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Introduktion 
 
Linnéuniversitetet är ett av två lärosäten som deltar i den försöksverksamhet 
med lämplighetsbedömning i samband med antagning till lärar- och förskol-
lärarutbildningen, som initierats av utbildningsdepartementet och som Uni-
versitets- och högskolerådet (UHR) ytterst ansvarar för. Jönköping Univer-
sity är det andra lärosätet. Beslutet om vilka lärosäten som skulle få delta i 
försöksverksamheten fattades efter ansökan och extern granskning av UHR 
2014-05-22, och initialt var det tre lärosäten som utsågs: förutom Linnéuni-
versitet (Lnu) även Jönköping University (JU) och Karlstads universitet 
(KU). KU drog sig ur försöksverksamheten som därefter genomförts vid två 
lärosäten. Försöksverksamheten genomförs under 2015–2018, medan läro-
sätenas uppdrag sträcker sig fram till och med juni 2017, och UHR ska sen-
ast den 3 maj 2018 redovisa utfallet av uppdraget till regeringen. I det föl-
jande beskrivs försöksverksamheten vid Linnéuniversitetet, dvs. hur denna 
förberetts, organiserats och genomförts, vilket utfall försöksverksamhetens 
skarpa prövning resulterat i samt hur lämplighetsbedömningen upplevts av 
involverade sökande och bedömare.  

 
Föreliggande rapport utgör i huvudsak den arbetsrapport som projektgrup-
pen vid Linnéuniversitetet delgav UHR sommaren 2017, dvs. ett år efter det 
att en skarp antagning med lämplighetsprövning hade genomförts. Innehål-
let i rapporten har betraktats som arbetsmaterial tills publiceringen av 
UHR:s slutrapport över försöksverksamheten (UHR, 2018) där Linnéuniver-
sitetets rapport refereras till som Gerrevall och Fonseca (2018). Linnéuni-
versitetets ytterligare erfarenheter av att delta i försöksverksamheten redovi-
sas i en separat antologi (Gerrevall, 2018), vilken är under publicering. 
 
Lärarutbildningen har varit föremål för ett antal omstöpningar genom åren. 
Detta återspeglar förhållandet att det är staten som har det övergripande an-
svaret för skolan (även om de kommunala och enskilda skolhuvudmännen 
ansvarar för genomförandet och anställer lärare) och att besluten om lärarut-
bildningen är politiska till sin karaktär. Det är många intressen som riktas 
mot skolan och därmed även lärarkompetensens innehåll, vilket medför att 
de kompromisser som ligger till grund för beslut vid ett tillfälle kan komma 
att rivas upp när det politiska landskapet förändras.  

Lämplighetsbedömning inför antagningen till lärarutbildningen är ingen 
ny företeelse. Under många år fram till att lärarutbildningen i sin helhet in-
lemmades i högskolan 1977 förekom särskilda antagningsprov vid de semi-
narier där man utbildade förskollärare, småskollärare och folkskollärare. 
Däremot har lämplighetsbedömning inför antagningen inte förekommit vid 
antagning till ämneslärarutbildningen. När nu lämplighetsbedömning före-
slogs i den senaste av en rad utredningar som gällt lärarutbildningen (SOU, 
2008:109), ledde detta i sin tur till en utredning om lämplighetsprov (Franke 
m.fl., 2012), vilken legat till grund för försöksverksamheten.  

I rapportens första kapitel redovisas dels en historik över lämplighets-
prövning inför antagning till lärarutbildningen, som baseras på statliga ut-
redningar dels en kort sammanfattning över internationell forskning kring 
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lämplighetsantagning till lärarutbildning och liknande professionsutbild-
ningar. 

Det andra kapitlet behandlar det utvecklingsarbete som legat till grund 
för lämplighetsbedömningens utformning vid Linnéuniversitetet. I det tredje 
kapitlet beskrivs hur lämplighetsbedömningen utformats, de olika delprov 
som ingått, grunderna för bedömning samt hur prövningen administrerats.  

I det fjärde kapitlet presenteras utfallet av lämplighetsbedömningen i 
form av provresultat och hur resultaten utfallit för olika sökandekategorier. 
Det femte kapitlet behandlar lämplighetsbedömningens kvalitet. I kapitlet 
redovisas resultatet av de kvalitetsundersökningar som gjorts av sökande 
som deltagit i prövningen, av motiven varför sökande inte valt att genomgå 
prövningen samt av bedömarnas erfarenheter av lämplighetsbedömningen. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av lämplighetsbedömningens giltighet. 
Det sjätte kapitlet behandlar kostnaderna för genomförandet av lämplighets-
bedömningen och i det sjunde kapitlet slutligen presenteras några slutsatser 
av försöksverksamheten så långt som fram till själva genomförandet av 
lämplighetsbedömningen.   
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1. Lämplighetsbedömning i tidigare 
lärarutbildning och i forskning 
 

Lämplighetsbedömning i tidigare lärarutbildning1 
 

Inledning 
 
Av en nyligen genomförd granskning av utredningar som gällt lärarutbild-
ningen under efterkrigstiden (Gerrevall, 2017) framgår att synen på läraryr-
kets innehåll har förändrats i takt med samhällsutvecklingen och därmed 
också uppfattningen om vad som utgör en lämplig eller skicklig lärare. Sy-
nen på kompetens har förändrats från ett tämligen kategoriskt perspektiv 
(kompetens som fasta egenskaper) till ett mer dynamiskt perspektiv (kompe-
tens beroende av sammanhanget).  

Under första hälften av 1900-talet bedrevs lärarutbildningen för småsko-
lan och folkskolan på seminarier fördelade över landet med egna specifikt 
utformade antagningsprocedurer. Förskolans lärare (barnträdgårdslärare) ut-
bildades vid särskilda seminarier (Tallberg Broman, 2010), medan universi-
teten svarade för ämneslärarutbildningen för de högre stadierna. Till ämnes-
lärarutbildningen antogs man på studiemeriter.  
 

Lämplighetsprövning vid seminarierna 
 
Under 1940-talet användes särskilda inträdesprov vid antagningen till semi-
nariernas lärarutbildning, medan det vid antagning till ämneslärarutbild-
ningen inte förekom några prov utöver tidigare studiemeriter. Proven base-
rades på uppfattningen att läraregenskaperna var medfödda och tämligen 
stabila, även om man också fäste viss tilltro till utbildningens möjligheter att 
utveckla de lärarstuderande. 

De medfödda anlagen bilda i fråga om läraryrket, liksom i fråga om 
andra kvalificerade yrken, en väsentlig grundval för danandet av lä-
rarpersonligheten. Men av utomordentlig betydelse är även utbild-
ningen för läraryrket och den mognad och omdömesgillhet, som lärar-
erfarenheten skänker. (SOU 1946, s. 41) 

Synen på läraregenskaperna som givna banade väg för föreställningen om 
att man borde kunna gallra ut dem som inte hade dessa anlag för att bli goda 
lärare. 1946 års skolkommission förordades följaktligen att man genom 
lämplighetsprövning skulle kunna avråda uppenbart olämpliga personer från 
att bli lärare. En viktig aspekt som återkommer i dagens utredningar är att 
prövningen också skulle ge de sökande en möjlighet till självprövning, och 

                                                
1 Texten baseras till viss del på Gerrevall (2017). 
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ta ställning till ”om han passar till yrket eller ej”. Den skulle dessutom ge 
den sökande yrkesvägledning i form av en inblick i yrket eller en pedago-
gisk tankeställare inför studierna.  

Utredningen föreslog därför en lämplighetsprövning i tre moment:  
 

• Svensk uppsats 
Avsikten med momentet är att få en bild av den inträdessökandes 
personlighet. Uppsatsämnena ska kunna tillgodose olika intresse-
riktningar bland de inträdessökande, och uppsatsen ska i största 
möjliga utsträckning vara av självbiografisk, allmänkulturell eller 
allmänpedagogisk karaktär.  

• Muntlig framställning 
Varje sökande föreslås behandla tre ämnen av olika slag: ett be-
rättande, ett logiskt förklarande och ett beskrivande samt läsa upp 
en dikt eller ett prosastycke efter fritt val. De muntliga proven 
ska ge lärarna möjlighet att bedöma sökandens allmänna mognad 
samt hans lämplighet för utbildningen och lärarbanan, men även 
visa om den sökande i tal eller uppträdande är behäftad med fel 
eller egenheter, som gör denne olämplig som lärare.  

• Fri sysselsättning med en grupp barn 
Momentet ska visa den sökandens förmåga att handskas med och 
komma i kontakt med barn. Efter det tredje momentet föreslås 
också en intervju med den sökande.  
(Refererat från SOU 1948, s. 415–416)  

 
Alla dessa inslag skulle sedan ligga till grund för en samlad bedömning av 
den sökandes lämplighet.  

 

Lämplighetsprövning vid lärarhögskolorna  
 
När 1946 års skolkommission i ett betänkande Den första lärarhögskolan 
(SOU 1952:33) behandlade lämplighetsprövning uppmärksammades de 
båda funktionerna lämplighetsprövning och urvalsfunktionen. Bristen på sö-
kande till ämneslärarutbildningen innebar enligt kommissionen att det end-
ast var lämplighetsprövningen eller gallringsfunktionen som var aktuell. 
Man hade heller inte hittat något vetenskapligt stöd för sambandet mellan 
goda resultat på lämplighetsprov och framgång i yrket, vilket skulle ha legi-
timerat urvalsfunktionen.  

Skolkommissionen konstaterade att inträdesproven i praktiken fått varie-
rande uppläggning vid olika seminarier. Likaså hade dess betydelse eller 
vikt vid antagningen varierat. Ett betydande problem som även lyftes fram 
var att man menade att det inte fanns några tillförlitliga indikatorer på sam-
bandet mellan resultat på lämplighetsprövning och framgång i läraryrket.  

1960 års lärarutbildningsutredning (SOU 1965:29A) konstaterade att ur-
valsprovens värde egentligen borde ställas mot en värdering av lärarens 
framgång i yrkesverksamheten som baserades på en bedömning av lärarens 
elever och deras beteende. Men man lyfte fram svårigheterna i att isolera 
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betydelsen av lärarens insatser från andra faktorer som på längre sikt påver-
kar elevernas skolresultat. Motsvarande diskussion förs idag till följd av att 
man i vissa länder använder s.k. värdeförbättringar som grund för bedöm-
ning av yrkesverksamma lärares kvalitet (se exempelvis Amrein-Beardsley, 
m.fl., 2016). Motsvarande svårigheter att avgränsa lärarens betydelse före-
ligger här.  

När det gäller de mer psykometriska kvaliteterna i den prövning som ge-
nomfördes vid landets seminarier refererade man till Eve Malmquist (1956), 
enligt vilken sambandet mellan olika typer av test och slutbetyget i under-
visningsskicklighet varierat högst påtagligt mellan seminarierna. I undersök-
ningen hade visserligen konstaterats svaga positiva samband men även bety-
dande giltighets- och tillförlitlighetsproblem.  

1956 utfärdade Skolöverstyrelsen föreskrifter angående lämplighets-
prövningarna till klasslärarutbildningen. Där begränsades lämplighetsproven 
till muntlig framställning av två slag: berättande-redogörande och beskri-
vande-utredande samt till en enskild intervju. Ansökningshandlingar samt 
en självbiografi skulle också kunna ligga till grund för bedömningen. Hur 
lämplighetsproven skulle värderas i förhållande till övriga meriter var också 
något som Skolöverstyrelsen fastslog. Lärarutbildningsutredningen före-
språkade i stället vad som beskrevs som ett negativt urval: 

Effektivare torde det vara att söka uppdaga personlighetsdrag, som 
försvårar eller omöjliggör fullgörandet av lärarfunktionen. Urvalsför-
farandet bör med andra ord vara negativt; i stället för att försöka 
välja ut de mera lämpliga bör man försöka finna något sätt att gallra 
bort de mindre lämpliga. (s. 430) 

För antagning till förskollärar- och fritidspedagogutbildning har en förprak-
tik krävts. För sökande till förskollärarutbildningen krävdes 16 veckors rele-
vant förpraktik, medan motsvarande krav för sökande till fritidspedagogut-
bildningen var 20 veckors förpraktik (SOU 1975: 67).  
 

1977 års högskolereform 
 
När senare utredningar tillsattes – exempelvis Lärarutbildningskommittén – 
LUK 72 (SOU 1972:92) – pågick förberedelserna för ett förändrat högskole-
system, som senare kom att realiseras genom högskolereformen 1977, då lä-
rarutbildningen i sin helhet infogades i högskolesystemet. Genom högskole-
reformen förändrades antagningsreglerna, och de särskilda inträdesprov som 
olika seminarier tillämpat inför antagning till lärarutbildningen fick läggas 
ned. Även kraven på förpraktik inför antagningen till förskollärar- och fri-
tidspedagogutbildningarna togs bort. I stället var det motsvarande antag-
ningssystem som för den övriga utbildningen som kom att gälla, vilket inne-
bar en antagning baserad på studiemeriter.  

Därefter aktualiserades inte lämplighetsbedömning förrän i den senaste 
utredningen av lärarutbildningen (SOU 2008: 109). Då föreslogs att ”möj-
ligheterna att anordna lämplighetsprov för antagning till lärarutbildningen 
undersöks” (s. 364). Lämplighetsprövningen skulle i så fall kopplas till den 
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särskilda behörigheten som krävs för att bli lärare och ”garantera att de sö-
kande som antas är de mest lämpade för yrket” (s. 363).  

 Utredaren Sigbrit Franke fick senare ta sig an en ny utredning gällande 
införandet av lämplighetsbedömning inför antagningen till lärarutbild-
ningen.  

 

Slutsatser 
 

Möjligheten att genom särskilda inträdesprov både gallra bort de uppenbart 
olämpliga sökande och att identifiera potentiellt skickliga lärare har varit en 
återkommande fråga för de utredningar som gjorts. Vad som också diskute-
rats har varit inträdesprovens funktion att ge de sökande möjligheter att 
själva ta ställning till om läraryrket passar dem. De mättekniska problemen 
med att förutse framgång i yrket har varit ett återkommande tema liksom ut-
bildningens möjligheter att utveckla även dem som i samband med antag-
ningen uppvisar bristande förmåga. Med högskolereformen följde en ökad 
likriktning av all antagning men även möjligheten till att utnyttja alternativa 
antagningsformer, vilken framför allt utnyttjats av andra utbildningar.  

En förändrad syn på lärarkompetens från en kategorisk syn, där lärar-
egenskaperna betraktas som fasta och tämligen givna har givit vika för en 
mer dynamisk syn, där lärarkompetensen behöver förstås i relation till det 
kontextuella sammanhanget. Läraren har också gått från att vara en ensam-
arbetare till att i hög grad vara en kugge i ett kollegialt samarbete. Denna 
förändring ställer krav på en social lyhördhet och en förmåga att samarbeta. 
 

Forskning om lämplighetsantagning2  
 

Ökande krav och ökande komplexitet i utbildningssystem över hela världen 
innebär nya utmaningar. Ett sätt att möta utmaningar i form av lärarbrist och 
allmän skolkritik är att utbilda flera lärare med de rätta kvaliteterna. Lämp-
lighetsprövningar inför antagning till lärarutbildning används i flera länder 
som en kvalitetssäkring både som en följd av politiska reformer och utifrån 
internt kvalitetsarbete i lärarutbildningar. 
 
Forskning kring lämplighetsantagning har sitt ursprung i framförallt Nord-
amerika men en del studier kommer också ifrån Europa. Många studier är i 
huvudsak beskrivande och påfallande få studier följer upp lärarkvalitet efter 
lämplighetsantagning.  
 
I forskningen redovisas en betydande enighet i vilka lärarkvaliteter som anses 
värdefulla. I de flesta lämplighetsprövningar inför antagning till lärarutbild-
ning fokuseras förmågor till muntlig och skriftlig kommunikation, socialt in-
teraktiv förmåga, ledarskapsförmåga och motivation.  
                                                
2 Textavsnittet utgörs i sin helhet av sammanfattningen på en forskningsöversikt kring lämp-
lighetsprövning inför antagning till lärarutbildning och några andra jämförbara 
professionsutbildningar sammanställd av Fonseca (2017) på uppdrag av UHR. 
 



 

 
 

10 (av 97) 

 
Metoderna för att genomföra urvalsbedömningar är mångskiftande. En kom-
bination av stegvisa delprov där sökandegruppen successivt minskas är van-
lig, liksom att resurskrävande delprov avslutar antagningsprocessen. Vanliga 
metoder för lämplighetsprövning är essäskrivande, självbiografier, gruppöv-
ningar, referensbrev och personliga intervjuer. 
 
I de studier där sökandes resultat från antagningsbedömningar har följts upp 
är resultaten inte entydiga. Betyg från tidigare utbildningar anses generellt 
kunna prognosticera framgång i utbildningars teoretiska delar. En handfull 
uppföljande studier av lämplighetsantagna studenters prestationer under ut-
bildningspraktik indikerar att resultat från lämplighetsprövning, i grova drag, 
kan förutsäga framgång i utbildningspraktik. Studier med uppföljning även 
efter avslutad utbildning är så få att inga slutsatser kan dras. 
 
I flera länder pågår sedan ett trettiotal år tillbaka diskussioner om hur skole-
lever skall få tillgång till ett bredare spektrum av lärarrollmodeller. Resultat 
från studier om eventuella diskriminerande effekter av lämplighetsantagning 
i förhållande till antagning via betyg eller högskoleprov är mångskiftande. I 
vissa studier beskrivs framgångsrika försök att bredda rekryteringsbasen via 
lämplighetsantagning. I andra studier beskrivs inslag i lämplighetsbedömning 
som svårhanterliga för vissa grupper av sökande till lärarutbildning. 
 
