anmält deltagande och slutligen fullföljt lämplighetsbedömningen. Tabell 1 
visar svarsfrekvensen uppdelad på de olika kategorierna: 
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Tabell 1.1 
 

Sökt program Enkättyp Utsända Inkomna Svarsfrekvens 
Förskollärarprogrammet 1a, tackat nej/ej svarat 380 135 36% 
 2a, ångrat sig/uteblivit 80 38 48% 
 3a, fullföljt 221 90 41% 
Ämneslärarprogrammet 1b, tackat nej/ej svarat 209 52 25% 
 2b, ångrat sig/uteblivit 29 13 45% 
 3b, fullföljt 88 35 40% 
Total  1007 363 36% 

 
Ovanstående tabell påvisar en svarsbild vi behöver ha i åtanke under kommande 
resultatpresentationer. Vissa kategorier har svarat i relativt låg utsträckning, medan andra kan 
anses vara välrepresenterade. Den totala svarsfrekvensen kan dock ses som acceptabel och 
vad som kan förväntas av webbenkätundersökningar. 
 
Sökande som genomgått lämplighetsbedömning fick alla 19 frågor om valet att söka till 
berörd utbildning vid JU, informationen om lämplighetsbedömningens genomförande, 
upplevelse av bedömningen och dess betydelse etcetera. Sökande som inte besvarat inbjudan 
till lämplighetsbedömning eller aktivt tackat nej till deltagande fick tre frågor om vid vilken 
tidpunkt kravet om lämplighet blev känt, huruvida detta krav hade påverkat intresset samt 
skälet till varför personen ifråga inte anmält sig för deltagande. Sökande som först tackat ja 
till deltagande men som senare tagit tillbaka sin anmälan eller helt enkelt uteblivit från utsatt 
tid för lämplighetsbedömning gavs ett par kompletterande frågor om skälen till varför de 
uppenbarligen ångrat sin ursprungliga deltagaranmälan. 
 
Utöver enkätundersökningen till sökande genomfördes även en motsvarande undersökning till 
involverade bedömare, närmare bestämt två olika varianter beroende på inom vilket 
provmoment var och en varit engagerad. Personer som bedömt lämplighetsbedömningens 
första moment fick 11 frågor, medan bedömare i det andra momentet gavs 17 frågor. 
 
Tabell 2.2 
 

Moment Utsända Inkomna Svarsfrekvens 
Moment 1, skriftlig reflektionsuppgift 6 5 --- 
Moment 2, intervju 62 56 90% 
Total 68 61 90% 

 

                                                 
 
 
 
1 Bortfall i enskilda enkätfrågor redovisas inte i denna rapport. 
2 Se föregående fotnot. 
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Samtliga bedömare i moment 1 var anställda vid HLK. De 56 respondenterna från moment 2 
representeras av lärare vid HLK (29), yrkesverksamma lärare eller förskollärare (17) och 
rektorer eller förskolechefer (10). Svar från bedömare i moment 1 kommer med anledning av 
det ringa antalet inte att presenteras för sig i diagramformat. Eventuella 
meningsskiljaktigheter gentemot bedömare i moment 2 skrivs istället fram genom brödtexten.  
 
Resultat från enkätundersökningarna presenteras löpande i avsnitt 4–5, vanligen med 
procentuell fördelning och där beteckningarna fsk och äl står för förskollärarprogrammet 
respektive ämneslärarprogrammet i de fall resultatet har hållits isär programmen emellan. 

1.4 Rapportens disposition 

I nästkommande avsnitt (2) redogörs för lämplighetsbedömningen till innehåll och form, det 
vill säga vilka aspekter som legat till grund för bedömning av lämplighet och vilken modell 
som använts för att mäta denna typ av lämplighet. Vidare (3) presenteras tillvägagångssättet 
tämligen detaljerat.3 Dessa delar är deskriptiva och avser att påvisa programmet och övriga 
underlag varifrån kvalitets- och effektfrågor sedan kan diskuteras. I rapportens fjärde avsnitt 
(4) utvärderas bedömningsmodellens kvalitet utifrån beaktande av relevans och tillförlitlighet. 
Denna processutvärdering bygger på försöksgruppens (sökandes och bedömares) värdering av 
lämplighetsbedömningen. Därefter (5) initieras ett slags effektutvärdering där olika typer av 
effekter diskuteras med särskilt fokus på direkta sådana. Avslutningsvis (6) förs en 
slutdiskussion där rapportens mest centrala innehåll konkluderas och där framtidsutsikter 
skisseras. 
  

                                                 
 
 
 
3 Den bedömarhandledning inklusive bedömningsmatriser med kriterier som legat till grund för 
bedömningsarbetet är klassat som arbetsmaterial och presenteras därmed inte i denna utvärdering. I 
brödtexten refereras detta material genom hakparentes: [arbetsmaterial]. 
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2 Lämplighetsbedömningen till innehåll och form 
 
Den bedömningsmodell som tagits fram vid JU grundar sig primärt på Sigbrit Frankes 
utredning Lämpliga lärare – antagningsprov till lärar- och förskollärarutbildning 
(Regeringskansliet, 2012) och UHR:s PM Lämplighetsprov till lärar- och 
förskollärarutbildning – svenska och internationella erfarenheter (Universitets- och 
högskolerådet, 2014) jämte egen forskningsöversikt4. Tre utgångspunkter har varit särskilt 
vägledande för JU-modellen, nämligen att 

• bedömningen skulle göras på grundval av de tre bedömningsområden som angivits i 
UHR:s PM och som stod i analogi med Frankes utredning: kommunikativ och 
interaktiv förmåga, motivation för läraryrket samt förmåga till självreflektion, 

• bedömningen skulle göras över tid och på ett sådant sätt att sökande gavs möjlighet till 
förberedelser och självbedömning (något som framstod som väsentligt utifrån både 
OECD:s rekommendationer och egen forskningsöversikt), samt 

• modellen skulle vara resurseffektiv och ändamålsenlig med avsikt att kunna hantera 
stora volymer. 

I det följande ska dessa utgångspunkter beskrivas utförligt för att i rapportens efterkommande 
delar kunna utvärderas med hänseende till kvalitet och eventuella effekter. 

2.1 Fem bedömningsområden 

I Frankes utredning (Regeringskansliet, 2012) och i PM för försöksverksamheten 
(Universitets- och högskolerådet, 2014) föreslogs följande utgångspunkter för 
lämplighetsbedömning: 

• Kommunikativ och interaktiv förmåga – att ha goda kunskaper i det svenska språket, 
att ha förmåga att entusiasmera, att kunna beskriva något så att andra förstår samt att 
kunna interagera/samspela med andra, 

• Motivation för läraryrket – att ha intresse för undervisningen, för det ämne/de ämnen 
som undervisningen gäller, för sina elever samt för läraruppdraget, samt 

• Förmåga till självreflektion – att ha distans till sig själv, att vara medveten om sina 
brister och förmågor och att ha reflekterat över lärarrollen och skolans roll i samhället. 

Under hösten 2014 och våren 2015 utformades vid JU en bedömningsmodell utifrån 
ovanstående bedömningsområden. Modellen prövades sedan genom en simulerad 
antagningsomgång med sökande till förskollärarprogrammet HT15, dock utan betydelse för 
de sökandes möjligheter att antas till utbildningen. 
 

                                                 
 
 
 
4 Lilliedahl & Persson (under arbete). 
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Hösten 2015 togs en förordning fram i syfte att kunna bedriva försöksverksamheten i skarpt 
läge med faktisk betydelse för antagningen. Till förordningen definierade UHR lämplighet 
genom följande fem bedömningsområden: kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, 
förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande 
yrkesutövningen (UHRFS 2015:5). Bedömningsområdena var sålunda av regelverket givna 
och skulle därmed ligga till grund för lämplighetsbedömningen. Därmed uppstod ett 
huvudbry, nämligen att ett ytterligare bedömningsområde tillkommit efter modellens 
framtagning och avslutad simulering. Sökandes förmåga att ta en ledarroll hade varken 
beaktats vid bedömningsmodellens formering eller i prövningen av densamma. Med 
anledning av att förordningen i alla händelser behövde följas samtidigt som densamma gav 
lärosätet rätt att själv besluta om eventuell viktning, blev lösningen att tillmäta det oprövade 
bedömningsområdet minst betydelse i bedömningen. Det förelåg samtidigt skäl att omvänt 
framhäva andra bedömningsområden och att därför utnyttja möjligheten till viktning för att nå 
en differentiera betydelsen av föreskrivna bedömningsområden.  
 
JU-modellen innebar att särskild vikt lades vid motivation för den kommande 
yrkesutövningen. Skälet låg i tidigare forskning om motivationens prediktiva validitet och 
avsikten att stimulera en framtida utvärdering av försöksverksamheten med hänseende till 
dess effekt på studieavbrott. Motivation bedömdes genom den sökandes påtalade skäl att söka 
utbildningen, det vill säga varför personen ifråga sökt lärar- eller förskollärarutbildning. Till 
grund för bedömning låg den sökandes bevekelsegrunder och avsikt att efter utbildningen nå 
det yrkesliv som utbildningen avsåg att leda till. 
 
Förmåga till självreflektion tillmättes stor vikt. Med självreflektion avsågs reflektion över 
egna förutsättningar för yrket såväl som förmåga att självständigt reflektera över pedagogiska 
problem. Det senare handlade om att se till den sökandes förmåga att uppmärksamma och 
förhålla sig till pedagogiska problem av värderelaterad karaktär. 
 
Vikt fästes vid kommunikativ och interaktiv förmåga. Här berördes den sökandes 
kunskaper i svenska språket och förmåga att kunna göra sig förstådd både muntligt och 
skriftligt. Vidare uppmärksammades till viss del även den sökandes lyhördhet och förmåga att 
interagera med andra människor. 
 
Mindre vikt lades vid förmåga att ta en ledarroll eftersom denna aspekt ansågs svår att 
värdera genom den framtagna bedömningsmodellen. Grundläggande social hållning i att 
kunna träda fram och göra sig själv synlig var dock ett krav.  

2.2 Bedömningsmodellen i korthet 

För att beakta gällande bedömningsområden utformades vid JU en modell bestående av två 
separata moment för bedömning: skriftlig framställning och intervju. 
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Den skriftliga framställningen avsåg att ge information om den sökandes kommunikativa 
förmåga i skriftlig form (kunskaper i svenska språket och förmåga att kunna beskriva något så 
att andra förstår) och förmåga till självreflektion (att skriftligen kunna reflektera över förskol-
/lärarrollen och för-/skolans roll i samhället). 
 
Intervjun skulle i sin tur ge en bild av den sökandes förmåga till självreflektion i termer av 
självdistans, medvetenhet om brister och förmågor samt förmåga att reflektera över 
yrkesrollen och för-/skolans roll i samhället. Vidare skulle intervjun ge underlag till att 
bedöma den sökandes motivation för den kommande yrkesutövningen. Dessa båda 
bedömningsområden utgjorde själva innehållet för intervjun. Dessutom skulle formen för 
genomförandet ge underlag till att bedöma den sökandes kommunikativa förmåga (förmåga 
att kunna beskriva något så att andra förstår) och genom dialog kunna interagera med 
bedömargruppen. Det var även genom denna form som bedömning av den sökandes förmåga 
att ta en ledarroll till viss del kunde bli möjlig. 

2.3 Gradering och viktning 

Bedömningen angavs i form av numeriska värden. Skalan var i regel fyrgradig från 0 till 3 
poäng, där 0 angav att sökandes prestation bedömts som otillräcklig och att den sökande 
därmed bedömts som troligen först senare lämplig, vilket tekniskt sett innebar att 
vederbörande klassificerades som obehörig utifrån kravet på lämplighet för grundläggande 
behörighet. Poängstegen 1–3 särskilde graden av lämplighet och utgjorde därmed underlag för 
urval. För behörighet krävdes att bedömaren/bedömarna i moment 1 och bedömare i majoritet 
vid moment 2 angett ett värde mellan 1–3 inom respektive bedömningsområde och därmed 
bedömt den sökande som i någon mån lämplig. 
 

3 Utmärkt  
 
Godkänd 

2 God 
1 Tillräcklig 
0 Otillräcklig/troligen först senare lämplig Underkänd 

 
Med anledning av UHR:s definition av lämplighet skapades bedömningsmatriser som 
relaterade bedömningar till enskilda områden. JU:s modell innebar dock att de givna 
områdena inte gavs likvärdig betydelse, utan att skilda aspekter tillmättes olika betydelse 
genom vikttal. 
 

Poäng Omdöme Bedömningsområde 1 Bedömningsområde 2 Osv.   
3 Utmärkt Kriterium Kriterium Osv.   
2 God Kriterium Kriterium Osv.   
1 Tillräcklig Kriterium Kriterium Osv.   
0 Otillräcklig Beskrivning Beskrivning Osv.   

 
För varje moment sammanställde bedömaren/bedömargruppen resultatet i ett protokoll (bilaga 
1 och 2). Sammanläggningen av resultaten från de olika momenten gjordes däremot av 



13 
 

administrativ enhet som överförde resultatet från lämplighetsbedömningen till meritvärde att 
lägga till betyg eller resultat från högskoleprov, alternativt angav den sökande som obehörig. 
 
Sökande som av bedömare i majoritet bedömts som underkänd inom ett eller flera 
bedömningsområden blev underkänd på lämplighetsbedömningen i sin helhet oavsett 
resultaten inom andra bedömningsområden. Denna gränsdragning berodde på UHR:s 
definition av lämplighet och att underkänt inom något område betraktades som att 
definitionen därmed inte uppfyllts.5 I de fall sökande underkänts skrev bedömargruppen ett 
utlåtande. 
 
Godkänt resultat från lämplighetsbedömningen genererade ett meritvärde om maximalt +10% 
(2,0 till betyg respektive 0,2 till högskoleprov). Nyckeln som användes för omräkning av 
provresultat till meritvärde var differentierande för att följa sökandes skilda provresultat. En 
närmare beskrivning av omräkningsnyckeln och utfallet finns under avsnittet 5.1.2. 