Kostnaderna för antagning med lämplighetsprov beskrivs genomgående att 
vara höga, framförallt om individuella intervjuer ingår. Studier av kostnads-
effektivitet finner att besparingar kan göras genom en antagningsprocess i 
flera steg med intervjuer som sista delprov eller genom att intervjuerna byts 
ut emot gruppövningar eller självbiografiska essäer. 
 
Resultat från studier kring lämplighetsantagning till jämförbara professions-
utbildningar skiljer sig inte nämnvärt från motsvarande studier med fokus på 
lärarutbildningar (Fonseca, 2017).  
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2. Utveckling av lämplighetsbedöm-
ningens innehåll och form 

Inledning 
 
I följande avsnitt beskrivs det utvecklingsarbete som legat till grund för 
Linnéuniversitetets lämplighetsbedömning samt hur denna varit utformad.  
 

Försöksverksamhetens förberedelser och 
organisering 
 
De utgångspunkter som givits i den departementsutredning som gjorts av 
Franke m.fl. (2012) samt den uppdragsbeskrivning som UHR formulerat har 
legat till grund för inriktningen av försöksverksamheten.3  

 

Inventeringar som gjorts 
 
Olika insatser har gjorts för att bestämma innehållet i och formen för den 
lämplighetsbedömning som försöksverksamheten baserats på, vilka beskrivs 
tämligen kortfattat inledningsvis och mer utförligt i samband med avsnitten 
om lämplighetsbedömningens innehåll respektive form.  

Studier har gjorts av vad som karakteriserar lärare som får sin lämplighet 
eller skicklighet ifrågasatt (Gerrevall, 2017; Linnér, 2017) samt på vilka 
grunder studerande underkänns i lärarutbildningen (Gardesten, 2016;  
Lindqvist & Nordänger, 2017). Dessa studier har baserats på fokusintervjuer 
med skolchefer, representanter för lärarorganisationerna, VFU-lärare samt 
lärare vid lärarutbildningen.  

Två studieresor har genomförts till lärosäten i Finland respektive Skott-
land för att inhämta erfarenheter från motsvarande prövningar som genom-
förs inför antagning till lärarutbildningen. Besöken arrangerades av UHR 
och har avsett ge en bild av hur man i de aktuella länderna genomför dessa 
prövningar.  

 
  

                                                
3 Franke, S., Sjöstrand, A. & Strandberg, P-A. (2012). Lämpliga lärare – antagningsprov till lärar- 
och förskollärarutbildningen. Regeringskansliet. Promemoria 2012-05-30. 
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Organisering av verksamheten 
 
En lokal organisation har formerats för genomförandet av försöksverksam-
heten. Organisationen utgörs av en projektledare med ett samlat ansvar 
gentemot uppdragsgivare och Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniver-
sitetet, en projektledare med operativt ansvar för själva genomförandet av 
verksamheten samt en styrgrupp, som utgjorts av forskare och programan-
svariga lärare. För respektive provinslag har utsetts provansvariga med sak-
kunskap inom de områden som skulle prövas.4 

Nämnden för lärarutbildning (NLU) har beslutat om vilka delar av lärar-
utbildningen som skulle omfattas av lämplighetsbedömningen.5 Beslutet har 
inneburit att grundlärarprogrammets båda inriktningar mot arbete i fritids-
hem respektive mot arbete i årskurs 4–6, som ges vid campus Växjö har in-
gått i försöksverksamheten. Dessa båda inriktningar har i jämförelse med 
andra program och inriktningar förevisat störst heterogenitet med avseende 
på kön och etnicitet. Motsvarande inriktningar som ges vid campus Kalmar 
ingår redan i en försöksverksamhet med verksamhetsintegrerad inriktning. 
Medverkan i ytterligare en försöksverksamhet bedömdes kunna äventyra 
kvaliteten i båda. 

För respektive programinriktning har utsetts en programansvarig med 
uppdrag att rekrytera bedömare både från fältet och från lärarutbildningarna 
vid Linnéuniversitetet samt att förankra försöksverksamheten inom respek-
tive programråd. Rekryteringsprocessen har resulterat i att sammanlagt 18 
bedömare engagerats. Initialt rekryterades ytterligare tre bedömare, vilka av 
olika skäl inte kom att medverka under det slutliga genomförandet. Samtliga 
bedömare har lång erfarenhet från praktiskt arbete inom respektive verksam-
hetsfält, dvs. förskola, grundskola och gymnasieskola samt i flertalet fall 
även av lärarutbildning. Under våren 2015 fördes diskussioner med berörda 
programråd i syfte att tidigt förankra projektet brett i organisationen. 

Inför de första pilotprövningarna HT-15, som ingått som ett inslag i ut-
vecklingsarbetet, togs kontakt med Linnéuniversitetets samordnare för stu-
denter med funktionshinder. Individuella samtal har också förts med studen-
ter med olika funktionshinder i syfte att undanröja eventuella orättvisor i 
förutsättningarna för att åstadkomma en likvärdig lämplighetsbedömning.  

Ett webbaserat utbildningsmaterial för bedömare har utvecklats. För att 
åstadkomma en tydlighet beträffande olika nivåer av de variabler som be-
döms, har de kvaliteter som bedöms gestaltats i rollspel av gymnasieungdo-
mar hämtade från det estetiska programmets teaterinriktning. Ett antal ung-
domar har utifrån instruktioner fått gestalta sökande av olika karaktär och 
fallenhet både i gruppsituationen och i individuella intervjuer. Gestaltning-
arna har dokumenterats via film, och redigerats ned till ett utbildnings-
material som använts i de försök som genomförts höstterminen 2015. Ut-
bildningsmaterialet har gjorts tillgängligt för bedömare via webbplattformen 
MyMoodle och endast kunnat användas internt.   
                                                
4 Projektledningen har utgjorts av professor Per Gerrevall och universitetslektor Lars Fonseca. Prov-
ansvariga har varit universitetslektor Sofia Ask (den skriftliga uppgiften), universitetslektor Barbro 
Gustafsson (gruppövningen) och universitetslektor Jens Gardesten (webbprövningen). Intervjudelen 
har utvecklats gemensamt inom styrgruppen. Styrgruppen har förutom projektledning och provansva-
riga även inrymt forskare inom fältet, professor Per Lindqvist och professor Ulla Karin Nordänger 
samt universitetslektor Elisabeth Frank, programansvarig för grundlärarprogrammet.  
5 Beslut av Nämnden för Lärarutbildning 2015-12-10. 
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Utveckling av lämplighetsbedömningens innehåll 
 
Arbetet med att identifiera vilka kvaliteter som ska prövas i en lämplighets-
bedömning har utgjorts av flera inslag. En undersökning har gjorts av erfa-
renheterna av bedömning av studerande inom den verksamhetsförlagda ut-
bildningen. Denna undersökning har syftat till att utröna både hur många 
studenter som faktiskt blir underkända under sin verksamhetsförlagda ut-
bildning (Gardesten & Hegender, 2015) och vad som framstår som kritiska 
kompetensområden när lärares lämplighet ifrågasätts (Gardesten, 2016). 
Dessa undersökningar har baserats dels på en enkätundersökning ställd till 
ansvariga vid landets lärarutbildningar, dels på en undersökning av ett antal 
fall av underkända studenter vid ett lärosäte, där handledare och examinato-
rer intervjuats (Nordänger & Lindqvist, 2015; Gardesten, 2016).  

En undersökning har också gjorts av erfarenheterna av fall i skolverk-
samheten då lärares lämplighet ifrågasatts. Denna undersökning har innebu-
rit en genomlysning av de fall, då lärares legitimation ifrågasatts och som 
gått vidare till Lärarnas ansvarsnämnd (Gerrevall, 2017; Linnér, 2017). För-
utom en genomgång av den dokumentation som föreligger har intervjuer ge-
nomförts med ansvariga för Lärarnas ansvarsnämnd. Vidare har samtal ge-
nomförts med skolchefer och företrädare för lärarnas personalorganisat-
ioner, vilka involveras i de fall då lärares lämplighet ifrågasätts. Fokus har 
då legat på fall av olämplighet som blivit föremål för åtgärder på skolhuvud-
mannanivå. 

Vid de inventeringar som gjorts har vissa vägval fått göras. Ett sådant 
gäller personlighetstest, som förekommer inför antagningen till vissa pro-
fessionsutbildningar. Det finns en rad personlighetstest av mer eller mindre 
seriöst slag, som inte sällan medför betydande kostnader. Vanligen är dessa 
baserade på "big five-teorin", som innebär att en människas personlighet 
kan beskrivas utifrån fem olika dimensioner. Testerna avser fånga in emo-
tionell stabilitet, samvetsgrannhet, utåtriktning, vänlighet och öppenhet. Det 
finns emellertid inte något vetenskapligt stöd för att en viss personlighet 
som visas vid en antagningssituation leder till att en person senare i livet blir 
en bättre lärare. Syftet med lämplighetsbedömningen är inte bara att identifi-
era uppenbart olämpliga personer. Risken för skönmålning vid en antag-
ningssituation, dvs. tendensen att framställa sig själv i alltför positiv dager, 
är också uppenbar, även om konstruktörer av vissa test hävdar att dessa går 
att hantera (Sjöberg, 2013). I det mångkulturella samhället är det dessutom 
en högst relevant fråga om man vill eftersträva en homogenisering av per-
sonlighetstyper i lärarkåren. 

En annan problematik rör de otvetydiga fall av olämplighet som sexuella 
överträdelser innebär. En forskare (Cecilia Kjellgren) med gedigen erfaren-
het av forskning om barn som varit utsatta för samt ungdomar som begått 
sexuella övergrepp har konsulterats beträffande möjligheten att identifiera 
personer som potentiellt kan komma att begå denna typ av handling. En 
slutsats som dras är att det inte finns några pålitliga screeninginstrument 
som gör det möjligt att identifiera personer som potentiellt kan tänkas begå 
övergrepp mot barn (Kjellgren, under publicering). Istället bör en verksam-
hetskultur utvecklas i förskola och skola, som präglas av ett 
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barnskyddsperspektiv råder och tydlighet kring hur personalen ska agera. 
Det är också en problematik som behöver lyftas upp i lärarutbildningen. Det 
är alltså inte möjligt att inom ramen för en tidsbegränsad lämplighetsbedöm-
ning fokusera denna form av problematik. 

Värderingar är ett annat område som har valts bort som ett direkt krite-
rium. Risken för skönmålning, dvs. att den sökande framställer sig själv i en 
dager som man tror kommer att vara gynnsam för antagningen, är uppenbar. 
Är det så att en sökande ger uttryck för värderingar som uppenbart står i 
strid med samhällets grundläggande värden, bör dessa kunna fångas in som 
avvikande i de kriterier som formulerats för de förmågor som bedöms.  

Dessa undersökningar har tillsammans med de inventeringar som gjorts 
av lämplighetsbedömning i andra länder och i andra utbildningar lett till att 
de innehållsliga grunderna för den prövning som ska genomföras har fast-
ställts. De fem utvalda förmågorna som valdes ut för försöksverksamheten 
utgörs av: 1) Kommunikativ förmåga; att begripa, 2) Kommunikativ för-
måga; att göra sig själv begriplig, 3) förmåga att träda fram, 3) förmåga att 
se andra och 4) förmåga att se sig själv och sammanhanget (se UHR:s före-
skrifter i bilaga 1). Etiska dimensioner avser bli belysta genom de dilemman 
som utgör grund för såväl skrivuppgiften som gruppdiskussionen. 

Dessa kvaliteter har sedan modifierats utifrån Universitets- och högsko-
lerådets föreskrifter, efter remissbehandling av landets lärarutbildningar, så 
att även motivation för den kommande yrkesutövningen prövas i samband 
med förmågan att se sig själv och sammanhanget.6 De kvaliteter som slutli-
gen bestämdes utgöra underlag för den skarpa antagningen inför ht 2016 
var: 

- muntlig kommunikativ förmåga 
- skriftlig kommunikativ förmåga 

- förmåga att ta en ledarroll 
- interaktiv förmåga 
- förmåga till självreflektion och motivation för den kommande yrkes-

utövningen. 

 

  

                                                
6 2 § Med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses kommunikativ förmåga, interaktiv för-
måga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yr-
kesutövningen. 
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Utveckling av lämplighetsbedömningens form  
 
En slutsats som dragits är att med tanke på de förmågor som ska prövas 
krävs olika typer av inslag. De sökande behöver försättas i situationer, där 
de får visa sin förmåga att redovisa ett innehåll i såväl skriftlig som muntlig 
form, de behöver visa sin förmåga att interagera med andra, de behöver visa 
hur de förhåller sig till pedagogiska dilemman, de behöver också redovisa 
sina motiv för valet av yrke samt resonera om läraryrket och om de egna 
förutsättningarna för att klara detta. Exempel på inslag som diskuterats är 
personliga brev eller uppsatser av självbiografisk karaktär, personliga inter-
vjuer, provlektioner, filmade inslag som den sökande gjort av sig själv i en 
pedagogisk situation, standardiserade situationer som grund för intervju el-
ler diskussion, gruppdiskussioner, stationsprov som kan inrymma flera av 
dessa inslag. Ett stationsprov bedömdes vara en möjlig form, och med tanke 
på de praktiska förutsättningarna att genomföra prövningen begränsades an-
talet stationer till tre; en skriftlig provsituation, en gruppsituation och en 
personlig intervju. Det bedömdes också vara angeläget att de sökande i sam-
band med antagningen fick möjligheter att sätta sig in i vad läraryrket inne-
bär och ta ställning till yrkesvalets lämplighet med tanke på egna förutsätt-
ningar och preferenser. 

Lämplighetsbedömningen vid Linnéuniversitetet har därför kommit att 
utgöras av två delar – en webbaserad frivillig del och en obligatorisk pröv-
ning, som ägt rum på campus Växjö. Ett betydelsefullt underlag i arbetet 
med att fastställa hur de fem förmågorna för lärarlämplighet skulle kunna 
operationaliseras och bedömas var den Guide för handledning och bedöm-
ning i verksamhetsförlagd utbildning som utarbetats av Lindqvist och 
Nordänger (2012) för Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Den slutliga ut-
formningen av lämplighetsbedömningen beskrivs mer utförligt i nästa del, 
som beskriver antagningen inför höstterminen 2016. 

 

Webbaserad självprövning7  
 
Den webbaserade självprövningen har utvecklats efter samtal med ett antal 
yrkesverksamma lärare. Den webbaserade prövningens ena inslag har inne-
burit utvecklingen av en enkät med temat: Är lärarprofessionen verkligen 
något för mig och är jag något för lärarprofessionen? Avsikten med den 
öppna frivilliga prövningen är att sökande som funderar över läraryrket ska 
få underlag för att ta ställning till om läraryrket är ett lämpligt yrkesval. 
Webbtestet går att hitta på https://fsv.lnu.se/webbtest. 
 

Den webbaserade prövningens andra inslag utgörs av ett prov som prö-
var förmågan att förstå skriftliga texter utifrån de behörighetskrav i svenska 
som gäller för lärarutbildningen. Avsikten med provet är att den som funde-
rar på att söka till lärarutbildningen ska få en bild av vilken språklig kompe-
tens som krävs. Provet utgörs av texter med efterföljande frågor.  

                                                
7 Ansvarig för utvecklingen av webbtestet har varit doktorand Jens Gardesten. Webblös-
ningarna har utvecklats av IT-pedagog Pehr Henric Danielsson. 
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Diskussioner fördes också med IT-experter kring möjligheten att genom-
föra även hela eller delar av den skarpa prövningen webbaserad. Detta för 
att göra prövningen så logistiskt smidig som möjligt att genomföra. Denna 
form valdes emellertid bort i ett tidigt skede främst till följd av de säkerhets-
problem som ansågs föreligga men även då en gruppinteraktion skulle vara 
svår att åstadkomma. Vid prövningen måste fullständig säkerhet råda beträf-
fande att det är den sökande som faktiskt också genomför prövningen samt 
att det råder likvärdiga förutsättningar beträffande hjälpmedel för samtliga 
sökande. För att så långt möjligt tillgodose dessa säkerhetskrav hade ett 
komplicerat kontrollsystem behövt utvecklas, vilket inte bedömdes vara 
möjligt inom föreliggande ramar.  

 

Prövning på plats 
 
Den faktiska prövningen har under förberedelsearbetet utgjorts av tre inslag; 
en skriftlig uppgift, en gruppuppgift och en enskild intervju.  
 
Skriftlig uppgift (40 + 50 minuter) 
Utvecklingen av den skriftliga uppgiften har skett inom Institutionen för 
svenska språket. Den provansvariga (universitetslektor Sofia Ask) har till-
sammans med kolleger utvecklat såväl provinslaget som det bedömnings-
underlag som senare kommit att användas. Den form som prövats under ut-
vecklingsarbetet har inneburit att den skriftliga prövningen genomförs indi-
viduellt och innebär att skriftligt sammanfatta och diskutera innehållet i en 
artikel som delades ut på plats under prövningen. Det innehåll som artik-
larna behandlar rör en för yrket aktuell problematik. 
 
Gruppinteraktion (15–20 min) 
Den andra prövningsdelen har haft som syfte att ge underlag för att bedöma 
hur de sökande kommunicerar och samagerar med andra. Den form som 
prövats och sedermera valts utgörs av en gruppuppgift baserad på det inne-
håll som behandlats i den skriftliga uppgiften. Deltagarna i gruppen (3–4 
personer) presenteras för ett par utmanande frågeställningar, där uppgiften 
är att man i gruppen ska diskutera frågeställningarna och försöka komma 
fram till ett gemensamt ställningstagande. Gruppdiskussionen observeras 
och bedöms utifrån fastställda kvalitetskriterier.       
 
Personliga intervjuer (15–20 min) 
Som komplement till övriga inslag genomförs personliga intervjuer med var 
och en av de sökande. Vid intervjuerna har följande områden kommit att be-
handlas: 

- reflektion över gruppuppgiften och det egna agerandet i gruppen, 

- motivation inför yrkesvalet, 

- syn på skola och läraryrket, 
- egna erfarenheter och kvaliteter av vikt för utbildningen och yr-

ket.  
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Bedömning 
 
Varje förmåga ska bedömas, vilket ställer krav på såväl tydliga bedömnings-
underlag som bedömare som är utbildade för uppdraget. Det är ett stort antal 
sökande som ska bedömas under en avgränsad tid, vilket medför att det 
krävs att ett flertal bedömare är igång samtidigt. För att denna bedömning 
ska vara rättssäker och tillförlitlig krävs kriterier som tydliggör olika kvali-
tativa nivåer av handlande i förhållande till respektive förmåga. Vidare 
krävs att de bedömare som rekryteras för uppdraget har god insikt i vad för-
mågorna innebär specifikt för läraryrket samt i hur de kriterier som formule-
rats ska förstås.  

De förmågor som ska bedömas har omsatts i en bedömningsmatris, där 
varje förmåga är beskriven i fyra kvalitetsnivåer. Antalet nivåer har valts ef-
ter vad som kan vara rimligt för en bedömare att med acceptabel säkerhet 
förhålla sig till. Samtidigt ska antalet nivåer ge ett tillräckligt underlag för 
att en differentiering ska vara möjlig. Varje variabel bedöms således i en 
fyrgradig skala, där den första nivån utgör en indikation på att den sökande 
ännu inte är lämplig. Godtagbara kvaliteter (2–4) finns beskrivna i tre nivåer 
på nivå 2–4. Matriserna har, i samverkan mellan bedömare och projektled-
ning, successivt förfinats inför den slutliga skarpa prövningen. 

Den skriftliga kommunikativa förmågan har under utvecklingsarbetet 
bedömts för sig av en eller flera bedömare. De texter som bedömdes ligga 
på den lägsta nivån (1) sambedömdes alltid av två personer för att säker-
ställa att bedömningen var korrekt. Övriga förmågor har bedömts av en be-
dömargrupp om två-tre lärare hämtade från såväl universitetet som från i lä-
rarutbildningen medverkande skolor och förskolor.  
 

Utprövning 
 
Under våren 2015 prövades lämplighetsbedömningen på två grupper lärar-
studerande i slutet av sitt första studieår. Totalt deltog 25 studenter vid de 
två prövningar som genomfördes. Studenterna arvoderades för sitt delta-
gande. Studenterna erbjöds också ett intyg över sitt deltagande i försöks-
verksamheten, vilket merparten tackade ja till. Parallellt med utvecklingen 
av testinstrument utbildades de rekryterade bedömarna.  

Studenterna skickade i förväg in en skriftlig bakgrundsinformation med 
ett väldigt kort CV, en kortare självbiografi som även behandlade deras mo-
tivation inför yrket, en beskrivning av sig själv som aktör i grupp samt en 
reflektion över styrkor och svagheter i förhållande till läraryrket. Vid pröv-
ningen fick studenten genomgå det skriftliga testet samt de två delprov som 
innebar deltagande i en gruppinteraktion och en personlig intervju. Såväl 
studenter som bedömare diskuterade därefter upplevelserna av prövningarna 
och delgav projektledningen dessa.  

Studenterna uttryckte i sina muntliga och skriftliga utvärderingar att 
prövningarna varit spännande samt upplevts autentiska och givande. Delpro-
ven upplevdes vara lagom utmanande, svårast var läs- och skrivtestet. Stu-
denterna önskade att bedömarna skulle styra gruppdiskussionen i större ut-
sträckning. Den skriftliga feedback som studenterna erhöll efter prövningen 
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upplevdes som värdefull för planeringen av de fortsatta studierna. Ur bedö-
marnas utvärderingar framkom att fokus kunde ökas genom att korta ned ti-
den för gruppdiskussioner och personliga intervjuer, att tydlig feedback till 
studenterna under prövningen borde minimeras, att intervjufrågorna borde 
ställas öppnare och att bakgrundsinformation om varje enskild student 
kanske var till mera skada än nytta. Bedömarna diskuterade sig också fram 
till en fungerande arbetsfördelning sinsemellan under gruppdiskussionen 
och intervjun.  

Erfarenheterna av denna utprövning var att formen för prövningen upp-
fattades vara relevant, medan resultatet visade sig ge alltför liten variation. I 
stort sett samtliga provtagare hade presterat på nivå 3 och 4 i den fyrgradiga 
skalan. Vid de efterföljande diskussionerna med alla bedömare och projekt-
ledningen lyftes olika förklaringar upp. En var att studenterna under sina 
studier lärt sig ett likartat sätt att tala om de pedagogiska frågor som ut-
gjorde tema vid prövningen. En annan var att de som anmält sig frivilligt att 
delta också upplevt sig vara särskilt lämpade för yrket. En tredje var att be-
dömningsmatrisen behövde ses över.  

Vid de jämförelser som gjordes mellan de bedömargrupper som deltagit 
i utprövningen, kunde relativt små skillnader i medelvärden noteras. Un-
derlaget var emellertid för litet för att man skulle kunna göra några ordent-
liga beräkningar beträffande reliabilitet. Utprövningen har sedan lett till att 
bedömningsunderlagen förfinats, för att kunna resultera i en större sprid-
ning. 

Under hösten 2015 genomfördes en andra utprövning med studenter, 
som nyligen antagits till de olika lärarprogrammen vid Linnéuniversitetet. 
Medverkande var antagna och registrerade studenter till förskollärar- och 
grundlärarprogrammen vid campus Kalmar samt ett antal antagna studenter 
till ämneslärarprogrammet med ingångsämnen historia samt idrott och hälsa 
vid campus Växjö. De prövningar som genomfördes var, liksom vårens tidi-
gare prövningar, frivilliga för studenterna att genomgå. Totalt medverkade 
25 förskollärar-, 31 grundlärar- och 19 ämneslärarstudenter. Lämplighets-
proven genomfördes under autentiska former under sammanlagt sex dagar i 
september och oktober, och samtliga tre inslag ingick; den skriftliga delen, 
gruppuppgiften samt den individuella intervjun. Vid prövningarna deltog de 
utbildade bedömarna som tillsammans och enskilt tränat bedömning vid tre 
tillfällen under våren/sommaren 2015. Utfallet av prövningarna dokumente-
rades och har sedan legat till grund för ställningstagande beträffande gränser 
för den grundläggande behörigheten och för utformningen av den skarpa 
prövningen som genomfördes inför antagningen till höstterminen 2016. 
  

Uppföljning av utprövningen 
 
Den uppföljning som därefter gjordes av utprövningen baserades på doku-
mentationen av studenternas upplevelser och resultat från försöken med 
lämplighetsbedömningen. De variabler som prövats och den mätmodell som 
använts finns förtecknade i bilaga 2. Studenterna hade även fått besvara en 
enkät som behandlade vissa bakgrundsfaktorer samt deras upplevelser av 
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lämplighetsproven. Deltagande bedömares erfarenheter av lämplighetspro-
ven inhämtades också efter försöket.  

En slutsats var att de olika variabler som använts och den bedömnings-
matris som tillämpats vid den andra utprövningen hösten 2015 både funge-
rat och diskriminerat tämligen väl. Utfallet resulterade i en relativt god 
spridning, som också framstod som konsekvent mellan de olika program-
mens studenter. Det förelåg en god samvariation mellan fyra av de fem vari-
ablerna som prövades, vilket också en reliabilitetsanalys påvisade. Den 
skriftliga delen av prövningen uppvisade däremot mycket låga samband 
med övriga variabler.  

Det framgick även ett behov av att precisera relationen mellan den skrift-
liga prövningen och övriga provmoment, där muntlig kommunikation ut-
gjort ett inslag i bedömningen. Det konstaterades att det samtidigt fanns en 
viss logik i att man som sökande kan prestera väldigt väl på ett skriftligt 
prov, men att man kan ha svårare att kommunicera med eller interagera med 
andra. 
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3. Lämplighetsbedömningens 
utformning och genomförande  
 

Förutsättningar 
 
Lämplighetsbedömningen har ingått som ett obligatoriskt inslag för alla som 
höstterminen 2016 sökt till grundlärarprogrammet med inriktning mot ar-
bete i fritidshem respektive grundlärarprogrammet med inriktning mot ar-
bete i årskurs 4–6 vid campus Växjö. Prövningen har haft två syften. Den 
har dels prövat den sökandes lämplighet för läraryrket (behörighetsfunkt-
ion). Den har dels givit de sökande möjligheter att stärka sina meriter genom 
att resultaten på lämplighetsproven adderats till de meritvärden som baseras 
på övriga meriter såsom betyg eller högskoleprov (urvalsfunktion). Lämp-
lighetsbedömningen har givit ett tillskott om 10 % av meritvärdet, dvs. max-
imalt 2.25 meritpoäng för betyg och 0,2 poäng för högskoleprovet. Det rela-
tiva meritbidraget fastställdes efter diskussion med UHR. De olika inslagen 
i lämplighetsbedömningen beskrivs i det följande.  
 

Information inför lämplighetsbedömningen 
 
De sökande har informerats i olika steg både om försöksverksamhetens in-
nebörd, dvs. att lämplighetsbedömning är ett nödvändigt inslag vid antag-
ning till de aktuella programmen, och om hur prövningen faktiskt skulle gå 
till. Redan vid ansökan till utbildningen (via antagning.se) behövde den sö-
kande aktivt markera att “ja, jag har observerat att denna inriktning kräver 
ett godkänt resultat på lämplighetsprövning”. Efter att antagningen stängts 
den 15 april, skickades den 18 april ett mail ut till samtliga sökande till de 
aktuella programmen med antagningschefen vid Linnéuniversitetet som av-
sändare. E-postadresserna som användes var de som de sökande angivit i sin 
ansökan.8  

I brevet (bilaga 3) informerades om försöksverksamheten, om att lämp-
lighetsbedömningen är ett obligatoriskt inslag i behörighetsprövningen och 
att en förutsättning för att bli antagen är att man fått godkänt resultat, men 
att prövningen även innebär en möjlighet för sökande att stärka sina meriter.  

I brevet beskrevs också formerna för hur man bokar tid för lämplighets-
bedömningen. Sista dag för möjlighet att boka tid var satt till 22 april. I bre-
vet fanns en funktionsadress dit sökande kunde maila frågor och få svar av 
projektets administratörer. De sökande ställde väldigt få frågor via funkt-
ionsmailen, vilket tolkats som att informationen i olika utskick varit tillräck-
ligt tydlig. Detta bekräftas också i de enkätsvar från de sökande som redovi-
sas längre fram i rapporten. Det fåtalet frågor som ställdes rörde tekniska 

                                                
8 I flera fall hade de sökande angivit en felaktig e-postadress i sin ansökan, vilket försvårade proces-
sen att göra en korrekt anmälan till lämplighetsprövning. 
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bekymmer med bokning, möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare utbild-
ningar eller önskemål om ombokning till en annan tid för prövning.  

I brevet meddelades också att två påminnelsemail skulle skickas ut, det 
första 2 maj och det andra 16 maj. Dessa påminnelsemail skickades ut ge-
nom bokningssystemets automatiserade funktioner. Påminnelsemailet skulle 
besvaras för att den sökande skulle behålla sin bokade plats för prövning.9 
Bekräftelserna av bokade platser bokfördes manuellt av projektets administ-
ratörer. Sista dag för möjlighet att slutligen bekräfta sin bokade tid var satt 
till 20 maj. Bokningssystemet skickade också automatiskt ut en påminnande 
inbjudan tre dygn före den faktiska prövningen via både e-post och sms. 

Det webbaserade bokningssystem som utvecklats har stora likheter med 
det som föreligger när man bokar tid för en bilbesiktning.10 Samtliga till-
gängliga tider har inledningsvis funnits förtecknade, men allteftersom de bo-
kats har de tider som varit möjliga att boka reducerats. Vid bokning av plats 
för lämplighetsprövning skulle de sökande även ange en e-postadress och ett 
telefonnummer för den fortsatta kommunikationen kring lämplighetspröv-
ningen.11 De sökande kunde också avboka sina platser för lämplighetspröv-
ning. När så gjordes skickades automatiskt ett mail om förändringen till pro-
jektets funktionsadress. 

På universitetets webb presenterades också en länk till den frivilliga 
webbaserade prövning som utvecklats. Potentiella sökande uppmanades ge-
nomgå testet för att få ett bättre underlag för att ta ställning till om läraryrket 
är ett lämpligt yrkesval.12 Länk till webb-testet, liksom annan information 
om prövningen sändes ut i flera mailutskick mellan tiden för anmälan till 
lämplighetsbedömningen och den faktiska prövningen. 

 

Webbaserad prövning (frivillig) 
 
Den webbaserade prövningen har varit öppen och tillgänglig för alla potenti-
ella sökande via Linnéuniversitetets webbsidor. Prövningens ena inslag har 
utgjorts av en enkät med temat: Är lärarprofessionen verkligen något för 
mig och är jag något för lärarprofessionen? Avsikten med den öppna frivil-
liga prövningen har varit att sökande som funderar över läraryrket ska få un-
derlag för att ta ställning till om läraryrket är ett lämpligt yrkesval. 

Prövningen har baserats på ett antal vinjetter som i bild och ljud illustre-
rar olika centrala innehållsområden i läraryrket, vilka hämtats ur lärares ar-
betsliv. Den sökande har för var och en av vinjetterna fått ta ställning till i 
vad mån man upplever att man har förutsättningar för och intressen av att 
arbeta med dessa områden. När enkäten avslutats har en kort automatiserad 
återkoppling givits till den svarande. Enkäten har haft syftet att vara infor-
merande samtidigt som den ska ge den sökande möjligheten att pröva om 
den egna fallenheten rimmar med lärar- eller förskolläraryrket. Prövningen 

                                                
9 För de sökande som inte bekräftade sin bokade plats för prövning skickades även en manuell påmin-
nelse via e-post och sms. 
10 http://lnu.simplybook.me/sheduler/manage/event/  
11 Även i detta skede av processen angav flera sökande felaktiga e-postadresser. I de fall detta upp-
täcktes kontaktades de sökande via telefon. 
12 https://fsv.lnu.se/webbtest/  
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har avslutats med ett par utvärderande frågor som gäller i vad mån man på-
verkats i sitt yrkesval av att genomföra testet.   

Den webbaserade delens andra inslag har utgjorts av ett prov som prövar 
förmågan att förstå skriftliga texter utifrån de behörighetskrav i svenska som 
gäller för lärarutbildningen. Avsikten med provet har varit att den som fun-
derar på att söka till lärarutbildningen ska få en bild av vilken språklig kom-
petens som krävs. Provet har utgjorts av texter med efterföljande flervalsfrå-
gor. 

 

Lämplighetsbedömningens organisering 
 

Lämplighetsbedömningen genomfördes under tre veckor i slutet av vårter-
minen 2016 (30 maj – 17 juni). Den operative projektledaren hade inför 
dessa veckor lagt upp ett schema för bedömarnas tjänstgöring och informe-
rat dessa om upplägget. Ett exempel på ett dagsschema och en dagsplane-
ring för bedömarna föreligger i bilagor 4-5. Redan hösten 2015 genomför-
des förhandlingar med tjänsteplanerare vid berörda institutioner för att 
kunna garantera utrymme i anställningen för universitetets bedömare. Anta-
let tillgängliga bokningsbara platser för prövning planerades utifrån bedö-
marnas möjligheter att tjänstgöra. Antalet bedömare schemalades därefter 
utifrån antalet sökande som bokat plats för prövning varje halvdag.13  

Det högsta antalet prövningar per halvdag sattes till 20. I de fall färre än 
fyra deltagare anmält sig till prövning samma halvdag kontaktades de sö-
kande och fick hjälp att göra en ombokning av tid. Hur de sökande var för-
delade på olika dagar och hur många bedömare som skulle behövas respek-
tive dag var i stort fastlagt, när bedömningsveckorna väl inleddes. Behovet 
av lokaler för samling och prövningar beräknades och preliminärbokades ti-
digt utifrån det maximalt möjliga antalet sökande per halvdag, dvs. 20. Un-
gefär hälften av lokalerna kunde sedan avbokas när de sökande hade valt da-
tum för sina prövningar. 

Varje dag följde ett likartat mönster med ett förmiddags- och ett efter-
middagspass. Halvdagen inleddes med att den operative projektledaren 
mötte de sökande och informerade om hur dagen var upplagd och inbjöd till 
diskussion av eventuella svårigheter, varefter själva prövningen inleddes 
med det skriftliga provet (beskrivs mer utförligt nedan). Bedömarna fördela-
des i nya gruppkonstellationer under prövningens olika halvdagar. Bedö-
marna som skulle medverka i gruppuppgiften och den personliga intervjun 
hade redan i mitten av mars månad erhållit de texter som skulle avhandlas 
och kunnat läsa in sig på dessa. 

Medan de sökande genomgick det skriftliga provmomentet träffade den 
operativa projektledaren de bedömare som skulle tjänstgöra under (halv)da-
gen. Bedömarna kunde först då informeras om eventuella förändringar i 
dagsschemat utifrån att sökande som bokat plats för prövning ändå uteblivit. 

Bedömarna erhöll också individuella bedömningsprotokoll, de bedöm-
ningskriterier mot vilka de sökandes prestationer skulle bedömas samt den 
intervjuguide som skulle utgöra underlag för den individuella intervjun. 
                                                
13 En logistisk svårighet i Linnéuniversitetets modell var att bedömarna tämligen sent (24:e maj) 
kunde ges definitivt besked om när de behövde tjänstgöra. 
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Eventuella frågor kring dagen diskuterades gemensamt. Hur bedömningen 
skulle genomföras framgår nedan.  