2.4 Programmet 

För att uppnå en lämplighetsbedömning över tid med möjlighet till självbedömning, 
utformades ett program enligt följande: 
 

 
1. Lämplighetsbedömningens syfte krävde en rad olika informationsinsatser. För det 

första var det av etiska skäl viktigt att bland presumtiva sökande öka medvetenheten 
om kravet på lämplighet. Därför uppdaterades lärosätets webbsidor och 

                                                 
 
 
 
5 Enligt beslut av projektledare tillika undertecknad. 

1. Informationsinsatser 
inför och under 

ansökningsperioden

2. Material och 
uppgifter inför 

lämplighetsbedömning
3. Genomförande av 

lämplighetsbedömning

4. Uppföljning av 
sökandes upplevelser5. Delgivning av resultat(6. Utbildningsstart)
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programkatalogen med information om det nya kravet och lämplighetsbedömningens 
genomförande. Dessutom framgick information om lämplighetsbedömningen på 
antagning.se. Med anledning av idéer om lämplighetskravet eventuella attraktivitet 
bland presumtiva sökande var det, för det andra, betydelsefullt att nå ut med 
information om de krav som gällde vid JU. Kontakter med media möjliggjorde 
spridning av budskapet om ökade krav för att kunna antas till lärar- och 
förskollärarutbildning. För det tredje och med avsikt att bidra till sökandes förbättrade 
möjligheter att få en relevant och verklighetsnära bild av yrket behövde lärosätets 
säljande information om programmen kompletteras med bredare och vardagsnära 
information om vad det framtida yrket kan innebära. Därför producerades ett antal 
filmer genom vilka yrkespraktiken skildrades och där yrkesverksamma lärare 
berättade om sina yrkesval. 

Mål var att 
• ge presumtiva sökande förbättrat underlag till självbedömning under 

ansökningsperioden, 
• attrahera presumtiva sökande och samtidigt 
• få svagt motiverade att avstå från ansökan. 

 
2. När ansökningstiden gått ut (15 april) tillskickades sökande information om 

lämplighetsbedömningens genomförande och med uppmaning att anmäla sitt 
deltagande. I samband med detta gavs sökande i uppgift att dels ta del av ett antal 
webbaserade artiklar som berörde lärar-/förskolläraryrket, dels att utifrån ett givet 
formulär skriva fram ett slags bakgrundsbeskrivning om sig själva och varför de sökt 
lärarutbildningen ifråga. 
 
Målet var att 

• ge underlag till självbedömning samt 
• att skapa förutsättningar till förberedelser inför lämplighetsbedömningen. 

 
3. Den egentliga lämplighetsbedömningen var konstruerad som en process där sökande 

först fick formulera en skriftlig reflektion över en av de utsända texterna för att 
därefter genomgå intervju tillsammans med en bedömargrupp, genom vilken både den 
skrivna reflektionsuppgiften och den i förväg formulerade bakgrundsbeskrivningen 
behandlades. 
 
Mål var att 

• ge underlag till lärosätets bedömning av lämplighet samt 
• genom lämplighetsbedömningen ge förutsättningar för sökandes 

självbedömning. 
 

4. När perioden av lämplighetsbedömningar avslutats skickades en uppföljande enkät ut 
till samtliga sökande (inklusive en förkortad version till sökande som inte valt att delta 
i lämplighetsbedömningen). Avsikten var att utvärdera lämplighetsbedömningen såväl 



15 
 

som att låta sökande som genomgått lämplighetsbedömningen reflektera över 
yrkesvalet i förhållande till lämplighetsbedömningen och dess eventuella påverkan på 
valet av utbildning eller utbildningsort. Denna uppföljning genomfördes avsiktligen 
innan resultatet av lämplighetsbedömningen och besked om eventuell antagning 
skickats ut. 
 
Målet var att 

• utvärdera genomförd lämplighetsbedömning samt 
• ge sökande underlag till ytterligare självbedömning. 

 
5. I samband med utskick av antagningsbesked skickades även särskild information om 

resultatet från lämplighetsbedömningen. Samtliga sökande skulle därigenom kunna 
utläsa sin prestation i förhållande till maximalt resultat. De som underkänts i 
lämplighetsbedömningen och därmed klassats som obehöriga till utbildningen fick 
information om på vilka grunder denna bedömning gjorts. 
 
Målet var att 

• meddela sökande om resultat från lämplighetsbedömningen samt 
• därigenom återigen ge underlag till självbedömning. 
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3 Tillvägagångssätt 

3.1 Vem bedömdes? 

Lämplighet för yrket var enligt försöksverksamhetens förordning ett krav för behörighet till 
utbildningen. Samtliga sökande behövde således ges möjlighet till lämplighetsbedömning. 
Med anledning av begränsade resurser gjordes därför en avgränsning gällande program och 
inriktningar. Beslut togs att endast sökande till förskollärarprogrammet och inriktningarna 
(fördjupningsämne) historia, religionsvetenskap och samhällskunskap inom 
ämneslärarprogrammet skulle beröras av kravet. Detta urval baserades på att 
förskollärarprogrammet varit det lärarprogram som tidigare år haft störst konkurrens om 
utbildningsplatserna i kombination med relativt få avbrott från utbildningen samt varit det 
program som ingått i den simulerade lämplighetsbedömningen 2015. Ämneslärarutbildningen 
hade i sin tur stått under relativt låga söksiffror och där avbrotten från utbildningen varit 
betydande. Valet att inkludera dessa utbildningar berodde också på viljan att pröva huruvida 
bedömningsmodellen kunde visa sig vara tillräckligt allmängiltig och anpassningsbar för att 
fungera väl för bedömning av sökande till två skilda program med avsevärt olika 
yrkespraktiker för ögonen. 
 
Sökande till förskollärarprogrammet och/eller ämneslärarprogrammet (inriktningarna Hi, Re 
och Sh) inbjöds till att aktivt visa intresse genom att anmäla sig till lämplighetsbedömning. 
De som kom att anmäla sig tilldelades sedan dag och tidpunkt för lämplighetsbedömning. I de 
fall sökande kontaktat administrationen med behov om annan dag tillmötesgick sådana 
önskemål i möjligaste mån. 
 
Kallelsen var bindande i så måtto att sökande som antingen inte anmält sig till 
lämplighetsbedömning eller uteblev från provtider enligt kallelsen underkändes. Endast i 
särskilda fall erbjöds ett alternativt tillfälle för lämplighetsbedömning. Beslut om sådan rätt 
togs i varje enskilt fall och vilade på dokumenterade omständigheter av särskild betydelse, 
såsom sjukdom, vård av barn, närståendes dödsfall, trafikstörningar eller liknande. 

3.2 Bedömningens genomförande 

I det följande redogörs för modellens båda provmoment och bedömningen av desamma. 

3.2.1 Moment 1: skriftlig framställning 

Den skriftliga framställningen avsåg att ge information om den sökandes kommunikativa 
förmåga i skriftlig form (kunskaper i svenska språket och förmåga att kunna beskriva något så 
att andra förstår) och förmåga till självreflektion (att skriftligen kunna reflektera över förskol-
/lärarrollen och för-/skolans roll i samhället). Med självreflektion avsågs i detta sammanhang 
självständig reflektionsförmåga utifrån ett givet innehåll. 
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En tid innan provdagen delgavs sökande ett antal artiklar (ca fem till antalet) att läsa och 
reflektera över. Artiklarna bestod av facktidskriftstexter kring förskol-/lärarrollen och för-
/skolans roll i samhället. Vid provtillfället skrev den sökande en relativt kort och reflekterande 
redogörelse över en av texterna. Sökande fick själv välja vilken av texterna han eller hon ville 
använda som underlag. Reflektionsuppgiften bestod av ett par centrala frågor [arbetsmaterial] 
vilka besvarades via dator (datorprogrammet DigiExam) och under maximalt 90 minuter. 
Tentamensvakt användes för att dels registrera (identifiera) den sökande och bevaka 
genomförandet, dels vara behjälplig vid tekniska problem. 
 
Bedömningen av texten koncentrerades till de punkter som påverkar hur väl den skriftliga 
kommunikativa förmågan fungerar i förhållande till kraven i yrket samt förmågan att i 
skriftlig form reflektera över textens innehåll. Därför bedömdes dels förmågan att läsa och 
förstå samt reflektera kring en texts budskap, dels förmågan att positionera sig i förhållande 
till texten och uttrycka detta i skrift. Två huvudaspekter granskades: 
 

• Innehållsaspekten bedömdes utifrån den formulerade uppgiftens båda frågor. 
• Formaspekten bestod av tre kvaliteter/delaspekter som bedömdes var och en för sig: 

språkriktighet, sammanhang och struktur. 
o Språkriktighet rörde stavning och grammatik (till exempel flexion, ordföljd). 
o Sammanhang bedömdes utifrån bruk av sambandsmarkörer (konjunktioner, 

subjunktioner, konjunktionella adverb eller motsvarande textsammanbindande 
uttryck). Vidare togs hänsyn till val av uttryck i fundamentfältet, exempelvis 
om man använder tematisk (för läsaren känd) information alternativt ett 
textsammanbindande uttryck där, vilka båda bidrar till sammanhanget. 

o Struktur innefattade makrostruktur (inledning, huvuddel, avslutning), 
disposition och styckesindelning. 

Varje bedömning gjordes i en skala från 0–3 i enlighet med gällande kriterier [arbetsmaterial] 
och bedömningsprotokoll (bilaga 1). 
 
Den skriftliga framställningen bedömdes som avidentifierad text av en lärarutbildare med 
inriktning mot akademiskt skrivande/svenska språket. I de fall den ordinarie bedömaren 
(enskild bedömare) kände tveksamhet i bedömningen skulle bedömaren samråda med kollega 
inom bedömargruppen, varefter bedömarparet skrev ett gemensamt protokoll. Om den 
ordinarie bedömaren fann att en text visade på otillräcklig förmåga granskades den av 
ytterligare två bedömare inom kollegiet. Genom överläggning fastställde gruppen 
slutbedömning och vid oenighet gällde majoritetsbeslut där minst två av tre bedömare 
avgjorde utfallet. 
 
Om någon av de två innehållsaspekterna bedömdes med 0 poäng eller om alla tre 
formaspekterna fick 0 poäng noterades underkänt resultat (U) i bedömningsprotokollet. 
Uttryckt på annat sätt: För att bli godkänd krävdes mer än 0 på båda innehållsdelarna samt på 
minst en av formdelarna. Vid godkänt resultat var den högsta sammanlagda poängen 15. Vid 
eventuellt underkännande skrevs ett särskilt utlåtande. 
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3.2.2 Moment 2: intervju 

Intervjun avsåg att ge en bild av den sökandes förmåga till självreflektion i termer av 
självdistans, medvetenhet om brister och förmågor samt förmåga att reflektera över 
yrkesrollen och för-/skolans roll i samhället. Vidare skulle intervjun ge underlag till att 
bedöma den sökandes motivation för den kommande yrkesutövningen. Dessa båda 
bedömningsområden utgjorde själva innehållet för intervjun. Formen för genomförandet 
skulle i sin tur ge underlag till att bedöma den sökandes kommunikativa förmåga (förmåga att 
kunna beskriva något så att andra förstår) och genom dialog kunna interagera med 
bedömargruppen. Dessutom eftersträvades att nå viss bedömning av den sökandes förmåga att 
ta en ledarroll. 
 
Varje intervju pågick under 20 min. Inför detta tillfälle hade den sökande uppmanats att 
elektroniskt skicka in svar på ett bakgrundsformulär där vederbörande erbjudits att i korthet 
presentera sig själv. Anledningen var att på så vis ge den sökande möjlighet att reflektera över 
sitt yrkesval (motivation) och egna förutsättningar (självreflektion) samtidigt som 
bedömargruppen på förhand skulle ges utgångspunkter för att utforma intervjun på ett 
individuellt och ändamålsenligt vis. Innehållet i bakgrundsformuläret användes som underlag 
för intervjun men inte för bedömning. Till bedömargruppens underlag hörde också den 
reflektion som sökande genomfört i form av skriftlig framställning (moment 1). 
Bedömargruppen tog avsiktligen dock inte del av reflektionen i skriftlig form, endast såsom 
den sökande valde att i intervjusituationen presentera och diskutera sina tankar om textens 
innehåll. Den sökandes personliga bakgrundsformulär och skriftliga reflektion bildade jämte 
generell intervjuguide [arbetsmaterial] underlag för intervjun. Om den sökande inte fyllt i 
uppgifter för sin bakgrundsprofil tog intervjun utgångspunkt i den skriftliga framställningen 
och intervjuguiden i sig. Frågor i guiden fick anpassas efter den sökande utifrån avsikten att 
ställa de frågor som bedömarna antog bäst kunde stimulerade sökande att prestera i enlighet 
med gällande områden och kriterier. Intervjun skulle genomföras mer likt ett samtal än en 
utfrågning, dock med bibehållen likvärdighet. Den sökande behövde få känna sig välkommen 
till ett öppet samtalsklimat med öppna frågeställningar. Bedömarna hade i uppdrag att låta den 
sökandes egna berättelser och frågor få utrymme samt att skapa ett samtal som genom 
utmaningar och stimulans kunde ge varje enskild sökande likvärdiga förutsättningar att 
prestera väl. 
 
De fem aspekter som utgjorde definition av lämplighet tillmättes i bedömningen olika mått av 
betydelse. Motivation för den kommande yrkesutövningen tillmättes särskild vikt. Stor vikt 
lades vid förmåga till självreflektion, vikt fästes vid kommunikativ och interaktiv förmåga 
och mindre vikt fästes vid förmåga att ta en ledarroll. Denna viktning gjorde dock inte i den 
kvalitativa bedömningen av respektive bedömare och bedömargrupp, utan istället ”tekniskt” 
genom att skattningen multiplicerades med differentierande vikttal i och med 
bedömningsprotokollet. Bedömarna ägnade alltså inte uppmärksamhet åt att värdera vissa 
aspekter högre än andra (se bilaga 2). 
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Bedömningen av den sökandes motivation för den kommande yrkesutövningen och förmåga 
till självreflektion låg i bedömningens förgrund eftersom innehållet i intervjun kretsade kring 
dessa bedömningsområden. När det gällde den sökandes kommunikativa förmåga, interaktiva 
förmåga och förmåga att ta en ledarroll var det snarare formen – sättet på vilket den sökande 
genomförde intervjun – som bildade underlag för bedömning. Att de två förstnämnda 
bedömningsområdena kunde generera högre resultatpoäng än de sistnämnda berodde dels på 
intervjumomentets fokus, dels på den viktning som var behövlig i förhållande till vilka 
aspekter av lämplighet som värderades i det första provmomentet. Därför viktades summan av 
kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga och förmåga att ta en ledarroll relativt lägre än 
motivation och förmåga till självreflektion. Dessutom tillmättes förmåga till självreflektion 
något mindre vikt än den sökandes motivation. Vidare tillämpades inte nivå 3 för områdena 
kommunikativ förmåga och förmåga att ta en ledarroll. Kommunikativ förmåga gavs 
nämligen betydande utrymme genom det första momentet. Att sökandes förmåga att ta en 
ledarroll inte heller graderades upp till nivå 3 berodde på att området behövde tillmätas 
mindre vikt (med anledning av hur aspekten tillförts försöksverksamheten). Efter viktning 
kunde intervjun ge maximalt 84 poäng.  
 
Varje bedömare gjorde sin individuella bedömning av den sökande utifrån givna 
bedömningsområden och tillhörande kriterier. Efter genomförd intervju överlade 
bedömargruppen där individuella ställningstaganden kunde diskuteras och möjligen kalibreras 
genom kollegial tolkning av kriterierna. På så vis skulle interbedömarreliabiliteten stärkas. I 
slutändan adderades varje enskild bedömares slutliga ställningstagande till sammantagna 
poängresultat per område samt summerad total för momentet i sin helhet. Detta förfarande 
innebar att bedömning genomgick överläggning samtidigt som skilda ståndpunkter inom 
bedömargruppen respekterades och gav avtryck.  
 
För varje bedömningsområde och kvalitetsnivå fanns en kriteriebeskrivning [arbetsmaterial]. 
Kriterierna syftade till att beskriva varje nivå för respektive område och skulle alltså förstås 
som karakteristika och tolkas därefter. De utmärkande dragen skulle i denna mening bedömas 
holistiskt på ett sådant sätt att bedömningen gjordes utifrån kriterieskrivningen i sin helhet 
(till skillnad från att analytiskt bryta ned varje beskrivning till underliggande kriterier). Flera 
staplade formuleringar av en och samma kvalitet syftade i de flesta fall alltså till att spegla 
samma kvalitet i litet olika ordalag. 
 
Sökande skulle bedömas utifrån varje enskilt bedömningsområde. Svagare resultat inom ett 
område fick av principiella skäl inte vägas upp av starkare resultat inom ett annat. 
Kompensatoriska resonemang skulle därför undvikas. Samtidigt kunde vissa aspekter behöva 
bli bedömda med hänseende till flertalet bedömningsområden, inte minst eftersom det förelåg 
samröre mellan vissa bedömningsområden och deras respektive kriterier. I vidare mening 
innebar bedömningsmodellen ett slags inre konflikt mellan holistiska och mer analytiska 
bedömningsansatser. 
 
Intervjun genomfördes av bedömargrupper bestående av tre utbildade bedömare: två 
lärarutbildare vid HLK och en yrkesverksam lärare med erfarenhet av uppdrag som VFU-
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handledare (med handledarutbildning), alternativt två lärarutbildare vid HLK i kombination 
med yrkesverksam rektor/förskolechef. En av lärarutbildarna från HLK fick funktionen som 
ordförande. Att HLK-anställda var i majoritet och gavs ordföranderollen berodde på 
lämplighetsbedömningens myndighetsutövande funktion. 
 
Bedömargrupperna tillsattes utifrån avsikten att det i varje grupp skulle ingå en bedömare 
med erfarenhet (någon som deltog redan under simuleringsomgången 2015). För att 
bedömargruppernas arbete skulle bli så tillförlitliga som möjligt genomfördes roteringar så att 
de faktiska personer som ingick i en viss bedömargrupp skiftade under 
genomförandeperioden. Schemaläggningen av sökande skedde genom lottning (gentemot 
dag/tid/bedömargrupp) och bedömarna fick i förväg se schemat för att kunna uppmärksamma 
eventuella jävsituationer. En aspekt som i möjligaste mån tillgodosågs var att sökande till 
förskollärarprogrammet fick möta en bedömargrupp där åtminstone någon i gruppen 
företrädde det specifika programmet eller yrkeslivet, och följaktligen att sökande till de olika 
inriktningarna inom ämneslärarprogrammet fick möta en grupp där inriktningen i någon mån 
var företrädd. 

3.3 Funktionsnedsättning och särskilda behov 

För att varje person skulle antas på likvärdiga grunder gavs sökande med 
funktionsnedsättning möjlighet till stöd/anpassad prövning utifrån den enskildes särskilda 
behov och med avsikt att verka kompensatoriskt, dvs. att samtliga sökande skulle ges lika 
goda förutsättningar till likvärdiga provresultat. I kallelsen framgick därför att sökande med 
särskilda behov ägde rätt till stöd/anpassad prövning. I samband med anmälan fanns således 
möjlighet att anmäla och intyga funktionshinder. Det låg sedan på ansvarig koordinator att 
provmoment anpassades utefter behov. 
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4 Kvaliteten i lämplighetsbedömningen 
I det följande utvärderas kvaliteten i lämplighetsbedömningen avseende relevans och 
tillförlitlighet. 

4.1 Bedömningens relevans 

4.1.1 Innehållets relevans 

Lämplighetsbedömningens validitet handlar om huruvida bedömningen mätt det som den 
avsåg att mäta, nämligen graden av lämplighet för den kommande yrkesutövningen. I detta 
sammanhang är det emellertid väsentligt att skilja mellan den ”primära validiteten” i UHR:s 
definition av vad lämplighet är och således vad som låg för handen att mäta respektive den 
”sekundära validitet” som handlar om hur väl innehållet i lärosätets bedömningsmodell svarat 
upp mot UHR:s definition. En analys av huruvida UHR:s definition av lämplighet i form av 
aspekter/bedömningsområden, oftast uttryckt i termer av förmåga, verkligen ger mått på 
lämplighet är visserligen en relevant fråga men bör rimligen utvärderas av UHR. Däremot 
åligger det lärosätet som implementeringsinstans att fråga sig i vilken utsträckning den lokala 
bedömningsmodellen givit mått på det den avsåg att mäta. I detta sammanhang behöver 
utvärderingen av modellens validitet sättas i relation till avsikter om ändamålsenlighet. 
Försöksverksamheten med lämplighetsbedömning har nämligen varit grundad i idén att i 
mindre skala (lärosätesnivå) pröva ett delvis nytt antagningssystem för eventuell användning i 
större skala (nationellt). För en ändamålsenlig försöksverksamhet har det för god 
resurseffektivitet varit behövligt att tillskapa en så avgränsad och komprimerad 
bedömningsmodell som möjligt. Utifrån UHR:s definition hade lärosätet visserligen kunnat 
formera en bedömningsmodell som tar en hel arbetsvecka i anspråk med en rad olika 
campusbaserade såväl som verksamhetsförlagda bedömningssituationer. En sådan modell 
hade sannolikt varit gynnsam för den lokala försöksverksamheten och dess validitet, men 
tämligen meningslös i sin orimlighet för implementering i större skala. Den mycket 
omfattande volym sökande som årligen söker till landets lärarutbildningar i kombination med 
lämplighet som ett krav för behörighet påkallar en ändamålsenlig modell som med minsta 
möjliga insats klarar av att urskilja lämpade från ännu ej lämpade och samtidigt lyckas 
gradera lämplighet för urval av sökande. Modellens funktionalitet har således varit avgörande. 
 
Under inventeringsarbetet hösten 2014 framkom intervjusituationer som den främsta formen 
för att omfamna flera av de gällande bedömningsområdena. Vidare ansågs att en skriftlig del 
kunde vara gynnsam som komplement för att närmare utreda sökandes kommunikativa 
förmåga och reflektionsförmåga. I Frankes utredning (Regeringskansliet, 2012) hade det även 
föreslagits ett interaktionsmoment där sökande skulle prövas genom muntlig framställning av 
berättande eller beskrivande art. Ett sådant moment uppfattades visserligen ha hög relevans 
för vad lämplighetsbedömningen syftade till att pröva, men det blev under 
försöksverksamhetens gång alltmer uppenbart att det förelåg bevärande brister för god 
rättssäkerhet. Främsta skälet var svårigheten att upprätthålla system för likvärdig hantering av 
sökande, såsom kontroll av rättssäkra gruppkonstellationer och de interaktionsprocesser som 
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uppträder respektive inte uppträder i varje enskilt fall. Detta innebar att vi sorterade bort goda 
idéer om att sökande skulle få agera i en klassrumssituation. Av samma skäl valde vi också 
bort alternativet att anordna seminarietillfällen där sökande fick möta varandra för samtal om 
pedagogiska frågor. Den svaga reliabiliteten i dessa typer av moment förtog på så vis den 
goda validiteten. 
 
För att utvärdera relevansen av det innehåll som organiserades för bedömning vid JU har 
medverkande bedömare fått ta ställning till hur väl överensstämmande UHR:s definierade 
bedömningsområden överensstämde med deras egen uppfattning om vad lämplighet för den 
kommande yrkesutövningen är. Av diagram 1 att döma förelåg en relativt god 
överensstämmelse mellan UHR:s definition och bedömarnas mening.6  Det bör dock påpekas 
att bedömarnas skattning av överensstämmelsen gjordes efter genomförd försöksverksamhet, 
varpå bedömarnas uppfattning kan ha påverkats av den formellt gällande definitionen. 
 

 
 
De flesta bedömarna ansåg att intervjun, såsom den enligt bedömarhandledningen skulle 
genomföras, lyckades fånga och mäta graden av lämplighet ”ganska bra” eller ”mycket bra” 
utifrån de uppställda bedömningsområdena (diagram 2). Kommentarer påpekar att intervjun 
fungerade mycket väl till flera av bedömningsområdena med undantag för att pröva den 
sökandes förmåga att ta en ledarroll. Intervjuns tillkortakommanden på denna punkt är 
troligen en anledning till varför ett flertal bedömare valt att beskriva intervjuns träffsäkerhet 
som ”ganska bra”. 
 

                                                 
 
 
 
6 I avsnitt 7 listas samtliga diagram tillsammans med den frågeställning som legat till grund för 
svarsbilden.  
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Bland bedömare av den skriftliga reflektionsuppgiften förekom en spridd uppfattning som 
totalt pekar på en ganska väl fungerande modell. De kritiska aspekter som lyfts har snarare 
rört reliabilitetsproblematik än validitetsaspekten, såsom beträffande vaghet i instruktionerna 
till i vilken omfattning sökande skulle formulera sig och vilka skilda möjligheter till goda 
resultat som kan ha uppstått beroende på vilken text den sökande valt att reflektera över. 
 
När bedömarna inom intervjumomentet fick värdera relevansen av materialet till intervjun 
värderades intervjuguiden främst, följt av reflektionsuppgiftens betydelse för intervjun och 
slutligen det inskickade bakgrundsformuläret som av något mindre betydelse. 
 
Vad den skriftliga reflektionsuppgiften beträffar menade de flesta bedömarna att 
textmaterialet var ”ganska relevant”. Kommentarerna vittnar om att texterna ansågs vara av 
olika kvalitet och relevans. Här menades att ”ytliga” eller ”banala” texter kunde avspeglas 
som bristande kvalitet i den sökandes reflektionstext. 

4.1.2 Sökandes upplevda relevans 

Sökandes upplevda relevans (”face validity”) kan vara av värde för utvärdering av 
bedömningens validitet, inte minst eftersom lämplighetsbedömningen haft i syfte att ge de 
sökande utrymme för självbedömningar. 
 
Den genomsnittliga uppfattningen bland de sökande var att bedömningsmomenten upplevdes 
som ganska relevanta. Oavsett sökt program ansågs den skriftliga reflektionsuppgiften 
(diagram 3) som mindre relevant i jämförelse med intervjun (diagram 4). I jämförelse mellan 
sökande till förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammet visar det sig att den skriftliga 
reflektionsuppgiften skattats högre hos sökande till ämneslärarprogrammet. 
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För såväl sökande till förskollärarprogrammet som sökande till ämneslärarprogrammet 
uppfattades både den skriftliga reflektionsuppgiften (diagram 5) och intervjun (diagram 6) 
som varken svår eller lätt (viktat genomsnitt), även om intervjun av flertalet upplevdes som 
något svårare än den skriftliga reflektionsuppgiften. 
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De sökande har överlag upplevt lämplighetsbedömningen som relevant och givande för deras 
självbedömning, vilket presenteras under avsnitt 5.1.5. 

4.2 Bedömningens tillförlitlighet 

UHR har aviserat om en kommande analys av eventuella överensstämmelser mellan sökandes 
resultat från lämplighetsbedömning och studieresultat inom ramen för verksamhetsförlagd 
utbildning. Därför har vi inte funnit anledning att i nuvarande rapport leverera någon likartad 
analys eller annan form av ”test-retest-reliabilitet”. Däremot finns andra frågor värda att 
belysa. 
 