Varje prövningsdag avslutades med att projektledningen (den övergri-
pande och den operativa projektledaren) träffade dagens bedömare för ge-
nomgång och diskussion av dagens arbete. Då behandlades bl.a. kritiska 
fall, dvs. sökande som för någon eller fler förmågor erhållit det lägsta omdö-
met i den fyrgradiga skalan. Bedömargrupper som enats om att en sökande 
bedömts vara ännu icke lämplig, dvs. som på två eller flera förmågor be-
dömts svara mot nivå 1 i matrisen dokumenterade sitt bedömningsunderlag 
skriftligt. Projektledarna samlade därefter in dagens bedömningsprotokoll 
och skannade gemensamt in dem, varefter de arkiverades i ett låst utrymme. 

 

Lämplighetsbedömningens utformning och 
genomförande 
 
Lämplighetsbedömningen har utifrån den sökandes perspektiv utgjorts av 
tre stationer. Den inledande skriftliga delen har Institutionen för svenska 
språket vid Linnéuniversitetet svarat för. Provansvarig var universitetslektor 
Sofia Ask som tillsammans med en referensgrupp har utvecklat såväl prov-
materialet som de bedömningskriterier som använts. De efterföljande prov-
delarna – gruppdiskussionen och den individuella intervjun – har medarbe-
tare från två andra institutioner, Institutionerna för pedagogik respektive ut-
bildningsvetenskap, svarat för. Den skriftliga delen av prövningen har inne-
hållsligt hängt samman med övriga delar, men den har genomförts och be-
dömts som en enskild del i prövningen. Den efterföljande gruppuppgiften 
och individuella intervjun har på motsvarande sätt genomförts och bedömts 
gemensamt. Vissa förmågor, såsom förmågan att kommunicera, har visat sig 
vid båda stationerna. Slutligen har en sammanvägning gjorts av de olika 
provdelarna utifrån de kvaliteter som formulerats i den förordning som re-
glerat lämplighetsbedömningen.  
 

Skriftlig uppgift (40+50 minuter) 
 
Den skriftliga prövningen genomfördes individuellt, och uppgiften var att 
provdeltagarna skriftligt visar sin förmåga att förstå innehållet i en text, ex-
trahera det som efterfrågas i uppgiften och återge detta innehåll i en egen 
kort text. Källtexterna vid prövningen delades ut på plats inför själva skriv-
momentet och lästes av deltagarna under 40 minuter. Dessa källtexter är inte 
av vetenskaplig karaktär, utan kan kategoriseras som resonerande debattar-
tiklar med ett innehåll som rör för läraryrket aktuell problematik, såsom da-
torns plats i skolan, klasstillhörighet i undervisningen, betyg- och bedöm-
ningsfrågor och demokratiaspekter av läraryrket. Texternas omfång är ca 1 
300 ord och kräver ingen specialkunskap eller yrkeserfarenhet för att läsas. 
Två av artiklarna har publicerats i Pedagogiska magasinet och två i tidskrif-
ten Uttryck, och finns tillgängliga på http://www.lararnasnyheter.se.  

Det bakomliggande motivet för skrivprovet finns i projektets övergri-
pande mål som var att pröva kvaliteter som är relevanta för 



 

 
 

24 (av 97) 

lärarprofessionen. En av dessa kvaliteter är skriftlig kommunikativ förmåga, 
en förmåga som är oumbärlig för lärare i yrket. Strängt taget är lärarens ar-
bete alltid språkbaserat, och det är därför avgörande att alla lärare har ett 
hållbart formellt skriftspråk som kan bära deras myndighetsutövning och 
kommunikation med kollegor, vårdnadshavare och omgivande samhälle. 
Det aktuella skrivprovet testar tre av de enklare färdigheter i skrift som är 
rimliga att en lärare behöver kunna utföra i sitt yrke; att kunna läsa, förstå 
och förmedla ett innehåll i skrift till andra är grundförutsättningar för all 
kommunikation inom lärarprofessionens olika domäner. 

Skrivprovet innebar att studenterna skrev en kortare text med utgångs-
punkt i en av källtexterna. Samma källtext användes också som utgångs-
punkt i prövningsmomentet gruppdiskussion senare under dagen, och skriv-
uppgiften gav därför studenterna god möjlighet att processa innehållet och 
på så sätt också förbereda sig för nästa uppgift i prövningen. Tiden för inläs-
ning av texten var 40 minuter. Skrivtiden var 50 minuter, och texten skrevs 
för hand utan hjälpmedel som ordböcker etc. Uppgiften till texten ”Gärna en 
dator, men först en bra lärare” får tjäna som exempel här. Övriga uppgifter 
är identiska till innehåll och form, men knutna till respektive text. 

Skrivuppgift 
Du är skribent på en tidning för lärarstudenter och har fått i uppdrag 
att skriva en kort artikel till nästa nummer som har temat ”Digital tek-
nik och pedagogik”. Som underlag har du artikeln ”Gärna en dator, 
men först en bra lärare”, som du just har läst. 
 
Din uppgift är att sammanfatta tre av de skäl som Grönlund anför till 
varför det kan vara problematiskt med digital teknik i skolan. Grön-
lund föreslår också lösningar på problemen. Du ska presentera tre av 
de möjliga lösningarna som anges i artikeln.  
 
Rubrik: Datorer i skolan – en utmaning 
Skrivtid: 50 minuter  
Omfång: max 2 sidor  
Källa: Grönberg, Åke (2015). ”Gärna en dator, men först en bra lä-
rare” Pedagogiska magasinet nr. 4, s. 14–17.  
Texten ska skrivas på ett sätt som lämpar sig för publicering 
 
Bedömningen av din text utgår från följande:  
– förmåga att tydligt sammanfatta tre av problemen och tre av lös-
ningarna som anförs i källtexten  
– förmåga att strukturera och formulera en tydlig och funktionell text. 

Uppgiftens konstruktion liknar de skrivuppgifter som ingår i de nationella 
proven i svenska för gymnasieskolan, både till yttre form och till innehåll. 
Uppgiften att skriva en kort artikel till en studenttidning är en fiktiv kontext 
med tänkt mottagare, vilket är ett mönster som är vanligt i de nationella pro-
ven, och deltagarna torde därför känna igen sig i den typen av uppgift. I alla 
uppgifter skulle tre problem och artikelförfattarens förslag på lösningar på 
dessa extraheras ur texten och presenteras i en enklare artikel i en fiktiv stu-
denttidning. De två skriftliga förmågorna som skulle bedömas presenterades 
också för deltagarna. Studenter med dokumenterade funktionshinder erbjöds 
anpassningar i skrivsituationen efter individuella behov, men bedömdes en-
ligt samma kriterier som övriga. Så skedde enbart i ett fall där en deltagare 
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med diagnosticerad dyslexi skrev på dator med inläst källtext och förlängd 
skrivtid. 

 

Bedömning av den skriftliga uppgiften 

Kriterier för bedömning 
 
Bedömningskriterierna för språkprovet utgår från de kunskaper som delta-
garna kan förväntas inneha, givet den grundläggande behörigheten för till-
trädet till utbildningen. De två huvudaspekterna för bedömning av deltagar-
nas texter var: 

A: INNEHÅLL  
Visad förmåga att begripa: att kunna tillgodogöra sig ett innehåll i 
skriftlig form  
B: FORM  
Visad förmåga att göra sig själv begriplig: att kunna kommunicera ett 
innehåll på ett tydligt sätt 

Kriterierna för respektive aspekt framgår av tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Kriterier för bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga 
 
A: INNEHÅLL 
 

B: FORM 

 

Bedömning och viktning 
 
I bedömningen av texterna gjordes en strategisk viktning av poängen så att 
innehållsaspekten (A) renderat dubbelt så höga poäng som språkhantering 
och korrekthet (B). Tanken med det är inte att språklig korrekthet är ovik-
tigt, utan att studentens förmåga att läsa och förstå innehåll i texter är grund-
läggande för att de ska kunna hantera text i läraryrket på ett hållbart sätt. 
Viktningen har skett av tre olika skäl: 

Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1 
Sammanfattar välvalda 
och motiverade 
aspekter i källtexten på 
ett insiktsfullt vis.  

 

Sammanfattar efter-
frågade aspekter i 
källtexten på ett till-
fredsställande vis. 

Sammanfattar end-
ast några av de ef-
terfrågade 
aspekterna.  

Sammanfattar inte de 
efterfrågade aspekterna 
och löser därför inte 
uppgiften 

 

Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1  
Uttrycker sig klart, 
strukturerat och med 
ett funktionellt skrift-
språk. 

Uttrycker sig struktu-
rerat med ett i stort 
sett funktionellt skrift-
språk. 

Gör fel som tyder på 
normlucka. Struk-
turen oklar. 

 

Bristande språkhante-
ring och oklar struktur 
gör innehållet svårtolkat.  
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1. Språkhanteringen kan utvecklas under utbildningens gång genom 
återkommande skrivande, lärarrespons och med hjälp av studieverk-
städer etc. 

2. Missgynnande av deltagare med svenska som andraspråk kan undvi-
kas eftersom fokus ligger på förståelse av innehåll och inte på form. 

3. Provtillfället i sig är en onaturlig skrivsituation, eftersom deltagarna 
skriver för hand under tidspress och säkerligen känner nervositet. 
Under normala förhållanden har skribenter tid till eftertanke och re-
videring, och de har tillgång till skrivhjälpmedel och ordbehand-
lingsprogram. 

Att språklig korrekthet inte värderats lika högt som förståelse av innehållet i 
just det här delprovet kan diskuteras. Beslutet att premiera innehåll före 
form har grundat sig i en ambition att ge alla deltagare chans att visa sin för-
ståelse av det lästa, och att det inte skulle vara möjligt att falla enbart på 
svaga skriftspråkliga färdigheter.  

En bedömargrupp på fem personer från Institutionen för svenska språket 
delade bedömningen av texterna mellan sig. De texter som bedömdes ligga 
på den lägsta nivån (1) sambedömdes alltid av två personer för att säker-
ställa att bedömningen var korrekt. Slutpoängen räknades fram på följande 
vis: poängen för A (innehåll) dubblerades och adderades till poängen för B 
(form). Maxpoängen blev då 12 p, men för att passa bedömningsmönstret i 
projektet som helhet användes fölande skala: 
 

• Maxpoäng: 12 

• 11–12   4  

• 8–10   3  

• 5–7  2  

• 0–4   1 (bör inte antas) 
 

Gruppinteraktion (15-20 min) 
 
Den andra prövningsdelen utgjordes av en gruppuppgift baserad på det inne-
håll som behandlats i den skriftliga uppgiften. Gruppuppgiften utgjorde un-
derlag för bedömning av tre av förmågorna, förmågan att kommunicera, för-
mågan att ta en ledarroll samt den interaktiva förmågan.  

Deltagarna i gruppen (oftast 4 personer) presenterades muntligt för upp-
giften att man i gruppen skulle lyfta fram och diskutera de olika argument 
som finns i den text som man fått läsa samt försöka komma fram till en ge-
mensam ståndpunkt.  

Gruppdiskussionen observerades av 2–4 bedömare, vanligtvis tre. En i 
bedömargruppen introducerade kort uppgiften och presenterade bedömarna, 
varefter de sökande fick presentera sig för varandra. Bara om de sökande 
själva informerade bedömarna om vilken grundlärarutbildning de sökt var 
detta bekant för bedömarna. Därefter överlät bedömarna åt gruppdeltagarna 
att ta tag i och diskutera uppgiften. Bedömarna förhöll sig passiva och förde 
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individuella anteckningar under diskussionen. De kriterier som användes vid 
bedömningen presenteras nedan.  
 

Personliga intervjuer (15-20 min) 
 
Slutligen genomfördes personliga intervjuer med var och en av de sökande. 
Vid intervjuerna behandlades följande områden: 

- reflektion över gruppuppgiften och det egna agerandet i gruppen, 

- motivation inför yrkesvalet, 

- syn på skola och läraryrket, 
- egna erfarenheter och kvaliteter av vikt för utbildningen och yr-

ket.  
En intervjuguide (bilaga 6) utgjorde underlag för intervjuerna, men de en-
skilda intervjuarna kunde även lägga till följdfrågor utifrån den respons som 
den sökande gav. Inledningsvis följdes den föregående gruppdiskussionen 
upp. Avsikten var att ge de sökande möjlighet att värdera sina insatser och i 
vad mån dessa givit en rättvisande bild av hur hen fungerar i en gruppsituat-
ion. Då diskuterades även gruppkonstellationens betydelse, och den sökande 
kunde föra fram eventuella omständigheter som bidragit till att hen inte 
tyckt sig komma till sin rätt. Därefter behandlade frågorna den sökandes syn 
på läraryrket, på yrkesvalet och egna erfarenheter och förutsättningar som 
hen bedömde vara av betydelse för möjligheterna att bli lärare.  

Den individuella intervjun utgjorde underlag för bedömning av för-
mågan till självreflektion samt motivation för den kommande yrkesutöv-
ningen. Men även förmågan att kommunicera synliggjordes vid intervjun. 
Dessutom behandlades förmågan att ta en ledarroll liksom den interaktiva 
förmågan utifrån hur den sökande erfarit den tidigare gruppsituationen.   

Intervjuerna genomfördes av de 2–4 bedömare, som också observerade 
gruppuppgiften. Härigenom kunde bedömarna ta agerandet under gruppupp-
giften som utgångspunkt för den första delen av intervjun.  
 

Bedömning av de muntliga uppgifterna 
 

Kriterier för bedömning 
 
De förmågor som har bedömts är: 

- skriftlig kommunikativ förmåga, 

- muntlig kommunikativ förmåga, 

- förmågan att ta en ledarroll, 

- interaktiv förmåga,  

- förmåga till självreflektion och motivation inför den kommande 
yrkesutövningen. 
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Hur den skriftliga delen bedömts, har vi beskrivit ovan. Till stöd för bedöm-
ningen av de muntligt baserade förmågorna användes en matris, där de olika 
kvalitativa nivåerna för respektive förmåga finns beskrivna. Varje förmåga 
var här preciserad i form av två-tre olika aspekter som skulle bedömas. 
Varje aspekt bedömdes i en fyrgradig skala, där nivå 1 utgör en indikation 
på att den sökande ännu inte är lämplig. Godtagbara kvaliteter är beskrivna i 
tre nivåer (nivå 2–4). Därefter skulle en sammanvägning göras för respek-
tive förmåga.  

Muntlig kommunikativ förmåga bedömdes med avseende på den sökan-
des förmåga att formulera sig begripligt och att hålla en röd tråd i samtal (ta-
bell 2).  

Tabell 2. Kriterier för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga 
 

 
Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1  

Formulerar sig 
begripligt 

Resonerar tydligt, 
ledigt, sammanhål-
let och begripligt 
med väl under-
byggda argument 
och värderingar  

Tydlig och enkel re-
sonemangsnivå där 
argument och vär-
deringar är lätta att 
uppfatta. 

I huvudsak be-
gripliga och sam-
manhållna reso-
nemang  

Uttrycker sig 
svårbegripligt  

Håller en röd 
tråd i samtalet 

Håller en tydlig 
tråd och kan ändå 
koppla innehållet i 
samtalet till andra 
sammanhang. Ar-
gumenterar och 
exemplifierar uti-
från den röda trå-
den. 

Håller en tydlig tråd. 
Uppvisar en relevant 
resonemangsnivå 
som går att koppla 
till den röda tråden. 

Håller i stort en 
röd tråd. I huvud-
sak relevanta re-
sonemang.  

Kan inte hålla 
tråden. Avviker 
från det som har 
med själva frå-
gan eller samta-
let att göra. 

 
Förmågan att ta en ledarroll bedömdes med avseende på den sökandes för-
måga att ta en ledarroll i samtal, bidra innehållsligt i samtal med andra, och 
genom sitt sätt att agera tillsammans med andra (tabell 3).  
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av förmågan att ta en ledarroll 
  

Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1  
Visar sig ge-
nom att inta en 
ledarroll 

Tar en ledarroll i 
samtalet och för 
samtalet vidare. 

Tar initiativ att hålla 
samtalet igång. 

Tar få initiativ, 
håller i huvudsak 
med och bekräf-
tar, svarar på till-
tal. 

Är mycket pas-
siv. 

Visar sig ge-
nom att bidra 
innehållsligt 

Argumenterar och 
vågar utmana. Bi-
drar med unika 
och välgrundade 
ståndpunkter. 

Bidrar i samtalet 
med utvecklande 
ståndpunkter. 

Bidrar innehålls-
ligt i någon mån. 
Är i huvudsak re-
aktiv och svarar 
på andras inlägg.  

Bidrar inte inne-
hållsligt  

 
ELLER 

 
Bidrar med ovid-
kommande in-
nehåll 

Visar sig ge-
nom sitt 
kroppsspråk 

Utvecklar engage-
rat sina resone-
mang och förtydli-
gar med ett välut-
vecklat kropps-
språk. 

Använder till viss del 
kroppsspråk för att 
förstärka egna in-
lägg. 

Är relativt återhål-
len med sitt 
kroppsspråk. 

Gömmer sig och 
gör sig själv 
osynlig. 

 
Den interaktiva förmågan bedömdes med avseende på den sökandes för-
måga att uppmärksamma och visa lyhördhet för andras innehållsliga bidrag, 
att i samtal engagera och samspela med andra (tabell 4).  
  



 

 
 

30 (av 97) 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av interaktiv förmåga 
  

Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1  
Visar lyhörd-
het för delta-
garnas inne-
hållsliga bi-
drag 

Är lyhörd för dis-
kussionens ut-
veckling och byg-
ger vidare på and-
ras inlägg. Ankny-
ter med egna väl-
utvecklade inlägg 
utan att försöka 
övertala. 

Bekräftar andras ar-
gument relativt väl 
och bygger delvis vi-
dare på andras re-
sonemang. 

Uppfattar andras 
bidrag, men sam-
spelar innehålls-
ligt tämligen lite 
med övriga i 
gruppsamtalet.  

Visar oförmåga 
att se och läsa 
av andras inlägg 
exempelvis ge-
nom att fram-
träda privat – 
utan integritet 
eller genom att 
ta ”all” plats i 
samtalet. 

Visar vilja att 
engagera del-
tagarna i sam-
talet 

Plockar engagerat 
och nyfiket upp 
olika trådar i sam-
talet och ställer ny-
anserade frågor 
som möjliggör för 
andra att göra ut-
vecklande inspel. 

Bidrar aktivt med 
frågor som bjuder in 
andra att komma 
med i samtalet. 

Kan ställa frågor 
till andra delta-
gare, men bidrar 
främst med egna 
inlägg när man 
blir tillfrågad.  
ELLER 
Följer inte upp 
andras syn-
punkter utan bör-
jar istället på nytt 
när inlägg görs 
eller initierar pa-
rallelldiskuss-
ioner. 

Visar inget in-
tresse för att 
bjuda in andra 
deltagare i sam-
talet. 

Uppvisar ett 
samspelande 
kroppsspråk 

Bjuder in med 
både gester och 
ord, söker ögon-
kontakt, bekräftar 
och ger samtals-
stöd. 

Visar med sitt 
kroppsspråk in-
tresse för andras in-
lägg. 

Visar med sitt 
kroppsspråk viss 
osäkerhet i sam-
spelet med 
andra. 

Visar med sitt 
kroppsspråk av-
ståndstagande 
från andra 

 
ELLER 

 
uppvisar ett för 
sammanhanget 
avvikande 
kroppsspråk. 

 
Förmågan till självreflektion och motivation inför den kommande yrkesut-
övningen bedömdes med avseende på den sökandes förmåga att reflektera 
över sin egen del i gruppdiskussionen, visa en realistisk bild av egna förut-
sättningar i förhållande till läraruppdraget samt visa motivation och bered-
skap inför yrkesvalet (tabell 5).  
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Tabell 5. Kriterier för bedömning av förmågan till självreflektion och 
motivation inför den kommande yrkesutövningen 

  
Nivå 4  Nivå 3  Nivå 2  Nivå 1  

Visar förmåga 
att reflektera 
över sin egen 
del i gruppdis-
kussionen 

Reflekterar väl och 
nyanserat över 
sina egna insatser 
i förhållande till 
andras i gruppdis-
kussionen. 

Reflekterar relativt 
väl över sina egna 
insatser i förhål-
lande till andras i 
gruppdiskussionen 

Visar begränsade 
insikter om sina 
egna insatser i 
förhållande till 
andras i grupp-
diskussionen.  
(Tenderar att mo-
tivera sitt hand-
lande med att det 
är mera ”fel” på 
andra än på sig 
själv 
ELLER  
tenderar övervä-
gande att foku-
sera egna bris-
ter). 

Kan inte alls se 
sin egen del i 
förhållande till 
andras i grupp-
diskussionen. 

Visar en real-
istisk bild av 
egna förutsätt-
ningar i förhål-
lande till lärar-
uppdraget 

Visar en mycket 
väl utvecklad och 
nyanserad syn på 
sina egna för-
mågor i förhål-
lande till lärarupp-
draget. 

Visar en tämligen 
klar bild av sina 
egna förmågor i för-
hållande till lärar-
uppdraget. 

Visar en tämligen 
oreflekterad bild 
av egna förmågor 
i förhållande till 
läraruppdraget. 

Visar orealist-
iska föreställ-
ningar om de 
egna för-
mågorna i för-
hållande till lä-
raruppdraget. 

Visar motivat-
ion och bered-
skap inför yr-
kesvalet 

Visar genom tidi-
gare erfarenheter 
och resonemang 
en mycket hög 
motivation och 
mycket god bered-
skap inför yrkesva-
let. 

Visar genom tidigare 
erfarenheter och re-
sonemang en hög 
motivation och god 
beredskap inför yr-
kesvalet. 

Visar genom tidi-
gare erfarenheter 
och resonemang 
en något begrän-
sad motivation 
och beredskap 
inför yrkesvalet. 

Visar låg moti-
vation och 
mycket begrän-
sad beredskap 
inför yrkesvalet. 

 

Bedömning och viktning 
 
De förmågor som synliggjordes genom gruppuppgiften och den individuella 
intervjun bedömdes av två-fyra lärare, vanligtvis tre, hämtade från såväl uni-
versitetet som från i lärarutbildningen medverkande skolor och förskolor. 
Bedömarna har representerat olika yrkeskategorier; lektorer, rektorer, lä-
rare/förskollärare.  

Varje bedömare gjorde först en individuell bedömning av var och en av 
de aspekter som är upptagna i bedömningsmatrisen, varefter de i bedömar-
gruppen resonerade sig samman till ett gemensamt omdöme för varje för-
måga. Totalt kunde den prövande erhålla 20 poäng på provet (5 x 4 poäng). 
Varje förmåga tillmättes lika värde vid sammanräkningen.  

Gränsen för behörighet sattes efter samråd med projektledningen vid 
UHR tämligen lågt, bl.a. med tanke på att kunna följa så många som möjligt 
av de sökande i utbildningen. Om man fått omdömet 1 (ännu ej behörig) i 
tre eller fler av de förmågor som bedömts bedömdes man inte svara upp mot 
den grundläggande behörigheten. Härigenom blev inte heller brister i en en-
skild förmåga avgörande. Vidare skulle bedömarna vara överens om sin be-
dömning.14 

                                                
14 Prövningen avsåg alltså den grundläggande behörigheten och inte den särskilda.  
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Hanteringen av kritiska fall 
 
Efter varje bedömningsdag samlades projektledningen och de för dagen in-
volverade bedömarna av de muntliga stationerna för en genomgång av de 
sökande som prövats under dagen. Då lyftes alla sökandes prestationer som 
av någon bedömare erhållit ett ”ännu inte lämpligt” omdöme, dvs. som sva-
rat mot nivå ”1”, upp till gemensam behandling. Även det fåtalet fall, där 
bedömarna kommit till olika ställningstaganden lyftes upp till gemensam 
diskussion. Bedömarna fick redovisa på vilka grunder omdömet satts. Syftet 
med denna genomgång var dels att nå konsensus i den aktuella bedömarkon-
stellationen, dels att säkerställa att samtliga bedömare var överens om vad 
som utmärker den icke godkända nivån.  

Särskild omsorg ägnades sedan sökande som bedömts med omdömet 
1=ännu icke lämplig på två eller flera förmågor i matrisen, och som möjli-
gen kunde förklaras obehöriga15. Bedömarna fick då beskriva i vilka avseen-
den den sökandes prestationer svarat mot matrisens kriterier, och om det 
fanns några tveksamheter diskuterades dessa gemensamt innan bedömarna 
tog slutlig ställning. Bedömargrupperna fick sedan efter denna gemen-
samma diskussion ytterligare motivera sin bedömning i en kort skriftlig 
sammanfattning. Ett exempel på en sådan sammanfattande redovisning ges i 
bilaga 7. Inte i något fall förelåg det efter den gemensamma behandlingen 
någon oenighet bland bedömarna beträffande utfallet för någon sökande.  
 

Former för uppföljning av 
lämplighetsbedömningens kvalitet 
 
Lämplighetsbedömningen har sedan följts upp i flera avseenden. De insatser 
som genomförts beskrivs i det följande.  
 

Enkätundersökning av dem som genomgått 
lämplighetsbedömningen 
 
I samband med lämplighetsbedömningens genomförande fick de sökande 
besvara en enkät, som var avsedd att fånga in deras omedelbara upplevelser 
av prövningen. När den individuella intervjun genomförts erhöll de sökande 
enkäten i skriftlig form. Avsikten var att de skulle redovisa sin upplevelse 
av prövningen, innan resultaten av densamma hade kommunicerats ut. 
Samtliga 168 som genomgått prövningen, så när som på en16, besvarade en-
käten. Totalt utgörs antalet svarande således av 167 individer.  

Enkäten innehåller frågor som gäller dels upplevelsen av själva pröv-
ningen, såsom relevans och svårighetsgrad hos de olika delproven (det 
skriftliga provet, gruppuppgiften och den personliga intervjun) samt 
                                                
15 Bedömningen av den skriftliga redovisningen gjordes separat, vilket redovisas på sid 25 ff. 
16 Denna sökande behövde akut uppsöka sjukvård. 
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relevansen och svårighetsgraden i prövningen totalt sett, dels hur man gene-
rellt ser på lämplighetsbedömning som en förutsättning för antagning till lä-
rarutbildningen.   

 

Enkätundersökning av dem som sökt programmen men ej 
genomgått lämplighetsbedömning 
 
En enkät skickades också ut till sökande till de aktuella programmen, som ej 
anmält sig till lämplighetsbedömningen. Syftet med enkäten var att få klar-
het i om förhållandet att lämplighetsbedömningen utgjort ett obligatoriskt 
inslag påverkat de sökande i sina ställningstaganden. Denna enkät distribue-
rades via mail till de e-postadresser som de sökande uppgivit vid ansökan 
och skulle besvaras via webben. En påminnelse gick ut efter ett par veckor. 
Totalt distribuerades enkäten ut till 366 individer, och 115 av dessa besva-
rade enkäten. Det ger en svarsfrekvens om 31 %. Bedömningen gjordes att 
ytterligare ansträngningar inte behövde göras, då dessa svar gav ett tämligen 
entydigt svar på frågan om lämplighetsbedömningen inverkat på deras ställ-
ningstagande.  
 

Uppföljning av studenter som inte påbörjat eller avbrutit sina 
studier 
 
Ett antal sökande som genomgått lämplighetsbedömningen kom aldrig till 
kursstart eller avbröt tidigt sina studier. Dessa studenter kontaktades för en 
telefonintervju. Intervjustudien redovisas på s. 62 ff. 

 

Utvärderingsenkät till medverkande bedömare 
 
De bedömare som medverkat som observatörer och intervjuare i gruppupp-
giften och den personliga intervjun fick besvara en enkät som gällt hur väl 
man upplever att lämplighetsbedömningens fungerat med avseende på orga-
nisering och genomförande samt hur man upplevt bedömningsunderlagets 
kvalitet. De fick också redovisa svårigheter eller problem som de upplevt att 
de mött under prövningen. 

 

Uppföljning av lämplighetsbedömningens giltighet 
 
De kritiska inslagen är förstås lämplighetsbedömningens giltighet, dvs. dess 
validitet och tillförlitlighet. En kritisk fråga är förstås i vad mån det som 
prövats faktiskt utgör lärarlämplighetens kärna och om denna prövning ge-
nomförts på ett tillförlitligt sätt. Med tanke på att prövningen är prognostisk, 
går det att göra två grundläggande typer av fel vid denna prövning. Det 
första typfelet innebär att den som bedöms inte uppfylla kraven för den 
grundläggande behörigheten och som således ej antas till lärarutbildningen 
med stöd av utbildning skulle kunna utvecklas till en duglig lärare. Det 
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andra typfelet innebär att lämplighetsbedömningen inte identifierat sökande 
som på sikt visar sig vara olämpliga som lärare.  

Lämplighetsbedömningens kvalitet och giltighet handlar för det första 
om i vad mån de förmågor som utgör fokus för bedömningen verkligen är 
av det slag att de kan sägas tillsammans utgöra lärarlämplighetens kärna. 
För det andra handlar validiteten om i vad mån den prövning som genom-
förts faktiskt kommit åt dessa förmågor och genererat underlag för en kvali-
ficerad bedömning. Vidare handlar kvaliteten om i vad mån lämplighetsbe-
dömningen genomförts på ett sätt som givit alla sökande likvärdiga förut-
sättningar att klara av densamma samt om att konsekvenserna av lämplig-
hetsbedömningen inte systematiskt missgynnat vissa grupper sökande.  

Bedömningens tillförlitlighet handlar bland annat om i vad mån förut-
sättningarna för prövningen varit likvärdiga vid olika tillfällen och om det 
funnits skillnader mellan olika bedömares sätt att bedöma. Vi återkommer 
till denna problematik mer utförligt senare. 

När det gäller giltigheten kan vi redan nu konstatera att det finns be-
gränsningar beträffande vilka kvalitetsbrister en lämplighetsprövning kan 
komma åt. Om vi ser till de lärare som av Lärarnas ansvarsnämnd bedöms 
vara olämpliga i yrkesverksamheten (Linnér, 2017) är det i allmänhet såd-
ana indikationer som svårligen går att upptäcka vid en kortare tids lämplig-
hetsbedömning. Exempel på sådana problem utgör sexuella överträdelser el-
ler fysisk misshandel efter en lång tids provokationer. En halv dags pröv-
ning medger inga möjligheter att identifiera individer som senare i livet kan 
göra sig skyldig till dessa överträdelser.  

UHR kommer att följa de sökande som antagits efter genomgången 
lämplighetsbedömning under deras lärarutbildning så långt projekttiden till-
låter (maj 2018) och då särskilt att notera erfarenheterna under den verksam-
hetsförlagda delen av utbildningen (VFU).  
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4. Lämplighetsbedömningens utfall 
 

De sökande 
 
De sökande till de aktuella programmen, Grundlärarprogrammet med inrikt-
ning mot arbete i fritidshem respektive grundlärarprogrammet med inrikt-
ning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, fördelar sig på följande sätt. Det 
totala antalet sökande till inriktningen mot arbete i fritidshem var 293. Av 
dessa var 65 förstahandssökande. Antalet sökande till inriktningen mot ar-
bete i årskurs 4–6 var totalt 252, av vilka 38 var förstahandssökande. Hur de 
sökande i respektive program fördelar sig på prioritetsordning framgår av 
följande tabell (6). 

Tabell 6. Sökande till grundlärarprogrammets inriktningar med lämp-
lighetsbedömning vid Linnéuniversitetet 
 

Sökt inriktningen mot arbete i fritidshem och bokat tid för lämplighetsbedömning  

Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6-13  

51 37 12 10 12 17 139 

       

Sökt inriktningen mot arbete i fritidshem och inte bokat tid för lämplighetsbedömning  

Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6-  

14 19 34 16 17 54 154 

 293 

 

Sökt inriktningen mot arbete i årskurs 4–6 och bokat tid för lämplighetsbedömning  

Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6-15  

31 28 15 16 6 23 119 

       

Sökt inriktningen mot arbete i årskurs 4–6 och inte bokat tid för lämplighetsbedömning  

Prio 1 Prio 2 Prio 3 Prio 4 Prio 5 Prio 6-  

7 13 16 20 12 65 133 

 252 

 
Av totalt 545 sökande var det 258 personer som bokade plats för att ge-
nomgå lämplighetsbedömningen, vilket innebär ett första bortfall om 53 %. 
Av dessa var det slutligen 168 sökande som genomgick lämplighetsbedöm-
ningen. Det innebär ett andra bortfall, från anmälan till faktiskt genomfö-
rande av lämplighetsbedömningen, om ca 35 %.17 Andelen av det totala an-
talet sökande som faktiskt deltagit i lämplighetsbedömningen har således 
varit 31 %. I det fortsatta är det utfallet för denna grupp om 168 personer 
som deltagit i lämplighetsbedömningen som beskrivs.  

                                                
17 Möjliga förklaringar till denna självselektion kan hittas längre fram i rapporten där enkätsvar från 
sökande som avbrutit sin ansökan redovisas. 
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Den samlade gruppen utgörs av 106 kvinnliga sökande (63 %) och 62 
manliga sökande (37 %). Åldersmässigt finns en påtaglig variationsvidd, 
och de sökandes födelseår varierar mellan 1966 – 1997. Typvärdet (det van-
ligaste värdet) är att vara född 1994. Hur de sökande fördelar sig med avse-
ende på födelseår framgår av diagram 1. 
 

 

Diagram 1. Sökande som genomgått lämplighetsbedömning och fö-
delseår. 

 
Hur de sökande fördelar sig på de båda inriktningarna av grundlärarpro-
grammet framgår av diagram 2 nedan. En något större andel av de sökande 
valde inriktningen mot arbete i fritidshem, och en mindre grupp (8 indivi-
der) sökte båda programmen. 
  



 

 
 

37 (av 97) 

 

Diagram 2. Antalet sökande fördelat på de båda inriktningarna 
 
Vilken prioritet de sökande som faktiskt deltagit i lämplighetsbedömningen 
givit den aktuella utbildningen framgår av diagram 3–4 nedan. Andelen 
förstahandssökande som deltagit har varit 80 %. Det är således inte bara de 
som sökt det aktuella programmet i första hand som anmält sig och kommit 
till lämplighetsbedömningen. Här finns sökande som haft den aktuella ut-
bildningen tämligen lågt prioriterad (prio 13 för arbete i fritidshem och prio 
15 för arbete i årskurs 4–6). Vidare har det varit sökande som sökt andra lä-
rosäten i första hand, men som ändå anmält sig till och genomgått lämplig-
hetsbedömningen vid Linnéuniversitetet.  
 

  

Diagram 3. Hur de sökande prioriterat grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem 
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Diagram 4. Hur de sökande prioriterat grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i årskurs 4-6 
 

Noterbart är att påfallande många av dem som sökt grundlärarutbildningen 
med inriktning mot arbete i fritidshem som prio 1 och som vid något tillfälle 
var anmälda till prövning aldrig genomförde prövningen – 13 av 51 sö-
kande. Det är alltså inte bara de som prioriterat utbildningen högst som kan 
förväntas genomgå prövningen, vilket antogs i de beräkningar som gjordes i 
den utredning som låg till grund för försöksverksamheten (Franke, m.fl.,  
2012). Det är förstås så att den större andelen sökande som genomgått lämp-
lighetsbedömningen också haft den aktuella utbildningen som högt priorite-
rad (1–2) – 66 % för sökande till inriktningen mot fritidshem respektive 85 
% för sökande mot inriktningen 4–6. Men flera sökande har genomfört 
prövningen för säkerhets skull, ifall man inte skulle komma in på en mer 
prioriterad utbildning, eftersom lämplighetsbedömningen krävs för behörig-
hetens skull. Flera sökande som i första hand sökt till andra lärosäten har 
också genomfört lämplighetsbedömningen vid Linnéuniversitetet.  