För att kunna möta en omfattande volym sökande engagerades ett relativt stort antal 
bedömare (omkring 70 individer). Ju fler bedömare desto enklare att organisera 
lämplighetsbedömningen administrativt, men desto större risk för bristande 
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interbedömarreliabilitet, det vill säga tillförlitligheten i bedömningen oavsett vem som utför 
den. Med avsikt att stärka interbedömarreliabiliteten ingick i princip samtliga bedömare som 
deltog under den simulerade lämplighetsbedömningen 2015 även under den skarpa 
antagningsomgången 2016. Denna skara var dock alltför begränsad i förhållande till förväntat 
antal sökande, varpå en rad nya medarbetare rekryterades till rollen som bedömare. Kontentan 
blev att omkring en tredjedel av bedömarna vid intervjumomentet hade varit delaktiga i den 
simulerade lämplighetsbedömningen 2015, medan två tredjedelar var nya för uppdraget att 
2016 bedöma lämplighet i skarp antagningsomgång. För bedömning av den skriftliga 
reflektionsuppgiften var samtliga bedömare nya i rollen eftersom bedömningsförfarandet inte 
ingick i den simulerade antagningen 2015. 
 
En besvärande brist som sannolikt försvagar reliabiliteten är att endast omkring hälften av 
bedömarna i intervjumomentet deltog under den interna bedömarutbildningen i sin helhet. Ett 
flertal hade av olika anledningar lämnat utbildningen del av dag/dagar. En dryg tredjedel 
(38%) har genom enkäten meddelat att de deltagit någon eller ett par av dagarna och i ett fall 
hade bedömaren ifråga inte deltagit i utbildningen överhuvudtaget. Samtidigt menade 96% av 
bedömarna att den bedömarutbildning de fått varit tillräcklig för uppdraget. Kommentarer i 
enkätundersökningen talar för att samtalen om bedömningskriterier i kombination med 
simulerade intervjuer varit särskilt givande. 
 
Tillförlitligheten i bedömargruppens samlade bedömning har skattats av de enskilda 
bedömarna som ”mycket tillförlitlig” eller ”ganska tillförlitlig” (diagram 7).  
 

 
 
Vidare menades att bedömningskriterierna fungerat ”ganska bra” (53%) eller ”mycket bra” 
(44%) i praktiken, med hänseende till gällande bedömningsområden och uppdraget att 
särskilja på en fyrgradig skala. De svårigheter som legat i kriteriernas praktiska tillämpning 
har främst att göra med dels särskiljande av kvalitativt skilda nivåer, dels åtskillnaden mellan 
enskilda bedömningsområden. Uppfattningarna kring dessa eventuella utmaningar har dock 
varit skilda mellan bedömare. 
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”Skalan var ok men det var ibland svårt att särskilja de olika kriterierna samt att inte bedöma 
kompensatoriskt.” 
 
”Ibland var det väldigt svårt att bedöma mellan de olika nivåerna, särskilt mellan nivå 2 och 3.” 
 
”Ja tycker att det kändes ganska tydligt var på den fyrgradiga skalan den sökande hamnade. Det gick 
att särskilja utifrån kriterierna.” 

 
Intervjuarna har även fått svara på i vilken utsträckning de gjort sina bedömningar utifrån 
gällande kriterier respektive andra principer än gällande kriterier. Följande cirkeldiagram 
(diagram 8) illustrerar viktat genomsnitt baserat på bedömarnas skattningar. Bedömarna har i 
genomsnitt utgått från gällande kriterier i ”mycket hög utsträckning” samtidigt som andra 
principer än gällande kriterier haft betydelse i ”ganska låg utsträckning”. Kombinationen av 
bevekelsegrunder kan menas vara rimlig givet bedömarnas professionella bakgrund. En av 
bedömarna beskrev det på följande sätt: 
 

”Det är nog så att de flesta bedömare ”läste in” andra kriterier omedvetet utifrån sin erfarenhet och 
profession.” 

 

 
 
Även om det är begripligt att bedömarna utgått från både formella kriterier och andra 
erfarenhetsbaserade bedömningsgrunder är det i reliabilitetshänseende och krav på 
rättssäkerhet inget lyckat utfall. Bedömarna i intervjumomentet har dock själva ansett att 
lämplighetsbedömningen givit sökande rättvisa förutsättningar att visa lämplighet för yrket 
(diagram 9). Flertalet bedömare har samtidigt problematiserat rättviseaspekten. Några 
exempel är de följande: 
 

”Det är ju svårt att få att intervjuerna blir helt likvärdiga, men genom att följa intervjuformuläret och 
genom att man är flera i bedömargrupperna, och att det är både en skriftlig och en muntlig del, så är det 
nog så likvärdigt man kan göra det.” 
 

Diagram 8

Gällande kriterier Andra principer än gällande kriterier
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”Det beror ju på hur vi bedömare har använt oss av verktygen. Jag tycker att de dokument vi har haft till 
vår hjälp, och att utbildningen har fungerat väl. Sedan har det ju varierat något beroende på hur väl vi 
bedömare har satt oss in i verktygen och hur väl vi fäste viktig vid att anstränga oss för att interagera 
med varandra och med den sökande.” 
 
”De sökande har haft samma möjlighet att "göra sin röst hörd" men den möjligheten har de använt på 
olika sätt. En del gjorde allt för att verkligen få det sagt som de ville medan någon annan upplevdes som 
mer ointresserad.” 
 
”En lämplighetsbedömning kan inte rimligen kolla alla förmågor som är viktiga vid lämplighet för 
yrket.” 

 
I detta sammanhang bör också påtalas att flertalet bedömare poängterat skillnader i 
bedömning beroende på bedömarnas bakgrund. Därmed inte sagt att denna skillnad behöver 
vara problematisk: 
 

”Nya bedömare hade en annan syn än de som varit med längre. Bra eller dåligt? vet inte” 
 
”Känner att man i de grupper jag satt med var väldigt lika i sin bedömning utifrån de sökande. Vi 
kommer från olika verksamheter, men såg på saker på liknande sätt i vår bedömning.” 
 
”Ändå märker man ibland stora skillnader mellan yrkesverksamma och icke yrkesverksamma 
bedömare. Därför är det viktigt att båda finns med.” 

 
Samtidigt finns också bedömare som vittnat om problematiska skillnader mellan individer i 
bedömargruppen: 
 

”I de två första grupperna jag deltog i var vi som intervjuade väl intonade mot varandra. Vi var 
ödmjuka, respektfulla och lyhörda. Våra samtal fungerade väl på alla plan och jag uppfattar våra 
bedömningar som väl genomtänkta och reflekterande. I den tredje gruppen medverkade en rektor som 
inte var lyhörd, utan intog en något föraktfull attityd till både oss HLK-lärare och de intervjuade.” 
 
”Min övergripande bild är att vi gjorde mycket samstämmiga bedömningar. Några undantag fanns, 
vilket pekar på vikten av ständiga samtal kring vad det är vi bedömer och hur vi ser på kriterierna. Utan 
att få något angivarsystem så borde man ändå ha inbyggt i systemet att mindre lämpliga bedömare 
plockas av banan, eller i vart fall fortbildas vidare.” 
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När det gäller den grupp som bedömt den skriftliga reflektionsuppgiften är skattningen av 
bedömningens tillförlitlighet något lägre (närmast ”ganska tillförlitlig”) jämfört med 
bedömarna i intervjusituationen. Ett påtalat problem är att texternas skilda kvalitetsnivåer kan 
ha gett skilda förutsättningar för sökande att redogöra för textens innehåll på ett kvalitativt 
sätt. En annan problematik som lyfts har handlat om låg överensstämmelse mellan bedömarna 
och ett återkommande dilemma hur sökande med annat modersmål än svenska skulle 
bedömas på ett korrekt sätt. 
 

”Det är trots möten då vi analyserat samma texter uppenbart att det är bra om man kan vara åtminstone 
två i bedömningen av varje text. Inte minst har det varit olika svårt tror jag för olika bedömare att "ta av 
sig de akademiska glasögonen". Därmed har bedömning i vissa fall i mitt tycke eventuellt blivit 
obefogat sträng (eller så är det kanske jag som är för snäll?). Inte minst är det viktigt att det i 
bedömargruppen finns med personer med erfarenhet av texter skrivna av personer med svenska som 
andraspråk. Det skulle också hjälpa om det framgick hur länga den sökande varit i Sverige när det gäller 
personer med svenska som andraspråk. Annars är det svårt att göra en bedömning av 
språkutvecklingen.” 
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Avslutningsvis ska de sökandes uppfattning lyftas in. Deras skattning av i vilken grad 
lämplighetsbedömning gav dem rättvisa förutsättningar att visa lämplighet för yrket ger ett 
relativt neutralt utfall med viss övervikt till det positiva (diagram 10). 
 

 
 
Följande urval av kommentarer får spegla viss tveksamhet hos de sökande: 
 

”Ingen av de som ska bedöma mig har sett mig jobba med barn. Det känns lite konstigt med tanke på att 
det är en väldigt stor del av yrket. Å andra sidan förstår jag att det skulle vara svårt att genomföra, men 
referenspersoner skulle kunna underlätta.” (Fsk) 
 
”Det hade varit bättre om man hade fått reda på frågorna innan intervjun. Många av frågorna kräver lite 
eftertanke, särskilt när man inte har arbetat inom förskolan tidigare.” (Fsk) 
 
”Det finns mycket mer att visa att man kan som behövs i läraryrket.” (Äl) 
 
”Även om man anses lämplig eller olämplig nu, vet ingen vem som skulle göra den bra arbetsinsatsen i 
slutänden.” (Äl) 

 
Trots kommentarer som de ovanstående ska det visa sig att i princip samtliga sökande som 
genomgått lämplighetsbedömningen och svarat på enkäten ändå anser att en sådan form av 
bedömning borde införas nationellt (se vidare under avsnitt 5.1.4). 

4.3 Konklusion 

De bedömningsområden UHR tagit fram för att utreda sökandes lämplighet för yrket har av 
bedömare i hög grad uppfattats som relevanta. Flertalet av dessa områden har också kunnat 
bedömas utifrån lärosätets modell. Sökandes förmåga att inta en ledarroll har däremot varit 
svår att bedöma utifrån modellen, vilket beror på att bedömningsområdet tillfördes efter det 
att bedömningsmodellen tagits fram. Bedömningsområden som påkallar gruppinteraktioner 
mellan sökande och elever/andra sökande bör diskuteras i detta sammanhang. Å ena sidan 
finns en tämligen bred uppslutning kring att sökandes förmåga att inta en ledarroll, eller vad 
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Franke (Regeringskansliet, 2012) snarare pekade på som förmåga att kommunicera och 
interagera i form av muntlig framställning, är förknippade med relevans för bedömning av 
lämplighet för yrket. Å andra sidan innebär processer i gruppkonstellationer att likvärdighets- 
och rättssäkerhetsproblem uppstår. För sådana sammanhang krävs ytterst förfinade 
bedömningsmodeller som kan bemästra unika situationer och nå reliabla bedömningar. 
 
Bedömningens reliabilitet är visserligen beroende av välformulerade kriterier, men inte i 
mindre grad avhängig en välutformad bedömarutbildning. Om det blir som utvärderingen 
visar, att en del involverade bedömare inte deltar i utbildningen i sin helhet, uppstår hinder för 
att bedömningsförfarandet ska kunna bli likvärdigt och rättssäkert. Vidare blir det 
problematiskt ifall bedömare inte till fullo tar utgångspunkt i gällande kriterier vid bedömning 
av sökande och mer eller mindre väger in personliga erfarenheter eller andra principer som 
vederbörande anser ska beaktas. 
 
I den mån textmaterial ingår i lämplighetsbedömningar behöver texterna utprövas 
systematiskt i likhet med jämförbara provsystem. Under försöksverksamheten utgick urvalet 
från principen att texterna sammantaget skulle omfatta olika svårighetsgrader ifråga om 
begrepp och abstraktionsnivå. Idén var att samtliga sökande skulle kunna förmå att hantera 
åtminstone någon text och där det också förelåg möjligheter att ”spänna bågen” genom att 
väljare en svårare text för mer avancerade resonemang. Frågor som i detta läge inte kan ges 
svar är huruvida sökande som valt en enklare text också uppnått ett lägre resultat givet textens 
förutsättningar, eller om sökandes personliga förutsättningar i någon mån påverkat val av 
enklare eller svårare text. 
 
Genom enkätundersökningen fick sökande värdera provmoments relevans och svårighetsgrad. 
Responsen på dessa frågor gav ett relativt neutralt resultat, utifrån vilket det är svårt att avgöra 
huruvida neutraliteten står för att provmomenten uppfattas som neutrala eller om det kan vara 
svårt för sökande att bedöma relevans och svårighetsgrad. 
 
Lämplighetsbedömningens kanske främsta validitetsmått är dess predikativa validitet. 
Anledningen är att bedömningen ska ha varit grundad i ett framtida kriterium, nämligen att 
bedöma lämplighet för yrket. Paradoxalt nog inbegriper inte denna rapport någon egentlig 
analys av bedömningens prediktiva validitet, vilket beror på omöjligheten i att dagsläget så 
göra. Därför blir frågan om lämplighetsbedömningens prediktiva validitet ett spörsmål för 
framtida utvärderingar där studenter som genomgått lämplighetsbedömning kan följas upp i 
yrkeslivet. 
 
  



32 
 

5 Tendenser till effekter av lämplighetsbedömning 
Det är vanskligt att redan efter en termins genomgång uttala sig om lämplighetsbedömningens 
effekter. I det följande blir det därför inte tal om att fastslå effekter, snarare att diskutera vilka 
tendenser som är skönjbara och vilka typer av effekter som med fördel kan studeras när ett 
större mått av data är tillgänglig. Av samma skäl är det främst effekter på kort sikt som 
eventuellt kan uppmärksammas och diskuteras, medan effekter på medellång och lång sikt 
huvudsakligen återstår att utvärdera framöver. 

5.1 Effekter på kort sikt 

Diskussionen om effekter på kort sikt kommer att följa programmet för försöksverksamheten 
med lämplighetsbedömning och dess bakomliggande verksamhetslogik. Det innebär att vi 
inledningsvis kommer att studera eventuella effekter som succesiva utfall på en tidslinje från 
ansökningsfas till registreringstillfällen: sökbild, bedömningens utfall, antagna och 
registrerade studenter. Därefter kommer lämplighetsbedömningens betydelse för eventuella 
attitydförändringar, sökandes självbedömning och upplevelse att studeras. 