En slutsats som kan dras är att det är svårt att förutse hur många sökande 
som anmäler sig till och sedan också deltar i en lämplighetsbedömning. Det 
är först efter prio 5–6, som det stora flertalet fångats in.  

 

Bedömningens utfall 
 
I det följande beskrivs resultatet av lämplighetsbedömningen. De sökande 
kunde för varje förmåga som bedömdes erhålla upp till 4 poäng. Nivå 1 i 
den skala som användes svarar mot ett icke godkänt resultat och indikerar 
att den sökande i detta avseende ännu icke är lämplig. För att nå behörighet 
krävdes att den sökande bedömdes vara godkänd (lämplig) beträffande åt-
minstone tre av fem förmågor.  
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Skriftlig kommunikativ förmåga 
 
Den skriftliga kommunikativa förmågan prövades först. Efter 50 minuter re-
dovisade de sökande enskilt i skriftlig form en uppgift som baserades på en 
artikel som de sökande fått förbereda sig genom att läsa under de 40 minuter 
som föregick prövningen. Utfallet av denna prövning framgår av diagram 5 
nedan.  
 

 

Diagram 5. Resultat vid prövningen av den skriftliga kommunikativa 
förmågan - kön 
 
Som framgår av diagrammet är typvärdet 2, vilket 39 % av de sökande 
erhållit. Det är inte någon större skillnad mellan de manliga och de 
kvinnliga sökandes resultat. De fördelar sig i stort sett likartat. Totalt 22 
sökande (13 %) bedömdes ha bristfälliga förutsättningar (nivå 1) när det 
gäller skriftlig kommunikativ förmåga.  

Det råder en viss skillnad på utfall beroende på vilken inriktning som 
valts, vilket framgår av diagram 6. En större andel av de sökande som valt 
inriktningen mot arbete i fritidshem bedömdes ha en bristande skriftlig 
kommunikativ förmåga (nivå 1), än förhållandet var för inriktningen mot 4-
6. Sökande som valt inriktning mot fritidshem utgör ca två tredjedelar av 
dem som bedömts ha bristande förutsättningar detta avseende. Det är 
följaktligen en något större andel av de sökande som valt arbete i årskurs 4-
6 som bedömts svara mot någon av de högre nivåerna. Skillnaderna är dock 
ej signifikanta.  
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Diagram 6. Resultat vid prövningen av den skriftliga kommunikativa 
förmågan – vald inriktning 
 

Muntlig kommunikativ förmåga 
 
Den muntliga kommunikativa förmågan har kommit till uttryck såväl i 
gruppuppgiften som i den individuella intervjun. Utfallet av bedömningen 
fördelat på kvinnliga och manliga sökande framgår av diagram 7 nedan.  
 

 

Diagram 7. Resultat vid prövningen av den muntliga kommunikativa 
förmågan – kön 
 
Typvärdet för båda könen är nivå 3 i den 4-gradiga skalan, dvs. ett skalsteg 
högre än den bedömning som gjordes av den skriftliga kommunikativa för-
mågan. 

När det gäller förhållandet mellan sökande till de båda inriktningarna 
föreligger inte några påtagliga skillnader beträffande den muntliga 
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kommunikativa förmågan. Något större andel av dem med inriktning mot 
arbete i fritidshem bedömdes svara mot den lägre godkända nivån, nivå 2. 
 

 

Diagram 8. Resultat vid prövningen av den muntliga kommunikativa 
förmågan – vald inriktning 
 

Förmåga att ta en ledarroll  
 
Förmågan att ta en ledarroll visade sig främst i gruppsituationen men även 
till viss del i den individuella intervjun. Hur resultaten för de sökande förde-
las på kön framgår av diagram 9 nedan. Av diagrammet framgår att det inte 
råder några märkbara skillnader mellan hur kvinnliga respektive manliga sö-
kande klarat prövningen i detta avseende. Typvärdet för båda könen utgörs 
av nivå 3 i den 4-gradiga skalan.  
 

 

Diagram 9. Resultat vid prövningen av förmågan att ta en ledarroll  
– kön 
 
Det föreligger en viss skillnad mellan de sökande till de båda inriktningarna. 
De sökande mot inriktningen mot arbete i fritidshem är överrepresenterade i 
de lägre resultatnivåerna 1 och 2. Skillnaderna är emellertid inte 
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signifikanta, visar en prövning med Mann-Whitney. Och typvärdet för båda 
kategorierna är 3. 
 
  

 

Diagram 10. Resultat vid prövningen av förmågan att ta en ledarroll – 
vald inriktning 
 

Interaktiv förmåga 
 
Den interaktiva förmågan visade sig främst i gruppsituationen. Hur resulta-
ten för de sökande fördelas på kön framgår av diagram 11 nedan. Av dia-
grammet framgår att det inte råder några skillnader mellan de kvinnliga och 
de manligas interaktiva förmåga. Typvärdet för båda könen utgörs av nivå 3. 
 

 

Diagram 11. Resultat vid prövningen av interaktiv förmåga – kön 
 
Även när det gäller den interaktiva förmågan finns det en viss skillnad till 
förmån för de sökande med inriktning mot arbete i årskurs 4–6. Denna skill-
nad är signifikant (0,05), även om typvärdet även i detta avseende för båda 
inriktningarna är 3.  
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Diagram 12. Resultat vid prövningen av interaktiv förmåga – vald 
inriktning 
 

Förmåga till självreflektion och motivation inför den kommande 
yrkesutövningen 
 
Förmågan till självreflektion och motivation inför den kommande yrkesut-
övningen har genererat de högsta omdömena, vilket måhända inte är så 
märkligt. Alla sökande har vissa indirekta erfarenheter av läraryrket, även 
om man i allmänhet erhållit detta ur ett elevperspektiv. Det är också i detta 
avseende de sökande haft störst möjligheter att kunna förbereda sig inför 
prövningen. Det råder inte någon påtaglig skillnad i resultat om man jämför 
kvinnliga och manliga sökande, vilket framgår av diagram 13 nedan.  
 

 

Diagram 13. Resultat vid prövningen av förmåga till självreflektion och 
motivation inför den kommande yrkesutövningen - kön.  
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Även när det gäller förmågan till självreflektion och motivation inför den 
kommande yrkesutövningen märks smärre skillnader i resultaten mellan de 
båda inriktningarnas sökande till 4–6-inriktningens fördel. Men skillnaderna 
är inte tillräckligt stora för att bli signifikanta. Typvärdet är inom denna ka-
tegori liksom i flertalet tidigare 3.  
 

 

Diagram 14. Resultat vid prövningen av förmåga till självreflektion och 
motivation inför den kommande yrkesutövningen – vald inriktning.  
 

Sammanlagda poäng på lämplighetsbedömningen 
 
När resultaten från de olika kvaliteterna eller förmågorna summerats, fanns 
en variationsvidd mellan 7–19 poäng. Inte någon hade erhållit högsta poäng, 
dvs. 20 poäng. Hur totalpoängen fördelas framgår av diagram 15 nedan. 
Typvärdet ligger på 15 poäng, vilket alltså innebär att den sökande erhållit i 
genomsnitt 3 poäng på var och en av de variabler som prövats.  
 

 

Diagram 15. Fördelning av totalpoäng och kön  
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Vid jämförelser mellan inriktningarna framgår en viss, men inte signifikant, 
skillnad till 4–6-inriktningens fördel, vilket framgår av diagram 16. 

 

 

Diagram 16. Fördelning av totalpoäng och vald inriktning 
 
Även när de sökandes inriktning granskas, hamnar typvärdet för båda inrikt-
ningarna på 15 poäng. Medianvärdet ligger på 14 poäng för inriktningen 
mot arbete i fritidshem, medan det ligger på 15 poäng för inriktningen mot 
4–6. Något högre värden således för de sökande med inriktning mot 4–6. 

 

Behörighet 
 
För att bli behörig krävdes lägst värde 2 (”godkänd” nivå) i åtminstone tre 
av fem förmågor. Sex av de sökande hamnade under denna gräns. Ytterli-
gare fyra erhöll lika låga totalpoäng, 8, som tre av de sökande som bedömts 
vara obehöriga, men klarade sig genom att bara ha blivit ”underkända” i två 
variabler. Om gränsen för behörighet hade lagts vid lägst 2 poäng i genom-
snitt och således lägst 10 poäng, skulle 13 av de 168 sökande bedömts vara 
obehöriga, dvs. 7,7 % av den samlade gruppen. Nu är det alltså sex sökande 
av de 11 som erhållit 7–8 poäng som slutligen bedömdes vara obehöriga, 
dvs. 3,6 %. Denna grupp utgörs av lika många kvinnliga som manliga sö-
kande. Två av de sökande hade sökt inriktningen mot fritidshem, medan tre 
sökt inriktningen mot 4–6. En sökande hade sökt till båda inriktningarna.  
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Diagram 17. Behörighet 
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5. Lämplighetsbedömningens kvalitet 

 

De sökandes uppfattning om lämplighets-
bedömningen 
 
De svarande fick omedelbart i anslutning till den genomförda prövningen 
besvara en enkät i pappersformat. Enkäten behandlar de sökandes uppfatt-
ning om den prövning de just genomgått samt om hur de ser på lämplighets-
prövning inför antagning mer principiellt. 167 av 168 deltagande besvarade 
enkäten18. 

En webbenkät skickades också ut till dem som sökt men som ej anmält 
sig till prövningen. 115 av 366 sökande besvarade denna enkät, vilket ger en 
svarsfrekvens om 31 %. 
 

Information 
 
I stort är de allra flesta som genomgått lämplighetsbedömningen nöjda med 
den information som givits inför prövningen, vilket framgår av diagram 18 
nedan. Det fåtal sökande som är tveksamma eller negativa har efterlyst mer 
information om hur själva lämplighetsbedömningen skulle gå till och någon 
efterlyser även de kriterier som använts vid bedömningen.  

Plats och tid var tydligt men vad som skulle ske var ett för stort fråge-
tecken. Man trodde att man visste lite om vad som väntade men testet 
var inte ens i närheten. 
 
Att man kunde få veta att det var en artikel man skulle skriva. 
 
Mycket bra. 

De som ej valt att genomgå lämplighetsbedömningen är även de mestadels 
positiva till informationen. Här är det dock ett större antal (27 %) som är 
tveksamma eller negativa. Vissa menar att informationen av olika skäl inte 
nått dem, eller att de missat att ta del av informationen, medan andra hade 
velat veta mera om hur lämplighetsbedömningen går till.  
 

                                                
18 Den återstående personen blev tvungen att uppsöka sjukvård akut till följd av en olyckshändelse. 
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Diagram 18. Deltagandes nöjdhet med informationen inför 
lämplighetsbedömningen 
 

Webbtestet 
 
32 % av de sökande som genomgått prövningen hade även genomfört det 
frivilliga webbtestet. De kommentarer som avgivits (35 stycken) är samtliga 
positiva. Webbtestet har upplevts som informativt och givit kunskap om lä-
raryrkets innehåll samtidigt som det rest frågor som lett till eftertanke.  

Bra. Informativt. Bra att få en första inblick och kunna ta ställning lite 
mer välgrundat. 
 
Bra test som höjde mitt intresse för läraryrket och gav en lite självför-
troende i att det är något som passar mig. 
 
Det var bra, gjorde att man började fundera mycket. 

Det visar sig inte finnas några påtagliga skillnader mellan dem som genom-
fört webbtestet och dem som inte gjort det med avseende på resultat vid 
lämplighetsbedömningen. Dock är de som ej genomfört testet överrepresen-
terade i gruppen sökande som erhållit låga poäng, dvs. 10 poäng eller 
mindre, vilket motsvarar 1–2 poäng på de olika variablerna. Denna grupp 
utgörs totalt av 22 sökande, och endast 3 av dessa hade genomfört webb-
testet.  

 

Delprovens relevans och svårighetsgrad 
 
De sökande har för vart och ett av de olika delproven fått ta ställning till del-
provets relevans och svårighetsgrad.  

 
Skrivuppgiften 
Skrivprovet har upplevts relevant av 82 % av de sökande, och 52 % har upp-
levt att detta delprov var ganska svårt eller till och med mycket svårt. Detta 
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framgår av diagram 19-20 nedan. Det är den del av lämplighetsbedöm-
ningen som upplevts svårast av de sökande.  
 

 

Diagram 19. Skrivuppgiftens relevans 

 

Diagram 20. Skrivuppgiftens svårighetsgrad 
 
I kommentarerna till detta delprov dominerar upplevelsen att det varit för 
lite tid till genomförandet (26 kommentarer).  

Svårigheten ligger i tidsaspekten - det hade behövts mer tid för att 
"knyta ihop säcken" och lyfta fram de relevanta aspekterna. 
 
Bra utformad, men väldigt lite tid. 

Förhållandet att man fick skriva på papper har också några kommenterat, 
eftersom man varit mer van vid att skriva på dator. Somliga kommenterar 
även innehållet, och några har uppfattat detta relevant, medan andra efterlyst 
ett tydligare pedagogiskt problem.  

Alltid bra att kunna skriva instruktioner och informationer men för att 
utveckla barn på fritiden kändes inte denna uppgift aktuell. Jag har 
svårt för detta rent allmänt. 
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Några har upplevt uppgiften svår – antingen till följd av att man inte upplevt 
sig van vid att skriva eller inte haft tillräckliga språkkunskaper.  

Jag tycker att den var ganska svår. Svårt att formulera mig och jag 
hade lite svårt att förstå innehållet. Ganska djup. 

Några med gymnasieerfarenheterna i färskt minne har känt igen uppgiftens 
karaktär från den tidigare svenskundervisningen. Någon kommenterar också 
förhållandet att kunskaperna i svenska språket är prövade genom övriga 
meriter.  

Sammanfattningsvis är det tidsfaktorn som varit den kritiska ur flera 
sökandes perspektiv. Den tid som har varit avsatt för själva skrivuppgiften 
har man velat utöka. 
 
Gruppuppgiften 
Gruppuppgiften har upplevts mycket eller ganska relevant av de allra flesta 
(94 %). Beträffande svårighetsgraden varierar upplevelserna något. Detta 
framgår av diagram 21-22 nedan. 
 

 

Diagram 21. Gruppuppgiftens relevans  
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Diagram 22. Gruppuppgiftens svårighetsgrad 
 
De allra flesta kommentarerna gäller upplevelsen av att det är relevant att 
kunna diskutera tillsammans med andra.  

Det var jättebra för vi började diskutera mycket om hur ens roll som 
lärare skulle kunna vara och bli och diskuterade texten som handlade 
mycket också om värderingar och hur man tillämpar en bra värde-
grund i praktiken och samarbete med föräldrar med mera. Det gick 
fort. 

Flera gör kopplingen till arbete i arbetslag och till hur viktig den 
kommunikativa förmågan är för lärare.  

Eftersom man oftast jobbar i arbetslag i detta yrke tyckte jag diskuss-
ionen var bra. "Lagom". Bra utformning. 

Några har upplevt det svårt att få igång diskussionen, när man ställts inför 
en ny grupp där man inte känner varandra och man inte har någon egentlig 
erfarenhet av mötesformen. 

Seminarieformen saknas dock inom grundskolan. Svårt att få en rele-
vant uppfattning då man ej har träffats tidigare. Svårt att relatera till 
varandra. 

Ett par menar att innehållet för diskussionen inte varit helt relevant med 
tanke på den egna inriktningen.  

Har sökt till grundskolelärare inriktning fritidshem. Därav så hand-
lade gruppuppgiften mycket kring betyg som inte är så stor del för en 
fritidspedagog. 

Vilka man råkat hamna med i gruppen har också några kommenterat. 
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Kul att reflektera med andra. Vi hade samma åsikter, det var lätt att 
prata med personerna i min grupp. 
 
Det är viktigt att kunna diskutera i läraryrket. Både med elever och 
kollegor. Det var svårt att få mina åsikter hörda då vi hade en som 
var duktig på att prata. 

Den individuella intervjun 
Även den individuella intervjun har de allra flesta upplevt vara relevant. Det 
är bara några enstaka individer som varit tveksamma till eller inte tyckt att 
intervjun varit relevant. Intervjuns svårighetsgrad finns det varierande 
uppfattningar om. Vissa tycker den har varit svår, medan andra tycker den 
varit lätt. Uppfattningarna om intervjun framgår av diagram 23-24. 
 

 

Diagram 23. Den individuella intervjuns relevans 
 

 

Diagram 24. Den individuella intervjuns svårighetsgrad 
 
I kommentarerna lyfts några olika teman. Flera kommenterar att man tycker 
att det är bra med en intervju för att ge tillfälle för den sökande att visa upp 
sin person.  

Jag tror starkt på intervjun. Det gör så intervjupersonen får en bild av 
dig. Svår ibland, lätt ibland. Funderande frågor. 
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Bra sätt att lära känna någon som söker utbildningen än att bara 
skriva in sina betyg på datorn. Mycket trevliga människor som hade 
intervjun vilket gjorde det ganska lätt. 

Flera tycker också att det varit bra och intressanta frågor och att det varit 
nyttigt att få reflektera över sitt yrkesval.  

Väldigt bra att veta hur och varför man vill jobba som lärare. Lite 
nervöst! 
 
Man fick tid att verkligen tänka igenom med hjälp av deras frågor om 
de val som jag har gjort. 