5.1.1 Sökbild 

I förslaget om antagningsprov till lärar- och förskollärarutbildning förelåg en grundläggande 
idé om att ökade krav för antagning kan leda till ökad attraktivitet för utbildningen och yrket 
(Regeringskansliet, 2012). I andra sammanhang har ibland hävdats att ett krav på särskilt prov 
för behörighet och urval mer troligen har en ”avskräckande” effekt. En hypotes som här och 
nu inte kan prövas är huruvida krav på lämplighet kan vara såväl stärkande som försvagande 
av lärosätets och den specifika utbildningens attraktionskraft givet presumtiva sökandes skilda 
förutsättningar och resurser: socioekonomisk status (SES), etnisk bakgrund, ålder, kön, 
funktionsnedsättning, hemort, studiemeriter etcetera. Det är exempelvis tänkbart att individer 
med relativt stark socioekonomisk status kan uppfatta kraven på lämplighet som attraherande 
och där lämplighetsbedömningens indirekta krav på ledighetsansökan från arbete och påförda 
resekostnader inte ses som ett avgörande hinder. Samtidigt kan krav på lämplighet och 
lämplighetsbedömning vara relativt repellerande för sökande som har annat modersmål än 
svenska, läs- och skrivsvårigheter, svag tilltro till sin egen prestationsförmåga eller bor på ort 
med betydande avstånd till lärosätet. Eventuella förändringar i sökbilden kan således bero på 
kravet på lämplighet. Därför har söksiffrorna för det aktuella året jämförts med tidigare år.7 
 
Av diagram 11 framgår att totalen av antalet sökande till förskollärarprogrammet sjönk 
markant för HT16. Tappet ligger framför allt inom ramen för lägre prioriteringsgrader, medan 
antalet förstahandssökande var jämförelsevis relativt stabilt. Det är snarare så att andelen 
                                                 
 
 
 
7 UHR har meddelat att myndigheten ska utvärdera försöksverksamheten i beaktande av SES och andra 
liknande variabler, varpå föreliggande utvärdering inte studerar sådana aspekter. 
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förstahandssökande ökade i relation till totalen. Huruvida förändringen är ett utfall av kravet 
på lämplighet är det dock svårt att uttala sig om, inte minst eftersom framtida 
antagningsomgångar inte är kända. Om förskollärarprogrammet från och med HT17 återgår 
till nivåer i linje med 2013–2015, är ett antagande om lämplighetsbedömningens inverkan på 
sökbilden någorlunda rimligt. Alternativa samband kommer dock alltid att vara möjliga och 
föränderliga från år till år. Nedgången av sökande till förskollärarprogrammet kan ha samband 
med en allmän nedgång bland presumtiva sökande (jfr Universitets- och högskolerådet, 2016) 
eller bero på att ett uppdämt behov av förskollärarutbildning lokalt i Jönköping ebbat ut efter 
utbildningens återstart HT13. Något svar på frågan om varför totalen av sökande till 
förskollärarprogrammet HT16 sjönk markant kan alltså inte ges svar. Vad som däremot är 
väsentligt att understryka är att en minskning av antalet sökande inte nödvändigtvis är att 
betrakta som ett problem. Om färre antalet ansökningar berott på att kravet om lämplighet 
skalat av ansökningar som saknar grund i reell motivation för yrket och utbildningen, är ett 
sådant resultat snarare att betrakta som en positiv effekt av kravet. 
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Vad ämneslärarprogrammet beträffar finns inget som talar för att kravet på lämplighet 
inverkat på söktrycket (diagram 12). 
 

 
 
Antalet förstahandssökande har förvisso ökat totalt sett: för inriktningarna Sh och Hi ökade 
antalet förstahandssökande, medan inriktningen Re tappade i jämförelse med 2015. 
Underlaget är dock alltför begränsat för att klargöra om kravet på lämplighet haft någon 
effekt, om det varit förflyttningar mellan program, eller om det helt enkelt rört sig om 
marginaler bortom strukturella skillnader. Ser vi till den totala sökbilden för samtliga program 
inom JU:s lärarutbildningsutbud (tabell 3) finns det inget som talar för att presumtiva sökande 
till program med krav på lämplighet valt bort dessa till förmån för annat lärarprogram. 
Grundlärarprogrammet med de tre inriktningarna Fritidshem, F–3 och 4–6 har under de 
senare åren ökat i totalt antal ansökningar, och en jämförelse mellan förstahandssökande 2015 
respektive 2016 ger inga direkta indikationer på förflyttningar av förstahandssökanden från 
program med krav på lämplighet till program utan krav på lämplighet. 
 
Tabell 3.  

2013 2014 2015 2016 
Program  Totalt 1:a hand Totalt 1:a hand Totalt 1:a hand Totalt 1:a hand 

Fsk 821 250 957 273 982 266 686 227 
Gl, Fri 424 93 436 105 493 125 533 128 

Gl, F-3 498 93 540 92 608 92 649 97 
Gl, 4-6 332 61 380 42 455 75 507 79 

Äl, (Hi/Re) 199 38 212 35 
 

  
 

  
Äl, (Sa) 109 14 115 21 121 16 114 22 

Äl, (Eng) 
 

  
 

  184 27 243 30 
Äl, (Hi) 

 
  

 
  198 27 193 33 

Äl, (Re) 
 

  
 

  141 15 140 12 
Äl, (Sv)         127 12 172 21 
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Således går det inte att utifrån ovanstående underlag påvisa förflyttningar mellan lärarprogram 
vid JU inför antagningen till HT16. Det är dock möjligt att presumtiva sökande valt bort JU 
som lärosäte på grund av kravet på lämplighet, eller att kravet ifråga medfört att sökande 
istället sökt annan utbildning än lärarprogram vid JU. Hela detta resonemang om kravets 
påverkan på sökbilden utgår emellertid från antagandet att de sökande varit medvetna om 
kravet ifråga. I annat fall kan kravet omöjligen haft effekt på sökbilden. 
 
Inför och under ansökningsomgången till HT16 arbetade lärosätet aktivt med olika 
informationsinsatser för att öka medvetenheten hos presumtiva sökande om de nya 
bestämmelserna för antagning till berörda program vid JU. Som en rättsäkerhetsåtgärd 
innebar antagningssystemet på antagning.se att sökande till berörda program tvingades intyga 
att de tagit del av information om kravet på lämplighet. Enkätundersökningen till de sökande 
visar att en relativt stor andel blivit medvetna om kravet på lämplighet först i samband med 
ansökan på antagning.se och att det också varit en relativt stor andel sökande som menar att 
de fick kännedom om kravet först efter att de skickat in sin ansökan. Dessutom har det funnits 
sökande som menat sig inte fått information trots lärosätets efterföljande informationsbrev 
och kallelser. Samtliga sökande har via antagning.se intygat att de tagit del av informationen 
och samtliga sökande har också fått information från lärosätet via uppgiven mejladress, men 
frågan som nu gäller är om medvetenhet eller omedvetenhet kan ha påverkat utfallet. 
 
Vår undersökning talar för att det kan finnas ett samband mellan tidpunkt för kännedom om 
krav på lämplighetsbedömning och benägenheten att genomföra lämplighetsbedömningen. 
Diagram 13 (förskollärarprogrammet) och 14 (ämneslärarprogrammet) visar på en sådan bild 
oavsett vilket program som sökts. De tre staplarna bygger på sökande som tackat nej till 
lämplighetsbedömning eller inte besvarat inbjudan (avstått), sökande som först tackat ja till 
deltagande men uteblivit från bedömningstillfället (uteblivit) samt sökande som fullgjort 
lämplighetsbedömningen (genomfört). Enkelt uttryckt kan påstås att ju tidigare de sökande 
haft kännedom om kravet på lämplighet desto mer benägna har de varit att genomföra 
lämplighetsbedömningen. 
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Tidpunkten behöver emellertid inte vara den förklarande faktorn. Det kan lika gärna vara så 
att sökande med relativt starkt intresse för att antas till den specifika utbildningen vid JU 
också varit sökande som försett sig med information om utbildningen och de krav som varit 
gällande för att kunna antas till densamma. 
 
Av diagram 15 (förskollärarprogrammet) och 16 (ämneslärarprogrammet) kan utläsas att 
sökande som attraherats av kravet på lämplighet också till stor del återfinns bland gruppen 
sökande som slutligen genomgick lämplighetsbedömningen. Samtidigt finns sådana fall även 
bland dem som av en eller annan anledning avstått/uteblivit från bedömningen. Dessutom har 
de flesta sökande, oavsett utfall, menat att kravet på lämplighet och lämplighetsbedömning 
inte påverkat deras inställning att söka till JU. 
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Bland sökande till förskollärarprogrammet framkommer en intressant bild. De som närvarade 
vid lämplighetsbedömningen hade i stor utsträckning förskollärarprogrammet vid JU som sitt 
förstahandsalternativ (69%). Men inom denna grupp fanns också sökande som i första hand 
valt förskollärarutbildning vid annat lärosäte och de som i första hand hade sökt annan 
utbildning än lärarutbildning samt fall av sökande som i första hand sökt till annan 
lärarutbildning vid JU eller annat lärosäte. Gruppen av sökande till förskollärarprogrammet 
som också genomgått lämplighetsbedömningen har menat att kravet på 
lämplighetsbedömning inte hade påverkat valet av program och en majoritet upplevde inte 
heller att de påverkats av kravet vid val av lärosäte. Samtidigt var det, som vi sett, en relativt 
stor andel som hade blivit mer intresserade av att söka till JU genom påverkan av kravet, i 
förhållande till en mindre andel vars ökade tveksamhet till att söka JU härleddes till kravet på 
lämplighet. 
 
När det gäller sökande till ämneslärarprogrammet som genomförde lämplighetsbedömningen 
hade omkring hälften sökt ämneslärarprogrammet vid JU i första hand. En femtedel hade i 
första hand valt annan utbildning än lärarutbildning och det fanns också sökande som i första 
hand sökt annan lärarutbildning vid JU eller ämneslärarprogrammet vid annat lärosäte. I 
analogi med förskollärarprogrammet uppgav nästan samtliga att kravet på lämplighet inte 
påverkat valet av program. Omkring hälften av dessa sökande hade inte heller upplevt 
påverkan inför valet att söka till JU, samtidigt som en dryg tredjedel hade blivit mer 
intresserade av att söka till JU, jämte en mindre andel som blivit mer tveksamma till JU som 
en följd av kravet på lämplighet. 
 
Med anledning av de frågetecken dessa utfall genererar ska vi gå vidare med att se på vilka 
anledningar som angivits i de fall sökande valt att avstå från lämplighetsbedömning, 
alternativt först anmält sig för att senare utebli från bedömningstillfället (diagram 17).  
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(A) Jag var inte längre intresserad av att studera till förskollärare/ämneslärare 
(B) Jag var inte tillräckligt intresserad för att genomgå lämplighetsbedömning 
(C) Jag hade ändå sökt annan lärarutbildning utan krav på lämplighetsbedömning 
(D) Jag kände alltför stort obehag (såsom rädsla) inför lämplighetsbedömning 
(E) Jag trodde inte på mina chanser att lyckas 
(F) Jag såg det som praktiskt svårt/omöjligt att ta mig till JU för lämplighetsbedömning 
(G) Jag fick inte information om lämplighetsbedömningen i tillräckligt god tid i förväg 
(H) Annan anledning (ange vilken) 

För att begripa utfallet i diagram 17 behöver det sägas att frågan var konstruerad som en 
flervalsfråga där sökande uppmanades att ange de alternativ som varit av betydelse för valet 
att inte genomgå lämplighetsbedömning. Inom kategorin H, annan anledning, förekommer en 
rad olika anledningar varav flera handlar om förändrade livsvillkor av en eller annan 
anledning. Några exempel är de följande: 
 

” Jag hoppas på att komma in på utbildningen i Kalmar så jag inte behöver flytta.” (Fsk) 
” Jag är nyutexaminerad F-3 lärare och sökte endast utbildningen som säkerhet ifall jag inte skulle få 
jobb.” (Fsk) 
”Jag fick förlängt på mitt nuvarande arbete och kände att jag kan studera nästa år.” (Fsk) 
” Hade sökt annan utbildning i första hand, som jag visste efter högskoleprovet att jag skulle komma in 
på.” (Fsk) 
” Jag hade studentaktiviteter vid den perioden då bedömningen skulle ske och kunde tyvärr inte delta på 
grund av detta. Hade bedömningen skett vid en annan tidpunkt hade jag definitivt fortsatt min ansökan 
och deltagit i lämplighetsbedömningen.” (Fsk) 
” Jag sökte mestadels till utbildningen för att testa vattnen så att säga och se om jag kunde komma in 
eller inte. Jag valde därför att inte gå på lämplighetsbedömningen eftersom jag ändå sökt andra 
utbildningar inom lärarprogrammet på Jönköping University.” (Äl) 
” Saknade behörighet och bedömningen var överflödig min ansökan.” (Äl) 

 
En del av de anledningar som angetts har dock handlat om försummelse av information om 
kravet på lämplighetsbedömning. Somliga har sett sig själva skyldiga, medan andra menat att 
systemet varit bristande eller alltför regelmässigt i förhållande till deras egentliga intresse. 
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En tämligen positiv bild av diagram 17 är att kategorierna D och E är svagt representerade i 
sammanhanget. Det har under försöksverksamheten funnits en rädsla för att kravet på 
lämplighetsbedömningen skulle medföra en sidoeffekt där rädsla, obehag eller bristande 
självförtroende skulle få lämpliga sökande att ta ett steg bort från att söka utbildningen. Det 
går förvisso inte att avfärda en sådan sidoeffekt, men enkätundersökningen visar på att andra 
faktorer varit av större betydelse (sammantaget betraktat). 

5.1.2 Bedömningens utfall 

Kravet på lämplighet innebar att sökande tvingades att aktivt tacka ja till medverkan och efter 
kallelse genomgå lämplighetsbedömning på campus. Det påförda ansvaret att sökande 
tvingades tacka ja till deltagande bör rimligen ha inneburit en första prövning av den sökandes 
motivation, vilket omvänt kan beskrivas som att de sökande som inte responderat på inbjudan, 
tackat nej eller uteblivit från kallad provtid indirekt underkänts på grundval av bristande 
motivation. I den meningen har systemet i sig tjänat likt en grundläggande behörighetsgallring 
av sökande baserat på bedömningsområdet motivation för den kommande yrkesutövningen. 
 
Förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammet (Hi, Re, Sh) mottog under våren 2016 
totalt 1 012 ansökningar från totalt 995 individer. Det var således 17 individer som sökt till 
båda programmen. Av de 686 ansökningar som inkom till förskollärarprogrammet fullföljdes 
en tredjedel (33%) genom lämplighetsbedömningen, medan motsvarande andel var något 
lägre för ämneslärarprogrammet (27% av totalt 326 ansökningar). I tabell 4 och i diagram 18 
specificeras bortfallet. Kategorin ”fullföljt” utgörs av sökande som fullföljt ansökan genom 
deltagande vid lämplighetsbedömning. Sökande som aktivt ”tackat nej” till 
lämplighetsbedömning anges här som en egen grupp i förhållande sökande som ”ej svarat” på 
kallelsen. Härtill preciseras den grupp av sökande som inledningsvis anmält deltagande men 
som ”ej fullföljt” lämplighetsbedömningen, oftast genom att helt enkelt inte infinna sig. 
 
Tabell 4. 
 

 Totalt Fullföljt Tackat nej Ej svarat Ej fullföljt 
Sökande till 
Förskollärarprogrammet 

686 228 85 312 61 

Procentuell fördelning 100% 33% 12% 45% 9% 
      
Sökande till 
Ämneslärarprogrammet 

326 89 38 181 18 

Procentuell fördelning 100% 27% 12% 56% 6% 
      
Samtliga sökande till 
båda programmet 

995 307 123 486 79 

Procentuell fördelning 100% 31% 12% 49% 8% 
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Av de 307 sökande som genomgick lämplighetsbedömning erhöll 290 godkänt resultat medan 
17 (6%) underkändes och därmed kom att klassificeras som obehöriga. Bland underkända 
hade 12 sökt till förskollärarprogrammet och 6 till ämneslärarprogrammet. I ett av fallen hade 
alltså individen ifråga sökt båda programmen. Att de flesta underkända fallen hade sökt till 
förskollärarprogrammet överensstämmer med den ojämna fördelningen av sökande till de 
berörda utbildningarna.8 
 
För godkänt resultat krävdes att den sökande bedömdes befinna sig på minst nivå 1 inom 
samtliga bedömningsområden, det vill säga att de aspekter UHR definierat för lämplighet 
uppfyllts. De båda provmomentens särskilda poängsättningar och vikttalens inverkan 
medförde att nivå 1 inom samtliga bedömningsområden inte kunde uppnås med mindre än 33 
resultatpoäng. Därmed inte sagt att 33 poäng utgjorde gräns för godkänt resultat. Det kunde i 
praktiken vara möjligt att få högre poäng men ändå underkänt resultat på grund av höga 
poäng inom vissa områden medan den formella miniminivån (nivå 1) inte uppfyllts inom ett 
annat specifikt område. Godkända totalresultat hamnade sålunda i spannet 33–99 poäng. För 
att omräkna resultatpoäng från lämplighetsbedömningen till meritvärde att addera till 
betyg/högskoleprov upprättades en omräkningsnyckel enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
8 I detta sammanhang bör noteras att inga kända överklaganden har inkommit till Överklagandenämnden. 
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Tabell 5. 
 

Resultat, 
lämplighetsbedömning 

Meritvärde att addera till betyg Meritvärde att addera till 
resultat på högskoleprov 

33–35 + 0,1 + 0,1 
36–38 + 0,2 
39–41 + 0,3 
42–44 + 0,4 
45–47 + 0,5 
48–50 + 0,6 
51–53 + 0,7 
54–56 + 0,8 
57–59 + 0,9 
60–62 + 1,0 
63–65 + 1,1 + 0,2 
66–68 + 1,2 
69–71 + 1,3 
72–74 + 1,4 
75–77 + 1,5 
78–80 + 1,6 
81–83 + 1,7 
84–86 + 1,8 
87–89 + 1,9 
90–99 + 2,0 

 
Diagram 19 (förskollärarprogrammet) och 20 (ämneslärarprogrammet) anger 
resultatfördelningen omräknat till meritvärde till betyg och antalet sökande. Att värdet 2,0 
skjuter i höjden förklaras delvis av att resultatspannet för detta meritvärde (90–99 poäng) var 
drygt dubbelt så omfattande som för övriga meritvärdessteg. 
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Till förskollärarprogrammet antogs 117 sökande. Från lämplighetsbedömningen hade de 
spridda resultat, allt från 38 upp till 98 totalpoäng. Bland antagna hamnade således sökande 
med svaga resultat om än godkända såväl som sökande med mycket starka resultat från 
lämplighetsbedömningen. Några individer uppnådde maximalt resultat vid något av 
provmomenten: 13 erhöll maxpoäng på momentet intervju respektive en individ som 
uppnådde högsta möjliga resultat på den skriftliga framställningen. 
 
Till ämneslärarprogrammet antogs 40 sökande med spridningsintervallet 35–99 poäng från 
lämplighetsbedömningen. En handfull sökande uppnådde maximalt resultat vid något av 
provmomenten och en individ lyckades uppnå maximalt resultat på båda momenten. 
 
Diagram 21 (förskollärarprogrammet) och 22 (ämneslärarprogrammet) visar den totala 
meritvärdesfördelningen bland sökande som slutligen antogs till respektive utbildning, det vill 
säga efter det att meritvärde från betyg sammanlagts med meritvärde från 
lämplighetsbedömningen. 
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Resultatet från lämplighetsbedömningen skulle i förening med betyg eller högskoleprov ligga 
till grund för urval. Det har dock visat sig att antalet behöriga sökande inte överstigit antalet 
tillgängliga studieplatser i sådan utsträckning att det är möjligt att tala om något avgörande 
urvalsförfarande. I Svenska Dagbladet (3 oktober 2016) drogs slutsatsen att ”alla kom in”, 
vilket förvisso inte är felaktigt om analysen baseras på behöriga sökande som population. Om 
vi däremot utgår från att kravet på lämplighet innebar att hela 772 sökande (71%) blev 
obehöriga, antingen genom att inte ha genomgått lämplighetsbedömning eller på grund av 
underkänt resultat vid lämplighetsbedömning, var det snarare relativt få sökande som kom in 
på utbildningen. På så vis bör slutsatsen av kravet på lämplighet snarare vara att incitamentet 
haft en mycket stor effekt på antagningen, åtminstone formellt betraktat. 
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5.1.3 Antagna sökande och registrerade studenter 

Utbildningars attraktivitet mäts inte sällan på basis av antalet sökande till de olika 
utbildningarna. Måhända är relationen mellan antagna och registrerade studenter mer 
intressant i det sammanhang vi nu befinner oss i. Eventuella bortfall mellan antagna sökande 
och registrerade studenter innebär en administrativ belastning och därmed också en kostnad. 
Dessutom finns det lokalt på HLK tendenser som pekar mot att reserver löper större risk för 
studieavbrott än sökande som antas i ett tidigare skede. 
 
Diagram 23 och 24 illustrerar förändringen mellan antalet antagna sökande och antalet 
registrerade studenter på förskollärarprogrammet respektive ämneslärarprogrammet. Även om 
underlaget är alltför begränsat för att kunna visa någon direkt effekt, talar ändå uppgifterna för 
ett förbättrat utfall i jämförelser med tidigare år, åtminstone gällande ämneslärarprogrammet. 
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Av 117 antagna till förskollärarprogrammet hade 99 (85%) sökt utbildningen i första hand 
och som lägst i sjätte hand. Vad ämneslärarprogrammet beträffar var spridningen vidare med 
en jämförelsevis mindre andel förstahandssökande och där lägsta prioritet var i åttonde hand 
(tabell 6). 
 
Tabell 6. 
 

Program Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6 Prio 7 Prio 8 
Fsk 99 14 3   1   
Äl, Hi 14 1 1 1    1 
Äl, Re 4 3 1      
Äl, Sh 11 1   1  1  

 
Fördelningen av prioriteringsgrader ger upphov till en rad frågor, såsom ifall registrerade 
lärarstudenter som i ansökan prioriterade utbildningen relativt lågt kom att påbörja 
lärarutbildningen som ett resultat av att de inte kom in på utbildningar de prioriterat högre, 
eller om det förekommit omprioriteringar som i något avseende kan härledas till 
genomgången lämplighetsbedömning. Dessvärre ger denna utvärdering inget underlag till 
svar. 

5.1.4 Attitydförändringar 

De flesta bedömarna har upplevt att försöksverksamheten påverkat deras inställning till 
lämplighetsbedömning i positiv riktning, samtidigt som en dryg femtedel inte upplevt någon 
attitydförändring under försöksverksamheten (diagram 25). 
 

 
 
En av bedömarna beskrev sin upplevelse på följande sätt: 
 

”Jag gick in i projektet med en genomtänkt, men neutral inställning. Vi hade också ombetts att försöka 
sätta parentes kring olika argument för och emot. Jag tycker att detta projektet fungerade oerhört väl, 

Jag är mer
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och efter genomfört försök är min inställning att detta är ett verktyg som kan fungera väl. Det kan säkert 
spara mycket smärta för de studerande som först ett par terminer in i utbildningen förstår att de inte 
kommer att trivas som lärare, och först då slutar.” 

 
Bland bedömarna framkom också en positiv attityd till ett eventuellt beslut om att införa 
lämplighetsbedömning generellt (i hela landet) vid antagning till lärarutbildning (diagram 26). 
I detta sammanhang fanns en spridning i uppfattningar om vilka krav och möjligheter som 
lämplighetsbedömningen bör innebära (diagram 27).9 
 

 
 

 
 

                                                 
 
 
 
9 Ett fel i enkätens konstruktion medförde att det här endast frågades med hänvisning till 
förskollärarprogrammet specifikt. 
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Lämplighetsbedömning bör inte användas över huvud taget
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Bedömarnas attityd i frågan kan med fördel jämföras med de sökandes. Endast en person 
bland sökande som genomgick lämplighetsbedömning och som svarade på enkäten ansåg att 
lämplighetsbedömning inte bör användas över huvud taget. Alla andra (n=124) hade en 
positiv attityd till ett införande av lämplighetsbedömning (diagram 28).10 
 

 
 
Det är utifrån svaren svårt att urskilja i vilken mån sökande kunnat bedöma skillnader i 
innebörd de positiva svarsalternativen emellan.  

5.1.5 Självbedömning 

I denna rapport har vi återkommande poängterat lämplighetsbedömningens syfte att ge 
sökande förutsättningar till självbedömning. Sökande som fullföljt ansökningsprocessen med 
genomgången lämplighetsbedömning har antingen upplevt att lämplighetsbedömningen 
påverkat intresset för utbildningen i positiv riktning, det vill säga att de upplevt sig blivit mer 
intresserade av att bli förskollärare/ämneslärare efter genomförd lämplighetsbedömning, eller 
att lämplighetsbedömningen inte påverkat deras motivation för yrkesvalet (diagram 29). 
 

                                                 
 
 
 
10 Fördelningen skiljer sig inte märkbart mellan berörda program, varpå ingen skillnad gjorts mellan svar 
rörande de olika programmen 

Diagram 28

Lämplighetsbedömning bör vara ett krav för att kunna bli antagen till
förskollärarprogrammet

Lämplighetsbedömning bör vara ett frivilligt steg som kan öka chansen att
komma in på förskollärarprogrammet

Lämplighetsbedömning bör vara både ett krav för att kunna bli antagen och
samtidigt något som påverkar urvalet av sökande till förskollärarprogrammet

Lämplighetsbedömning bör inte användas över huvud taget
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(A) Ja, jag har blivit mer intresserad av att bli förskollärare/ämneslärare 
(B) Ja, jag har blivit mer tveksam till att bli förskollärare/ämneslärare 
(C) Ja, jag har blivit mer intresserad av att studera annat lärarprogram än det jag i första hand sökt 
(D) Ja, jag har blivit mer tveksam till att studera till lärar- och förskolläraryrken över huvud taget 
(E) Nej, min motivation har inte påverkats av lämplighetsbedömningen 

I vissa fall kan ökad insikt ha varit förknippad med en positiv känsla och självbedömning. En 
av de sökande beskrev det såhär: 
 

” Jag fick uppleva någonting speciellt. Jag blev imponerad av mig själv för att jag kunde prata utan 
problem och jag blev ännu mer inspirerad.” (Fsk) 

 
Även om en dryg femtedel inte upplevt att de fått ut något av lämplighetsbedömningen, 
menar merparten att lämplighetsbedömningen bidragit till deras självbedömning på ett eller 
annat sätt (diagram 30). Drygt hälften av samtliga sökande som genomgått bedömningen 
menar att de blivit mer klara över sin motivation för att bli förskollärare/ämneslärare. Det är 
också betydande grupper som menat att lämplighetsbedömningen bidragit till förståelse för 
vad yrket innebär och insikt om egna styrkor och svagheter i förhållande till yrket ifråga. 
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Av kommentarerna att döma var det flera sökande som på grund av rådande eller tidigare 
arbetsförhållanden (i yrket) ansåg sig ha god insikt om både förskolan och den egna förmågan 
att arbeta däri, varpå lämplighetsbedömningen inte hade betydelse för självbedömningen. 
 
Det har också funnits sökande som menat att lämplighetsbedömningen varit bidragande av 
helt andra skäl: 
 

” Då betyg ej räckt till men jag har arbetserfarenhet av yrket så känns detta som en extra möjlighet för 
mig att få göra det jag drömmer om!” (Fsk) 

 
Att lämplighetsbedömningen betraktats som en möjlighet att komma in på utbildningen har 
påtalats av flera individer. Under både 2015 års simulering och 2016 års skarpa 
antagningsomgång fanns sökande till förskollärarprogrammet som menat att betyg från 
gymnasieskolan visat sig alltför svaga för antagning till utbildningen, men där personerna 
ifråga satt sitt hopp till lämplighetsbedömningen eftersom de på grund av flerårig 
arbetslivserfarenhet inom förskola antagit att de tack vare denna skulle uppnå goda resultat på 
lämplighetsbedömningen och därigenom nå utbildningsplats för att slutligen bli behöriga för 
sitt arbete. 

5.1.6 Sökandes upplevelse 

Effekten av lämplighetsbedömning behöver även relateras till de sökandes uppfattning om 
information och bemötande. De flesta (91%) bland sökande som genomgick 
lämplighetsbedömningen och som svarat på enkäten har menat att de i tillräckligt god tid fick 
information om texter att läsa och bakgrundsformulär att skicka in. Färre, men ändå en 
övervägande andel (82%) har ansett att de fick kallelse med datum och tidpunkter för 
lämplighetsbedömningen i tillräckligt god tid. Bland kommentarer framkommer dock 
påståenden om mycket kort varsel i somliga fall. Behov av längre framförhållning har inte 
sällan kopplats till boende- och arbetssituation: 
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”Jobbar och bor man på en annan ort kan det va svårt att få till det, så lite tidigare hade inte gjort 
något.” 
 
”Eftersom jag för tillfället inte bor i Sverige och var tvungen att boka flygbiljetter och ta ledigt från 
jobb skulle det vara bra om man minst får 1 månad i förväg”. 

 
Sökande har upplevt ett positivt bemötande av personalen vid Jönköping University. Utifrån 
en sammantagen upplevelse av de personer de fått möta och varit kontakt med innebär det 
viktade genomsnittet att bemötandet varit ”mycket bra” (diagram 31). 
 

 
 
När de sökande uppskattat den sammantagna upplevelsen av lämplighetsbedömningen är den 
fortsatt positiv om än något mindre positiv (diagram 32). 
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Till denna svarsbild bör noteras att kommentarer påvisar anledningar som inte har med 
bemötande eller relevans att göra: 
 

”Mycket väntan.” 
 
”För att jag kände att jag blev alldeles för stressad i intervjusituationen och att jag inte kunde ge bra 
svar på frågorna som jag fick. Jag är rädd att mina svar blev för kortfattade och att jag skulle anses 
olämplig p.g.a. mina kortfattade svar.” 

 
En del sökande upplevde visserligen obehag (såsom rädsla) inför dagen då de skulle genomgå 
lämplighetsbedömningen, men det bör i sammanhanget förstås som både begripligt och 
acceptabelt (diagram 31). Kommentarerna vittnar om att sökande snarare upplevt en 
nervositet som inte förknippats med obehag och något som i det närmaste betraktats som 
naturligt för sammanhanget. 
 

 
 

” Jag var mest nervös över vad som provet skulle innehålla och nervös över att man skulle säga/skriva 
fel och misslyckas. Men det var bara för att jag verkligen vill komma in på skolan som jag var nervös! 
Kan inte se mig själv gå på någon annan skola så då blir man lite extra nervös om man skulle göra fem 
och misslyckas men jag tycker att det är positivt med ett lämplighetstest.” (Fsk) 
 
” Jag var nervös och det pirrade lite i magen eftersom det var första gången jag åkte dit. Men jag var 
glad över att jag skulle åka dit.” (Fsk) 
 
”Inte obehag men nervositet.” (Äl) 
 
”Mer nervositet än rädsla.” (Äl) 
 
” Lite pirr i magen bara, men det var spännande.” (Äl) 

  
Sammantaget framstår lämplighetsbedömningen som en till övervägande del positiv 
upplevelse av såväl sökande som bland bedömare. 
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5.2 Svårigheten i att utvärdera effekter på medellång sikt 

Idén om antagningsprov till lärar- och förskollärarutbildning och försöksverksamheten med 
lämplighetsbedömning har varit grundad i en förväntad positiv effekt på andelen 
studieavbrott. Kort sagt har andelen avbrutna studievägar inom lärar- och 
förskollärarutbildning ansetts vara besvärande hög. 
 
Diagram 34 och 35 visar exempel ett slags avhoppsfrekvens på lokal nivå. Varje kohort 
illustreras genom en linje från termin 1 till och med termin 7, där siffrorna står för antalet 
registrerade studenter på respektive termin. Linjerna följer således antalet studenter som 
registrerat sig första terminen och därefter påföljande terminer. I det här fallet jämförs 
förskollärarprogrammet (LGF03) och ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
gymnasieskolan och fördjupningsämne samhällskunskap (LASGY). I tappet av studenter 
ingår både inlagda avbrott och fall där studenter valt att inte återkomma vid nästa 
terminsregistrering. 
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Vid JU drabbas vanligen ämneslärarprogrammet i högre utsträckning av avbrott i jämförelse 
med förskollärarprogrammet. Ovanstående diagram talar visserligen för sådana tendenser, 
men bilden över ämneslärarprogrammet inriktning Sh ger samtidigt underlag till ett väsentligt 
påpekande: varken antalet ansökningar eller antalet antagna är ett perfekt mått på 
utbildningens attraktivitet, framgång eller genomströmning. Till HT15 registrerades färre 
antal studenter än tidigare år, men vid den tredje terminsregistreringen visar sig kohort HT15 
som mer lyckosam än sina föregångare. Dessutom ser vi att kohort HT16 ökat i antal vid 
registreringen till utbildningens andra termin. Studenters återkomst efter studieuppehåll, 
uppskov till redan tidigare antagna och förflyttningar mellan program innebär ofrånkomligen 
att kohorter är svåra att följa utifrån den population som en gång utgjorde antagna studenter. 
Därmed blir det fortsättningsvis vanskligt att uttala sig om huruvida kohorter antagna på 
grundval av lämplighetsbedömning visar sig mer stabila än andra, såtillvida inte en sådan 
utredning görs med kontroll över enskilda individers studiegång. 
 
Problematiken blir i princip densamma när det gäller att försöka utvärdera effekter med 
hänseende till studieresultatsbaserad genomströmning. Dessutom kompliceras 
resultatuppföljningar av det faktum att utbildningarnas innehåll och form förändras över tid, 
varpå kontrollerade jämförelser blir svårmanövrerade. 
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5.3 Omöjligheten i att utvärdera effekter på lång sikt 

Försöksverksamheten med lämplighetsbedömning har varit förknippad med önskningar om 
att i någon mån utväxla bättre lärare och förskollärare till förmån för skolväsendets mottagare, 
det vill säga för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
 
Det är en omöjlighet att i nuläget varken studera eller spekulera huruvida de studenter som 
genomgått lämplighetsbedömning kommer att vara ”bättre” förskollärare/ämneslärare och i 
sådana fall på vilket sätt. För närvarande föreligger sålunda inget underlag som kan tala 
varken för eller emot denna hypotes. Strävanden att bringa klarhet i lämplighetsbedömningens 
eventuella effekter på lång sikt kräver sannolikt omfattande forskningsstudier, såsom genom 
longitudinella studier av prövade kohorter och/eller experimentellt orienterade studier med 
för-efter-test av påverkade studentgrupper i förhållande till kontrollgrupper av olika slag. 
 
Krav på lämplighet och lämplighetsbedömning kan mycket väl attrahera presumtiva sökande. 
I detta sammanhang blir det dock väsentligt att studera vilka som attraheras respektive 
repelleras, och huruvida sådana förändringar är förenlig med policys och till gagn för 
skolväsendet. En utvärdering av försöksverksamheten med lämplighetsbedömning bör därför 
beakta betydelsen av sökandes formella meriter, socioekonomiska status, etniska bakgrund, 
ålder, kön, eventuella funktionsnedsättning, hemort etcetera. 

5.4 Konklusion 

Resultat från enkätundersökningen talar för att det kan finnas ett samband mellan tidpunkten 
för sökandes upplevda kännedom om kravet på lämplighetsbedömning och benägenheten att 
genomgå densamma. Mekanismerna kan inte med tillgängligt underlag utredas, men det kan 
handla om att sökande med relativt hög motivation hållit sig välinformerade i kombination 
med tillräcklig motivation för att låta sig prövas. Sökande som upplevt att de i ett tämligen 
sent skede fått information om kravet på lämplighetsbedömning kan ha varit sämre förberedda 
mentalt, eller att de rent av inte hade sökt utbildningen ifall kravet hade varit känt på förhand. 
Samtidigt har de flesta sökande, oavsett närvaro eller ej, menat att kravet på lämplighet inte 
påverkade deras sätt att söka (vilket i somliga fall kan bero på att vederbörande inte känt till 
kravet vid ansökningstillfället). Det har dock funnits grupper av sökande som upplevt sig 
påverkade av kravet, där ett ökat intresse till följd av kravet varit gällande i högre utsträckning 
i förhållande till en mindre andel som påverkats negativt. Fördelningen mellan dessa 
grupperingar bör tolkas med försiktighet med tanke på enkätundersökningens svarsfrekvens. 
 
Bland sökande till förskollärarprogrammet som genomgick lämplighetsbedömning hade 
omkring två tredjedelar sökt den berörda utbildningen i första hand (utifrån vad de själva 
uppgivit genom enkätundersökningen). Med andra ord bestod de prövade av en tredjedel som 
inte sökt utbildningen i första hand. Fördelningen är måhända mer uppseendeväckande när det 
kommer till ämneslärarprogrammet eftersom omkring hälften hade sökt berört program i 
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första hand, medan den andra halvan bestod av sökande som haft annan eller flera andra 
utbildningar med högre prioritet. 
 
Andelen sökande som av en eller annan anledning inte lät sig genomgå 
lämplighetsbedömning var betydande. Endast 31% (33% av sökande till 
förskollärarprogrammet och 27% av sökande till ämneslärarprogrammet) genomgick 
bedömningen, vilket resulterade i att drygt två tredjedelar av totalen sökande kom att sakna 
behörighet till utbildningen. Anledningarna till varför sökande inte deltagit är spridda, men i 
de flesta fall har det handlat om svagt eller försvagat intresse för utbildningen, praktiska 
hinder och en rad olika omständigheter som på ett eller annat sätt inte motiverat deltagande i 
lämplighetsbedömning. 
 
De lämplighetsprövade studenter som idag studerar vid förskollärarprogrammet och 
ämneslärarprogrammet (inriktningarna Hi, Re och Sh) är en heterogen grupp. Däri ingår 
studenter som fick knapphändiga resultat på lämplighetsbedömningen och/eller antogs med 
relativt låga meritvärden från betyg/högskoleprov samtidigt som andra kursdeltagare kom in 
på basis av synnerligen goda resultat på lämplighetsbedömningen och/eller mycket starka 
meritvärden från betyg/högskoleprov. Kort sagt befinner sig studenterna någonstans i detta 
breda spann. Hur denna spridning ska kunna hanteras i en mer storskalig utvärdering av 
genomströmning och lämplighetsbedömningens eventuella effekter på medellång eller lång 
sikt blir en svår nöt att knäcka. 
 
Vad som är enklare att slå fast är de inblandade parternas till övervägande del positiva 
upplevelse av försöksverksamheten med lämplighetsbedömning. En betydande del av de 
sökande har genom lämplighetsbedömningen upplevt ett ökat intresse för yrket, även om 
merparten inte upplevt att lämplighetsbedömningen påverkat deras motivation i varken positiv 
eller negativ riktning. För sökandes som menat att lämplighetsbedömningen bidragit till den 
egna självbedömningen har det i första hand handlat om ökad klarhet över motivationen för 
yrket, men även för ökad klarhet i vad yrket innebär och/eller personliga styrkor och 
svagheter i förhållande till yrket. 
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6 Slutdiskussion 
I denna slutdiskussion ska utvärderingens mest betydelsefulla innehåll diskuteras med 
hänseende till rapportens frågeställning om vad i lämplighetsbedömning som fungerar, i vilka 
avseenden, för vem och under vilka omständigheter. 
 
Frågan ”Vad i lämplighetsbedömning fungerar” handlar i huvudsak om att utreda vad i 
försöksverksamhetens bakomliggande programteori som resulterar i avsedda effekter. Här 
finns en rad relevanta frågeområden som i dagsläget inte kan ges klara svar. Det handlar om 
föreställningar om lämplighetsbedömningens eventuellt positiva effekt på studenters 
studieavbrott, deras studieresultat och genomströmningen av kohorter. Vidare förmår inte 
denna rapport att klargöra huruvida lämplighetsbedömning bidrar till mer lämpade lärare i 
yrkespraktiken. Vad föreliggande utvärdering däremot kan säga är att det underlag som 
presenterats häri medger försiktiga påståenden om att kravet på lämplighet kan fungera för 
avsedda effekter i den mån de kan härledas till mer motiverade sökande (och måhända 
därmed även mer motiverade studenter). 
 
När lämplighet görs till krav för behörighet innebär detta att sökande måste visa lämplighet 
för att kunna antas till utbildningen. Därmed krävs således ett deltagande i 
lämplighetsbedömning, vilket under försöksverksamheten tagit sig uttryck i form av ett lokalt 
antagningsprov bestående av en skriftlig reflektionsuppgift och en intervju. En konsekvens 
blir att sökande sålunda behöver utföra en mer omfattande arbetsinsats i 
ansökningsförfarandet än att enbart skicka en ansökan via antagning.se. JU:s modell har 
inneburit att en vardag tagits i anspråk, vilket för sökande i många fall medfört behov av 
ledighet från ordinarie sysselsättning och kortare eller längre resor till campus. Dessutom 
krävde JU:s lämplighetsbedömning förberedelsearbete av den sökande i form av ifyllnad av 
personlig bakgrundsbeskrivning samt att ta del av det textmaterial varifrån den skriftliga 
reflektionsuppgiften skulle skrivas. Sammantaget har lämplighetsbedömningen ställt 
betydande krav på sökande att genom handling visa intresse, ansvar och viss uppoffring. 
Därav kan hävdas att den egentliga lämplighetsbedömningen av sökandes motivation för den 
kommande yrkesutövningen föregicks av en systematisk prövning av sökandes motivation för 
att bli antagen till utbildningen. Den enskilt största effekten av kravet på lämplighet är 
sannolikt att omkring två tredjedelar av samtliga sökande förlorade behörighet till 
utbildningen till följd av att de inte genomgick lämplighetsbedömning och alltså inte påvisade 
lämplighet. En del av dessa kan ha saknat grundläggande eller särskild behörighet av andra 
skäl (avsaknad av erforderliga betyg), men det kan utan tvekan sägas att kravet på visad 
lämplighet haft effekt på antagningsförfarandet. 
 