Det tema som dominerar är annars att tämligen många har varit nervösa och 
känt en osäkerhet inför prövningen.  

Lätt att känna nervositet när allt blir så centrerat kring ens egna indi-
vid. 
 
Bra att få lite kläm på potentiella individer till programmet. Rätt svårt 
att få fram allt man ville säga på grund av exempelvis nervositet samt 
oerfarenhet då en aldrig vart i den situationen tidigare. 
 

Hela prövningen 
 
De allra flesta har upplevt att den samlade lämplighetsbedömningen varit re-
levant. Endast ett fåtal har varit tveksamma eller negativa till relevansen. 
Upplevelsen av svårighetsgraden varierar däremot. Flertalet har upplevt 
prövningen antingen svår eller varken svår eller lätt. Lämplighetsbedöm-
ningen har således av flertalet verkligen upplevts som en prövning. Hur de 
sökande upplevt den samlade lämplighetsbedömningen framgår av diagram 
25-26. 
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Diagram 25. Hela provets relevans 
 

 

Diagram 26. Hela provets svårighetsgrad 
 
I kommentarerna ställs bl.a. de olika inslagen mot varandra. De inslag som 
inneburit direkta möten med andra sökande eller med representanter från 
universitetet har haft en mer uppenbar relevans för flera av de sökande.  

Jag förstår inte hur skrivuppgiften ska visa vår lämplighet. Testet i sig 
är bra men temat var inte bra.  
 
Intervjun och gruppövningen var bra. 
 
Känns positivt inför framtiden framför allt beträffande den personliga 
intervjun. Här har man chans och visa upp sitt "rätta jag". 

Flera kommenterar också lämplighetsbedömningen som en inkörsport till 
högre studier, lärarutbildningen och läraryrket.  

Bra för att minska avhopp, bra första kontakt med universitet. Hade 
velat ha lite mer allmän info om läraryrket. 
 
Tycker det är jättebra med en lämplighetsprövning så man vet vad 
man ger sig in i. 
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En bra ledning till livet och en guidning in i läraryrket. 

Sedan har några med inriktningen mot arbete i fritidshem velat ha mer inne-
håll som gällt just deras inriktning.  

Lite lite med inriktningen av fritidshem bara. 

Nervositeten hos de sökande har vi tidigare berört. Vad nervositeten betyder 
för möjligheten att klara lämplighetsbedömningen och komma in på lärarut-
bildningen, är något som några oroar sig för.  

Det behövs lämplighetsbedömning. Svårt kan vara ifall man miss-
lyckas på grund av nervositet med mera och därför missar sin plats. 
Hur tar ni hänsyn till det? 

Att lämplighetsbedömning kan vara ett sätt att stärka läraryrkets kvalitet och 
status uppmärksammas också. 

Jag hoppas verkligen att detta införs i alla skolor och jag hoppas in-
nerligt att detta ökar statusen på läraryrket. 

Om lämplighetsbedömningen gjorts under rättvisa förutsättningar 
 
De sökande har också fått bedöma om de vid prövningen givits rättvisa för-
utsättningar att visa sin lämplighet för läraryrket. De flesta tycker att pröv-
ningen åtminstone i stort givit dem rättvisa förutsättningar att visa sin lämp-
lighet. En fjärdedel av de sökande är emellertid tveksamma eller negativa 
till prövningens kvalitet i detta avseende, vilket framgår av diagram 27 ne-
dan. 
 

 

Diagram 27. Om lämplighetsbedömningen givit sökande rättvisa 
förutsättningar 
 
I kommentarerna efterlyser några mer praktiska inslag, samtidigt som inter-
vjun och gruppuppgiften lyfts fram som de inslag som ger de sökande 
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möjlighet att visa sina förutsättningar för läraryrket. Några lyfter fram situ-
ationen för sökande med läs- och skrivproblem eller dyslexi. På motsva-
rande sätt som vid Högskoleprovet har en förutsättning för en tillrättalagd 
prövning varit att man som sökande kunnat förevisa ett intyg över dyslexi, 
och i något fall har den sökande hänvisat till dyslexi men inte kunnat tillhan-
dahålla något intyg19.  
 

Inställning till lämplighetsbedömning som förutsättning för antagning 
 
De som genomgått prövningen är i allmänhet positiva till att lämplighetsbe-
dömning införs generellt inför antagning till lärarutbildningen. Över 90 % 
av de sökande är mycket eller ganska positiva till lämplighetsbedömningen, 
och endast någon enstaka sökande är negativ.  
 

 

Diagram 28. Inställning till lämplighetsbedömning som ett generellt 
inslag inför antagning 
 
I kommentarerna lyfts olika fördelar med lämplighetsbedömningen fram. 
Flera hänvisar till att man som sökande får bättre insikt i vilka förutsätt-
ningar man egentligen har för läraryrket, andra hänvisar till att prövningen 
bidrar till att det är de som passar bäst för yrket som också blir lärare, vilket 
bl.a. kan leda till färre avhopp från yrket. Någon menar att man borde kom-
plettera lämplighetsbedömningen med utdrag från brottsregister. Att lämp-
lighetsbedömning kan vara en väg in i läraryrket för dem som kanske inte 
har så höga betyg, men som framstår som lämpliga lärare framhålls också.  

Lämplighetsbedömningen har två funktioner. Dels ska den avgöra om 
den sökande är behörig för läraryrket, dels kan den ge sökande möjlighet att 
stärka sina meriter genom goda resultat från prövningen (urvalsfunktionen). 
De som genomgått prövningen har fått redovisa sin inställning till båda 
dessa funktioner, vilket framgår av följande två diagram. Generellt är de 

                                                
19 Den enda sökande som uppvisade ett intyg över dyslexi gavs, utifrån intyget, förlängd skrivtid och 
tillgång till dator att skriva på. 
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prövade mer positiva till lämplighetsbedömningens urvalsfunktion, dvs. att 
man genom prövningen kan stärka sina meriter och möjligheter att komma 
in på lärarutbildningen. 62 % är mycket positiva till denna funktion, medan 
43 % är mycket positiva till behörighetsfunktionen, dvs. att man genom 
lämplighetsbedömningen måste kunna visa att man är lämplig för yrket. Det 
är bara en mindre andel som är negativa till dessa funktioner.  

 

 

Diagram 29. Inställning till lämplighetsbedömningens 
behörighetsfunktion 
 

 
 

Diagram 30. Inställning till lämplighetsbedömningens urvalsfunktion 
 
I de kommentarer som avgivits lyfts förhållandet fram att prövningen görs 
vid ett avgränsat tillfälle och att tillfälligheter då kan komma att inverka på 
förutsättningen att bli antagen. Osäkerhet beträffande vad som faktiskt krävs 
är också något som några kommenterar. Urvalsfunktionen och möjligheten 
att härigenom stärka sina meriter erhåller flera positiva kommentarer och 
möjligheterna denna ger för sökande som kanske inte har så höga betyg att 
ändå kunna bli lärare. Flera lyfter också fram att personliga egenskaper 
betyder mer än betyg.  
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Lämplighetsbedömningens inverkan 
 
Vilken inverkan lämplighetsbedömningen haft på de sökande har de också 
fått redovisa. För det första gäller det i vad mån förekomsten av 
lämplighetsbedömning inverkat på de sökandes val av lärosäte och 
utbildning. Det är ett fåtal sökande som menar att lämplighetsbedömningen 
inverkat på deras val av lärosäte eller utbildning, vilket framgår av 
nedanstående diagram 31-32. De har inte givit detta program högsta 
prioritet. Men några (7 % respektive 6 %) anger faktiskt att de valt lärosätet 
eller utbildning av detta skäl. 
 

 

Diagram 31. Om lämplighetsbedömningen påverkat valet av lärosäte 
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Diagram 32. Om lämplighetsbedömningen påverkat valet av utbildning 
 
För det andra har de fått ta ställning till om de påverkats av att genomgå 
lämplighetsbedömningen. De svarande har då kunnat markera flera 
svarsalternativ på frågan. Ungefär 40 % av de sökande anger att de 
påverkats i något avseende. Det är ungefär lika många som angett att de 
antingen blivit mer intresserade av läraryrket (32 %), blivit mer klara över 
läraryrkets innehåll (33 %) eller blivit mer klara över de egna 
förutsättningarna att bli lärare (35 %). En sökande menar att 
lämplighetsbedömningen har gjort att denne blivit tveksam till yrkesvalet. 
Hur lämplighetsbedömningen påverkat de sökande framgår av diagram 33. 
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Diagram 33. Lämplighetsbedömningens inverkan i olika avseenden 
 

Sökande som ej genomgått lämplighets-
bedömningen 
 
En webbenkät gick ut till samtliga sökande, som ej anmält sig till Linnéuni-
versitetets lämplighetsbedömning. Av totalt 366 personer svarade efter två 
påminnelser 115, vilket ger en svarsfrekvens om 31,4 %. 
 

Information 
 
73 % var nöjda eller i stort sett nöjda med den information de erhållit, me-
dan 8 % var missnöjda. Av kommentarerna att döma har man upplevt att 
framförhållningen inte varit tillräcklig med tanke på egna förutsättningar att 
delta. 

För kort tid jag missade anmäla mig. 
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Varför man ej genomgått lämplighetsbedömningen 
 

Av de svarande har 64 % angett att det av praktiska skäl inte varit möjligt 
för dem att genomgå lämplighetsbedömningen under den tid den genomförts 
(mycket eller ganska avgörande). Här har även vilken prioritet man sökt ut-
bildningen med också spelat in. Det finns också sökande som uppger att de 
inte nåtts av mailutskicket. I något fall har sjukdom förhindrat dem att delta.  

Jag jobbade i ett annat land när jag skulle anmäla mig. När jag kom 
hem och gjorde anmälan var det försent. 
 
På grund utav att jag bor i Dalarna var det pga praktiska skäl något 
långt att åka, och eftersom det var mitt sista val av utbildning ansåg 
jag inte att det var viktigt. 
 
Mailet hamnade i min skräppost och jag upptäckte tyvärr inte mailet 
förrän det var försent. 

Att lämplighetsbedömningen var obligatorisk har de allra flesta uppfattat, 
även om närmare 18 % inte haft detta fullt klart för sig.   

Jag visste att det var obligatoriskt men visste också att denna utbild-
ning inte var den jag skulle välja. 

Många av de sökande som genomgick prövningen angav att de var nervösa 
inför provdagen. De flesta av dem som ej genomgick prövningen har dock 
inte anfört oro som ett möjligt motiv. Men 16 % anger ändå att oro varit 
mycket eller ganska avgörande för dem.  

Nej absolut inte! det hade mer varit roligt :) hade det varit närmare 
till Växjö hade jag gjort det! 

De sökandes principiella inställning till lämplighetsbedömning som ett krav 
för att komma in på utbildningen har inte varit särskilt avgörande. För de 
flesta (72 %) har detta inte varit avgörande. För ett mindre antal (16 %) har 
emellertid deras negativa inställning till att lämplighetsbedömning förekom-
mer inverkat på deras ställningstagande.  

Jag tycker inte att det är fel att behöva genomgå denna bedömning, 
utan bara missat datumet. 
 

Jag tycker det är ganska fel eftersom ett test avgör inte om jag är bra 
nog för att bli lärare. Det är hur jag lär ut, hur jag är med barn/män-
niskor, hur jag jobbar i team. Det är mkt som inte går och visa genom 
ett test! 

För närmare hälften av de sökande har förhållandet att de sökt andra utbild-
ningsprogram eller till andra lärosäten varit avgörande för deras ställningsta-
gande.  
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Jag visste att jag hade kommit in på ett annat program på skolan och 
kände därför att jag inte behövde fokusera på mina val som jag priori-
terat lägre. 
 
Har sökt med Linnéuniversitetet som andra alternativ men visste att 
jag skulle vara behörig på första alternativet. 

Lämplighetsbedömningen har dock för de flesta (63 %) inte varit avgörande 
för deras val av utbildningsalternativ. Dock menar 17 % att förhållandet att 
det ingått lämplighetsbedömning inverkat på deras val av utbildning.  

Ja, även om jag ser positivt till att ni har en lämplighetsbedömning så 
väljer jag ärligt hellre en utbildning utan detta. Slippa allt krångel in-
nan antagningen. 
 

Valda alternativ till att studera vid grundlärarprogrammet 
 
Av de sökande som valt att avstå lämplighetsprövningar har ungefär hälften 
(53 %) valt att studera ett annat lärarprogram, antingen vid Linnéuniversite-
tet (34 %) eller vid något annat lärosäte (19 %). 36 % har valt ett annat stu-
diealternativ antingen vid Linnéuniversitetet (13 %) eller vid något annat lä-
rosäte (23 %). 27 % har istället valt att arbeta, medan 10 % valt att göra an-
nat än att studera eller arbeta. 
 

Inställning till lämplighetsbedömning 
 
De flesta av de sökande som avstått lämplighetsprövning är mycket eller 
ganska positiva (72 %) till att införa lämplighetsbedömning generellt inför 
antagning till lärarutbildningen. Endast ett mindre antal (8 %) är mycket el-
ler ganska negativa till ett sådant krav.  

En bra idé om det införs på alla universitet och inte bara lnu, annars 
ingen mening då "icke lämpliga" kommer söka sig till andra universi-
tet. 
 
Det är stor brist på lärare så en lämplighetsbedömning kan göra att 
det bli mindre sökande men det är viktigt att man blir kompentent och 
att man verkligen vill bli lärare. 

De sökande som avstått lämplighetsprövning har också fått ta ställning till 
lämplighetsbedömningens två funktioner (behörighet respektive urval). De 
flesta (71 %) är positiva till behörighetsfunktionen, medan något fler (75 %) 
är positiva till urvalsfunktionen och förhållandet att man kan stärka sina me-
riter genom lämplighetsbedömningen. Ett mindre antal (9 % respektive  
10 % är negativa till dessa båda funktioner. I kommentarerna anges likartade 
motiv.  
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Men det finns ju även kunskap som inte kan mätas med betyg. Tex hur 
pedagogisk man är, hur bra man är socialt sett att vara med barnen, 
teoretisk kunskap som inhämtats på annat sätt än skolan. 
 
Det betyg som man fått med sig från gymnasiet ska vara tillräckligt 
för att kunna antas 
 

Webbtestet 
 

En fjärdedel av de sökande som ej genomgått lämplighetsbedömningen hade 
genomfört Linnéuniversitetets webbtest. I kommentarerna var även dessa 
tämligen positiva, även om några tyckte att frågorna var väl ledande. Någon 
ansåg att man borde genomföra hela lämplighetsbedömningen webbaserat. 

Det var bra, men kanske lite ledande frågor. 
 
Ärligt talat så är det via webben ni ska göra ett lämplighets test, vi 
alla har liv och kanske arbete, vi kan inte garantera ledighet för att 
åka hela vägen till Växjö för att göra ett test som man kan misslyckas 
med. Tänk om och ha testet via nätet då hade jag iallafall medverkat. 
 

Uppföljning av studenter som inte påbörjat eller 
avbrutit sina studier 

 
 

Ett inte obetydligt antal sökande har efter att de antagits inte kommit till 
kursstart eller tidigt avbrutit sina studier. 17 av de antagna studenterna har 
efter genomförd lämplighetsbedömning och antagning registrerades som 
”avhoppare”. Detta har inneburit att reserver kallats in, vilket i sin tur fått 
till följd att alla sökande som var behöriga antogs. En konsekvens av detta 
är att urvalsfunktionen, dvs. det extra meritvärde som lämplighetsbedöm-
ningen kunde ge, inte kom att inverka på urvalet. Av dessa 17 har 14 tele-
fonintervjuats om anledningen till att de inte kom till kursstart eller slutade 
kort efter att utbildningen inletts. Tre studerande gick ej att nå.  

Av dessa 14 personer var det tre som vid terminens start kom in på en 
likartad/annan utbildning, en person som bytt till lärarutbildningen mot fri-
tidshem vid Campus Kalmar och en som kommit in på lärarutbildningen 
mot fritidshem vid Högskolan i Kristianstad. En student tackade nej till ut-
bildningsplatsen vid lärarutbildningen på grund att hen antogs till sitt första-
handsval vid en annan utbildning vid Linnéuniversitetet. De tre studenter 
som började en annan utbildning slutade således för att de blev antagna till 
en utbildning som för dem var mer attraktiv. För två var det geografiska 
vinster med att byta studieort och för en student framstod en annan utbild-
ning som mer attraktiv. 

Av de återstående 11 som intervjuats var det åtta som ej kom till kurs-
start och tre som började utbildningen, men som slutade inom 2-10 dagar. 
Studenterna anger genomgående att de varit tveksamma till läraryrket och 
att gå lärarutbildningen. För flera har lämplighetsbedömningen inte inverkat 
på deras beslut.  
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Lämplighetsprövningen var mycket bra och det borde vara obligato-
riskt med denna typ av prövning inför för alla utbildningar. Mitt av-
hopp från lärarutbildningen har inget med denna prövning att göra. 

Det finns emellertid studerande som påverkats av den information om yr-
kesvalet, som lämplighetsbedömningen givit. 

Jag valde att inte börja eftersom jag inte vet hur intresserad jag 
egentligen är. Jag är osäker på om detta är rätt alternativ för mig. 
Jag har valt att jobba istället… 
…Nja egentligen inte, fast kanske ändå. Jag tyckte att den var riktigt 
bra och gav information om vad en lärare i fritidshem arbetar med 
och förväntas syssla med. Själva lämplighetsprövningen ger jag hög 
poäng. Jag var osäker på om detta var rätt utbildning för mig. 
 
Jag var mycket osäker på om jag ville gå en lärarutbildning och när 
jag fick ett jobb jag ville ha tackade jag nej till platsen på lärarutbild-
ningen mot fritidshem… 
…Jag tyckte att lämplighetsprövningen var svår och jag klarade mig 
med nöd och näppe. Jag tycker eftersom jag låg så lågt godkändskalan 
borde någon annan få tillgång till utbildningsplatsen. 
…Jag tycker nog att lämplighetsprövningen var bra men jag var osä-
ker på mig själv under den dagen. 