För sökande som genomgått lämplighetsbedömningen har den, till övervägande del, varit en 
positiv upplevelse. Lämplighetsbedömningen har för en del sökande varit till stöd för 
självbedömning och bland dem som genomgått lämplighetsbedömningen finns stöd för ett 
framtida införande av liknande bedömning i någon form. Det är utifrån denna utvärdering inte 
mycket som talar för att kravet på lämplighetsbedömning inneburit oönskade sidoeffekter. Å 
andra sidan finns aspekter som denna utvärdering inte haft möjlighet att undersöka, såsom 
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eventuellt mörkertal bland presumtiva sökande som kan ha avstått från ansökan till berörda 
utbildningar till följd av kravet på lämplighet. 
 
Lämplighetsbedömningens potentiella effekt på kommande lärares kvalitet är beroende av ett 
söktryck som i betydande utsträckning överstiger antalet tillgängliga studieplatser. I annat fall 
kan inte lämplighetsbedömningen fungera som urvalsmekanism och ger därmed inte heller 
någon effekt på avsikten att inkludera de mest lämpade. Känslan av utvaldhet ska emellertid 
inte underskattas. Studenter som antagits efter lämplighetsbedömning kan genom bekräftelse 
på lämplighet bli stärkta i sitt yrkesval, vilket i sin tur kan ha effekt på kort sikt (registrering 
och i början av studietiden) men mindre troligt på lång sikt (i takt med ökad socialisering 
under utbildningen och i yrkeslivet). Effekten av lämplighetsbedömning är också beroende av 
en bredare kännedom om gällande krav. För att krav på lämplighet ska fungera som 
attraherande för presumtiva sökande måste målgruppen vara på det klara med vilka 
förutsättningar som gäller. Den bakomliggande mekanismen – att ökade krav stimulerar till 
ökad attraktionskraft – kan möjligen frisättas på andra sätt. Det är med hänseende till 
utbildningssystemet i stort inte möjligt, men om lärarutbildningen skulle arbetas upp till att bli 
känd som en mycket krävande utbildning, skulle sannolikt ett symboliskt värde uppstå med 
attraktionskraft att locka presumtiva sökande som idag väljer andra utbildningar och yrken. 
Samtidigt bör tanken på lämplighetsbedömning sättas i relation till andra intressen och 
policykonflikter som kan uppstå. De tillträdesfrågor som idag diskuteras frekvent och som i 
många delar strävar mot en breddad rekrytering kan i vissa avseenden stå i konflikt med 
lämplighetsbedömningens idémässiga grundvalar. 

6.1 Kortfattat om alternativa vägar 

I ett övervägande av lämplighetsbedömning, dess eventuella användning och omfattning, bör 
alternativa modeller beaktas. För det första kan UHR:s definition av lämplighet prövas 
ytterligare. Är kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, 
förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yrkesutövningen de fem kritiska 
aspekterna för bedömning av en sökandes lämplighet för yrket? Därefter bör i ett andra steg 
ifrågasättas i vilken utsträckning den modell som tagits fram och prövats vid JU ger ett valitt 
mått på dessa aspekter. För det tredje, i vilken utsträckning är modellen tillförlitlig och vad 
säger lärosätets genomförande ifråga om rättssäkerhet? 
 
Lämplighetsbedömningens omfattande resursbehov och komplikationer på systemnivå beror 
till stor del på kravet på lämplighet för grundläggande behörighet. I och med ett sådant krav 
måste samtliga sökande beredas likvärdiga förutsättningar att visa sig lämpade för yrket och 
därmed uppstår en mycket resurskrävande ansökningsapparat utöver sedvanlig 
antagningsordning med tillhörande system. Det vore av administrativa och tekniska skäl 
enklare att avgränsa lämplighet till urvalsgrund. Samtidigt skulle en sådan tillämpning 
innebära att lämplighetsbedömningens funktion som motivationsavskiljare till stor del uteblir 
och effekten därmed. 
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Lämplighetsbedömning skulle kunna fungera som grund för särskilt urval. Med en sådan 
alternativ väg in till lärar- och förskollärarutbildning skulle sökande med svagare meriter men 
starkare lämplighet kunna ges utbildningsplats. Genom försöksverksamheten har framkommit 
exempel på fall där sökande tidigare sökt utbildningen och där lämplighetsbedömningen 
betraktats som en möjlig ingångsport. I detta sammanhang kan lämplighetsbedömningen 
fungera likt en validering av sökandes reella kompetens. När konkurrensen om 
utbildningsplatser är relativt låg kan dock effekten av särskilda urvalsfunktioner ifrågasättas. 
Måhända kostar apparaten mer än dess effekt på verksamheten. 
 
Lämplighetsbedömningen har haft i uppdrag att avskilja ännu ej lämpade från att bli antagna 
till lärar- eller förskollärarutbildning. Utgångspunkten kan betraktas som ett alternativ till 
avrådansmöjlighet under utbildningens gång. Att avråda en student från fortsatt utbildning är 
av flera skäl en vansklig hantering, inte minst eftersom både formella bedömningsunderlag 
och juridiska verktyg saknas. Det ligger både på samhällelig och individnivå vinster i en 
avrådan som äger rum innan tillträde av utbildning. Därför kan en fråga sig om rådgörande 
prov skulle kunna uppfylla syftena med lämplighetsbedömningen. Det ter sig dock osannolikt 
att ett frivilligt prov, om än rådgivande, skulle kunna ge någon vidare effekt i förhållande till 
det mått av resurser en sådan apparat skulle kräva. 
 
Lämplighetsbedömning kan inte påstås vara den nödvändiga vägen till att nå ökade krav för 
antagning till utbildningen, ökad attraktionskraft till lärarutbildningen eller ökad kvalitet 
bland yrkesverksamma lärare. En alternativ väg att pröva är huruvida miniminivåer för 
acceptabla meritvärden har positiv eller negativ effekt. En annan är att systematiskt arbeta 
med att tillämpa högre krav under utbildningen. Förslag som dessa är emellertid enklare att 
formulera än att realisera. 
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7 Diagram och tabeller 
 
Diagram, Frågeställning i enkät/beskrivning 

1. Försöksverksamheten har reglerats av UHR:s definition av lämplighet. Fem 
aspekter skulle ligga till grund för bedömningen (förmåga till självreflektion, 
kommunikativ förmåga etc.). Hur väl överensstämmer dessa fem 
bedömningsområden med din egen uppfattning om vad lämplighet för den 
kommande yrkesutövningen innebär? 

2. För att mäta graden av lämplighet på ett ändamålsenligt och resurseffekt sätt har vi 
utöver skriftlig reflektionsuppgift använt oss av en intervjusituation. Hur väl anser 
du att intervjun, såsom den enligt bedömarhandledningen skulle genomföras, 
fångar och mäter graden av lämplighet utifrån de uppställda 
bedömningsområdena? 

3. Hur relevant (i överensstämmelse) tycker du att den skriftliga reflektionsuppgiften 
var med tanke på förskolläraryrket/ämnesläraryrket? 

4. Hur relevant (i överensstämmelse) tycker du att intervjun var med tanke på 
förskolläraryrket/ämnesläraryrket? 

5. Hur svår var den skriftliga reflektionsuppgiften? 
6. Hur svår var intervjun? 
7. Hur tillförlitlig uppskattar du att bedömargruppens samlade bedömning blev? 
8. I vilken utsträckning gjorde du dina bedömningar utifrån gällande kriterier/andra 

principer än gällande kriterier? 
9. I vilken grad har lämplighetsbedömningen givit sökande rättvisa förutsättningar att 

visa lämplighet för yrket? 
10. I vilken grad har lämplighetsbedömningen givit dig rättvisa förutsättningar att visa 

din lämplighet för förskolläraryrket/ämnesläraryrket? 
11. Antal sökande till förskollärarprogrammet 
12. Antal sökande till ämneslärarprogrammet, inriktningarna Hi, Re och Sh 
13. När fick du klart för dig att lämplighetsbedömning skulle krävas för att bli antagen 

till förskollärarutbildningen? 
14. När fick du klart för dig att lämplighetsbedömning skulle krävas för att bli antagen 

till ämneslärarutbildningen? 
15. Påverkade kravet på lämplighetsbedömning din inställning att söka till Jönköping 

University? [sökande till förskollärarprogrammet] 
16. Påverkade kravet på lämplighetsbedömning din inställning att söka till Jönköping 

University? [sökande till ämneslärarprogrammet] 
17. Av vilken anledning avstod du från lämplighetsbedömning? (flera val möjliga - 

markera de påståenden som bäst stämmer in på dina skäl) 
18. Bortfall av sökande inför lämplighetsbedömningen 
19. Sökande resultat omräknat till meritvärde, fördelning avseende 

förskollärarprogrammet 
20. Sökande resultat omräknat till meritvärde, fördelning avseende 

ämneslärarprogrammet 
21. Antagna studenters totalt meritvärde, fördelning avseende förskollärarprogrammet 
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22. Antagna studenters totalt meritvärde, fördelning avseende ämneslärarprogrammet 
23. Förhållandet mellan antagna sökande respektive registrerade studenter (första 

terminen, förskollärarprogrammet 
24. Förhållandet mellan antagna sökande respektive registrerade studenter (första 

terminen, ämneslärarprogrammet 
25. Upplever du att försöksverksamheten påverkat din inställning till 

lämplighetsbedömning? Försök jämföra med din inställning inför projektet. 
26. Vilken är din nuvarande ståndpunkt inför eventuellt beslut om att införa 

lämplighetsbedömning generellt (i hela landet) vid antagning till lärarutbildning? 
27. Markera den ståndpunkt som bäst överensstämmer min din egen. 
28. Vilken är din inställning till lämplighetsbedömning? 
29. Har din inställning till att vilja bli förskollärare/ämneslärare påverkats efter att du 

genomgått lämplighetsbedömningen? 
30. Har lämplighetsbedömningen varit till hjälp och i sådana fall på vilka sätt? (Obs, 

flera val möjliga - markera samtliga alternativ som överensstämmer med din 
uppfattning) 

31. Hur har du blivit bemött av personalen vid Jönköpings University? (Gör en 
sammantagen bedömning utifrån de personer du fått möta och varit i kontakt med) 

32. Hur har din sammantagna upplevelse av lämplighetsbedömningen varit? 
33. Kände du obehag (såsom rädsla) inför dagen då du skulle genomgå 

lämplighetsbedömningen? 
34. Antal registrerade studenter per termin, förskollärarprogrammet 
35. Antal registrerade studenter per termin, ämneslärarprogrammet inriktning Sh 

 
Tabell, Beskrivning 
Tabell 1:  Svarsfrekvens, sökande 
Tabell 2:  Svarsfrekvens, bedömare 
Tabell 3:  Antal sökande till lärar- och förskollärarprogram vid HLK 
Tabell 4:  Bortfall av sökande inför lämplighetsbedömningen 
Tabell 5: Omräkning av provresultat till meritvärde 
Tabell 6: Fördelning av antagna studenter utefter utbildningens prioritet 
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9 Bilagor 
Bilaga 1:  Bedömningsprotokoll, moment 1 
Bilaga 2:  Bedömningsprotokoll, moment 2 



 

 

Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning 

Bedömningsprotokoll – Moment 1: Skriftlig framställning 

 

Sökande: [förifylld] Personnummer: [förifylld] 

Datum: [förifylld] Starttid enligt schema: [förifylld] 

Bedömning 

Bedömningsområde Aspekt Delaspekt Skala Poäng 

Kommunikativ förmåga och 
förmåga till självreflektion                              

Innehåll 

Vad handlar 
texten om? 0-3  

Vad anser du 
om det? 0-3  

Kommunikativ förmåga Form 

Språkriktighet 0-3  

Sammanhang 0-3  

Struktur 0-3  

Totalpoäng/U = 

Bedömare 

Ordinarie bedömare ____________________________________________ (v.g. texta) 

Ort   ____________________________________________ 

Datum  ____________________________________________ 

 

Underskrift  ____________________________________________ (ord. bedömare) 

 

Ev. medbedömare anges på nästa sida. 

 

 



 
 

 

Ev. medbedömare ____________________________________________ (v.g. texta) 

Ort   ____________________________________________ 

Datum  ____________________________________________ 

 

Underskrift  ____________________________________________ (ord. bedömare) 

 

 

Ev. medbedömare ____________________________________________ (v.g. texta) 

Ort   ____________________________________________ 

Datum  ____________________________________________ 

 

Underskrift  ____________________________________________ (ord. bedömare) 

 

 

Utlåtande vid underkännande 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning 

Bedömningsprotokoll – Moment 2: Intervju 

 

Sökande: [förifylld] Personnummer: [förifylld] 

Datum: [förifylld] Starttid enligt schema: [förifylld] 

Bedömning 

Bedömningsområde Skala Bedömning Vikttal Poäng 

Motivation för den kommande 
yrkesutövningen 

0-9  4  

Förmåga till självreflektion                                 0-9  3  

Kommunikativ förmåga 0-6  1  

Interaktiv förmåga 0-9  1  

Förmåga att ta en ledarroll 0-6  1  

Totalpoäng/U =  

Bedömargrupp 

Bedömare 1 tillika ordförande: [förifylld] 

Bedömare 2   [förifylld] 

Bedömare 3   [förifylld] 

Jönköping dag som ovan  

______________________________________________ (Bedömare 1) 

 

______________________________________________ (Bedömare 2) 

 

______________________________________________ (Bedömare 3) 



 
 

 

Utlåtande vid underkännande 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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