Sammanfattningsvis har de sökande som inte kommit till kursstart eller som 
mycket tidigt avbrutit sina studier givit uttryck för en tveksamhet kring om 
läraryrket är rätt yrkesval. För några studenter har lämplighetsbedömningen 
bidragit till klarhet kring uppfattningen om att läraryrket inte framstår som 
ett önskvärt yrkesval.  

 

Bedömarnas erfarenheter 
 
Sammanlagt 18 bedömare har medverkat i de muntliga delarna av pröv-
ningen och 5 bedömare i de skriftliga. Två olika matriser har använts, en för 
de muntliga inslagen och en för det skriftliga provet. Bedömarna som delta-
git i gruppuppgiften och den personliga intervjun som observatörer och ak-
törer har fått besvara en enkät som behandlar deras erfarenheter av lämplig-
hetsbedömningen. 

Enkäten behandlar följande områden: 
- hur det bedömningsstöd som funnits upplevts, 

- om det varit någon förmåga som upplevts särskilt svår att be-
döma, 

- om det varit något kriterium som varit särskilt svårt att tillämpa, 

- om det varit något eller några inslag i bedömningsarbetet som 
upplevts problematiska, 

- hur bedömningsarbetets organisering upplevts,  

- vad som kan behöva förändras vid en eventuell fortsatt lämplig-
hetsbedömning. 
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Bedömarnas erfarenheter och synpunkter har sammanställts och därefter vid 
den efterföljande höstterminens början kommunicerats med och diskuterats 
tillsammans med gruppen.   
 
 
Bedömningsstödet 
 
Bedömningsstödet har generellt upplevts positivt av bedömarna. Flertalet 
bedömare har varit involverade i utvecklingsarbetet som föregått den 
”skarpa” utprövningen, och härigenom medverkat till att kriterier fått en allt 
bättre skärpa. 

Jag tycker att bedömningsstödet har varit till stor hjälp. Den sista 
versionen kändes välarbetad och tydlig. Den har också blivit än mer 
tydlig ju längre försöket har fortskridit eftersom vi bedömare har 
”stött och blött” matrisen under de samtal vi haft före, under och efter 
intervjuer och observationer. 

Bedömningsunderlaget kan ur bedömarnas perspektiv ses som en karta, som 
inte alltid haft full överensstämmelse med den terräng den avser beskriva. 
Det har enligt bedömarna ibland varit svårt att tydligt avgöra vilket krite-
rium som är tillämpligt, samtidigt som man stundom upplevt begränsningar 
i underlaget i form av sökandes prestationer. Sunt förnuft och kommunikat-
ion har då visat sig vara väsentliga kvaliteter i det konkreta arbetet.  

Jag har upplevt matrisen i kombination med diskussioner i den lilla 
och den stora gruppen20 som ett bra stöd. Matrisen har blivit bättre 
och bättre ju mer den “finslipats”. Trots detta var den inte klockren i 
vissa lägen. Sunt förnuft var då bra att ha i kombination med bra dis-
kussioner med medbedömarna.  
 

Förmåga som varit svår att bedöma 
 
Det har inte varit någon förmåga som genomgående upplevts problematisk. 
Däremot har det varit svårt att bedöma den muntliga kommunikativa för-
mågan eller den interaktiva förmågan om den sökande exempelvis suttit tyst 
och inte deltagit under gruppuppgiften.  

Som vi redan diskuterat finner jag båda aspekterna i 1) muntlig för-
måga som svåra att använda när personen är tyst under gruppdiskuss-
ionen. Här är det ju viktigt varför de är tysta t.ex. att de inte förstått 
texten de ska diskutera eller kanske inte ens förstått att de förväntas 
tala/diskutera eller att de är väldigt blyga. Nivå 1 förutsätter att de 
faktiskt talar vilket flera faktiskt inte gjorde…    
 
Förmåga till självreflektion (4) har jag också upplevt som ’besvärlig’ 
ibland. Kan en persons förmåga att reflektera över sina brister ta bort 

                                                
20 Den stora gruppen avser här den återsamling med båda projektledarna och samtliga de bedömare 
som tjänstgjort en viss dag som avslutade varje bedömardag. 
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betydelsen av de faktiska bristerna? Typ, ’Ja jag är medveten om att 
jag var tyst under gruppdiskussionen och jag vet att jag borde tagit 
mer plats men jag är en lyssnande och inkännande person’. Personen 
reflekterar över sin (o)förmåga (som faktiskt kan vara sann) även om 
hen inte gör det så bra. 

Ett par bedömare lyfter också fram förhållandet som gäller sökande som inte 
har svenska som modersmål. Samtidigt som kunskaper i svenska språket är 
en förutsättning för att kunna kommunicera i prövningen, så kan ett negativt 
utfall i detta avseende upplevas kränkande.  

Jag kan tycka att det är svårt att bedöma sökande som har ett annat 
modersmål än svenskan. Inte för att de är svåra att förstå utan för att 
det känts som att den sökande inte har förstått texten. Den sökande 
kan vara en tydlig kommunikatör och ledare. Ha ett driv och en ledar-
skapsstil som intresserar och engagerar. Men när hen inte förstått tex-
ten så blir det mer komplicerat att bedöma. Det tycker jag har varit en 
utmaning. 

En av variablerna som skulle bedömas innehöll egentligen två kvaliteter, be-
redskap och motivation. Det har varit svårt att bestämma vad som ska 
hamna i förgrunden när denna kvalitet bedöms. Att dessa två kvaliteter inte 
alltid behövde vara samstämmiga lyfts av några fram som ett problem.  

Kriteriet ”Visar motivation och beredskap inför yrkesvalet” har vi 
diskuterat under våra träffar. Att både ha en hög motivation och en 
god beredskap är inte helt självklart…  
 

Något kriterium som varit särskilt svårt att tillämpa 
 
De kriterier som lyfts fram är de som förutsätter en kommunikativ handling 
från deltagarna i gruppsamtalet. Har den sökande varit tyst under gruppsam-
talet, så har också förmågan att interagera varit svår att bedöma.  

Kriterier 1–3, har vid ett tillfälle varit omöjlig att bedöma, då någon 
eller några sökande har varit helt tysta under gruppsamtalet. Vem, 
vilka i gruppen har då ansvaret att se till alla är delaktiga? Om någon 
väljer att vara helt tyst – är det då samtidigt något som kan sänka be-
dömningen på de övriga, som inte lyckas få med den/ de tysta? Skulle 
det i ovan nämnda exempel vara möjligt att någon bedömare går in i 
samtalet med en direkt fråga till den som är tyst. Kanske i slutet av 
samtalet? 

Sedan finns det kriterier som skulle behöva mjukas upp något, där skriv-
ningen i kriteriet snarare kan ses som ett exempel på handling, men där det 
kan finnas alternativa sätt.  Exempelvis gäller detta formuleringen beträf-
fande den interaktiva förmågan ”Bidrar aktivt med frågor som bjuder in 
andra att komma med i samtalet.” Genom att mjuka upp formuleringen till 
”Bidrar aktivt, exempelvis med frågor,…”, så öppnas kriteriet för alternativa 
sätt att inbjuda till kommunikation.  
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Även förmågan som gäller beredskap och motivation nämns i detta sam-
manhang. Beredskap och motivation är egentligen två olika kvaliteter som 
behöver bedömas var för sig.  

Inslag som varit problematiska 
 
Det som flera tagit upp är förhållandet att bedömningsarbetet ska göras un-
der en period i samband med terminsavslutningen, då många är hårt arbets-
belastade. Att bedöma under ett par dagar och sedan växla arbetsuppgifter 
för att sedan återkomma till bedömningsarbetet har upplevts pressande.  

Förhållandet att man växlat bedömningskonstellationer har flera upp-
levts positivt. Samtidigt har detta lett till att man delvis fått ”börja om” med 
att hitta formen för bedömningsarbetet inom den nya grupperingen. 

Exempelvis har vi i olika bedömningskonstellationer gjort lite olika 
vid bedömningsfasen. Efter gruppdiskussion och intervjuer har vissa 
bedömare velat resonera och diskutera sin bedömning innan man 
markerat en egen individuell bedömning. Jag har tyckt att man inte 
bör påverka varandra förrän alla först har gjort en individuell bedöm-
ning. Den diskussionen menar jag bör göras först när man ska ge ett 
sammanfattande och gemensamt omdöme om respektive sökande! 

Sökande med språksvårigheter samt sökande som är passiva eller tysta i 
gruppsituationen återkommer även i detta avseende. 

Sökande som talar ganska bristfällig svenska och som kan ha svårt att 
förstå de frågor som ställs i intervjun. De som är väldigt passiva i 
samtalet (vilket sedan bara delvis kan kompenseras för i intervjun).    

Ett par bedömare tar upp allvaret i vilken betydelse lämplighetsbedöm-
ningen har för de sökande och hur väsentliga deras egna bedömningar då 
blir. Samtidigt har upplevelsen varit att det inte varit svårt att identifiera 
dem som svarar mot den lägsta nivån. 

I början hade jag vissa etiska betänkligheter (de gick konstigt nog 
över …=) i alla fall under själva genomförandet) att ge utlåtanden, 
som kan få så stora konsekvenser, om människor som jag träffar så 
kort stund. 
 
Nej, egentligen inte. Den trygghet, öppenhet och stringens mellan oss 
bedömare har jag upplevt som stärkande och säkert en väsentlig del i 
att arbetet inte blev problematiskt. Min upplevelse är att fyror och et-
tor inte var så svåra att se. Däremot ”vandrade” mina kryss ibland 
mellan nivå 2 och 3 och först efter ”tanketid” och genomförd intervju 
kunde jag mer bestämt känna att ”ja, det är rätt för mig att sätta ex en 
tvåa”. Vid våra samtal då vi skulle fylla i bedömningsprotokollet upp-
levde jag ibland att jag låg lite lägre i min bedömning än ex våra ex-
terna lärare.  

Sammanfattningsvis har följande problem lyfts fram i flera av de frågor som 
bedömarna fått ta ställning till: 1) sökande som är tysta i gruppdiskussionen, 
2) sökande med annat modersmål än svenska och 3) svårigheter kring att ta 



 

 
 

68 (av 97) 

ställning till två kvaliteter inom ramen för samma förmåga (självreflekt-
ion/motivation). Flera bedömare menar dock att det inte funnits några pro-
blematiska inslag.  

 

Bedömningsarbetets organisering 
 
Bedömningsarbetets organisering och ledning har uppskattats av bedö-
marna. Arbetet har enligt bedömarnas uppfattning vilat på en god struktur 
och en tydlighet, samtidigt som det funnits en flexibilitet och beredskap för 
förändringar i tidsschema m.m.  

Otroligt väl, kan inte komma på något som strulat (ur mitt bedöm-
ningsperspektiv). Ordning och reda, struktur och tydlighet. Viktigt 
också att det under dessa dagar funnits ledare (Lasse och Per) som 
har ett högt förtroende hos oss bedömare. Bra också att återsamlas 
varje eftermiddag och lyfta funderingar och lärdomar. 
 
Alldeles utmärkt! God struktur, gott stöd, trygg och säker ledning som 
servat med ALLT. Rena lyxen att komma till ett så dukat bord! TACK 
för att jag fått vara med! 
 

Behov av förändringar 
 
Om lämplighetsbedömningen ska upprepas, finns det utrymme för förbätt-
ringar. Någon föreslår att man för att effektivisera arbetet kan reducera anta-
let bedömare till två. En annan bedömare menar att man för att göra arbetet 
resurseffektivt kan begränsa prövningen till en skriftlig uppgift komplette-
rad med utdrag ur brottsregistret. Andra föreslår finjusteringar i den form 
som tillämpats såsom förbättringar av bedömningsmatrisens skrivningar och 
utökad tid för skrivuppgiften. En uppskalning som en generell lämplighets-
bedömning skulle innebära, förutsätter att man kan inleda bedömningsar-
betet avsevärt tidigare på året, menar en bedömare.  

Några menar att det behövs en mer djupgående diskussion om var grän-
sen för lämplighet egentligen ska ligga.  

Det finns mycket att diskutera, men det ligger delvis på ett högre ab-
straktionsplan: var nivån för olämplighet ska/bör ligga! Jag tycker 
Lnu har gjort ett gott val genom att lägga ribban lågt för olämplighet: 
att vi vill avskilja de riktigt olämpliga! Självklart skulle ribban kunna 
höjas, men då riskerar vi att avskilja sökande som via utbildningen 
skulle kunna bli bra lärare.  
 
Resonemang kring vad som genererar 1 eller inte 1. Jag upplever att 
1 blivit detsamma som fullständigt, fullständigt, fullständigt hopplöst. 
Och så ska det kanske vara. Eller inte. Finns en feghet inbyggd i sy-
stemet? Hur påverkade det att vi efter de ettor som gavs inledningsvis 
blev uppmanade att också skriftligen skriva ner en motivation? Kan 
det vara slumpen som gjorde att det blev så få ettor efter detta (kanske 
inte stämmer)? Jag tvivlar. 
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Lämplighetsbedömningens giltighet  
 

Vid en värdering av provs kvalitet brukar de psykometriskt grundade be-
greppen validitet och reliabilitet användas. Validiteten brukar då avse flera 
aspekter. Begreppsvaliditet ger ett mått på hur väl ett test eller ett prov 
täcker det begrepp som det avser fånga in, i det här fallet lärares lämplighet. 
Innehållsvaliditeten innebär att den operationalisering som gjorts av begrep-
pet är relevant och att de delprov som används fångar in helheten i begrep-
pet. Kriterievaliditet eller empirisk validitet hänför sig till hur väl de mått 
som genereras visar sig fungera som förutsägelse på vad som sker i det 
verkliga livet. De som efter att ha genomgått en lämplighetsbedömning med 
godkänt resultat – kommer de också bedömas vara lämpliga som lärare?  

Reliabilitet hänför sig till den tillförlitlighet varmed dessa mätningar 
görs. Vid provsituationer ska provtagare erhålla likartade förutsättningar för 
att prövas, oavsett när detta sker eller vid kvalitativa bedömningar oavsett 
vilka som bedömer. När flera bedömare är involverade används begreppet 
interbedömarreliabilitet som ett mått på överensstämmelsen mellan olika be-
dömare, dvs. att det inte föreligger någon systematisk skillnad mellan olika 
bedömares uppfattningar om de kvaliteter som framträder. 

Till dessa båda begrepp kan även rättvisebegreppet fogas. Prov som är 
betydelsefulla för provtagare ska ge alla likvärdiga förutsättningar att ge-
nomgå en prövning. Denna ska inte missgynna individer eller grupper till 
följd av exempelvis social eller etnisk bakgrund eller till följd av specifika 
svårigheter.     

Vi har baserat vår kvalitetsbedömning av lämplighetsbedömningens gil-
tighet på Samuel Messicks arbeten om validitet i pedagogiska och psykolo-
giska tester och prov. Messick (1995) anger några orsaker till bristande vali-
ditet. En sådan är bristande underlag för att bedöma begreppet i sin helhet 
eller som Astrid Pettersson (2007/2015) uttrycker kraven som kan ställas på 
ett prov: ”…Att göra det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt 
mätbara till det väsentligaste.” (Pettersson, 2007/2015, s. 25)  

En möjlig risk är alltså att vissa aspekter av ett komplicerat begrepp läm-
nas utanför en bedömning eller blir underrepresenterade därför att de är svå-
rare att komma åt när underlaget för bedömningen hämtas in.  

En annan felkälla är att en provsituation inrymmer svårigheter som inte 
är relaterade till det begrepp som ska bedömas. Exempelvis kan bristande 
läsförmåga leda till att en provtagare har svårt att förstå vad som är den fak-
tiska uppgiften. En provsituation kan också framstå för enkel, till följd av att 
den kontext som provuppgiften är inramad i är välkänd för vissa provtagare 
men inte för andra.  

Messick (1989) förordar en integrerad syn på validitetsbegreppet: 

…validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which 
empirical evidence and theoretical rationales support the adequacy 
and appropriateness of inference and actions based on test scores and 
other modes of assessment. (a.a., s. 5) 
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Messick menar vidare, att ett provs validitet är beroende av sex olika 
faktorer.  

 
• En innehållsaspekt som avser att ett prov både är relevant med 

tanke på begreppets innehåll och att det representerar helheten. 
Det innebär bl.a. att de uppgifter som väljs framstår som rele-
vanta och representativa för det begrepp, som ska fångas in, i det 
här fallet lärares lämplighet.  

• En materiell aspekt, som avser att det underlag som inhämtas 
också representerar helheten i det begrepp som ska bedömas. Det 
räcker inte med att uppgifter täcker ett begrepp, det empiriska un-
derlag som genereras ska också motsvara detta.  

• En strukturell aspekt, som avser trovärdigheten i den bedömning 
som görs av det inhämtade underlaget. De bedömningar som görs 
ska också korrespondera med de olika kvalitetsnivåer som kan 
tänkas föreligga.  

• En extern aspekt, som avser möjligheten att generalisera resultat 
till andra likartade situationer. Generaliserbarheten är också 
kopplad till förhållandet mellan tidsramar och möjligheterna att 
tillgodose såväl bredd som djup i underlaget.  

• En konsekvensaspekt, som avser såväl avsedda som oavsedda so-
ciala konsekvenser av de prov och provresultat som genereras. 
Det gäller exempelvis konsekvenser för olika sociala gruppe-
ringar som kan gynnas eller missgynnas av ett specifikt prov. 
(Messick, 1995, s. 745-746.)  

Vi kommer i det följande att värdera den lämplighetsbedömning som 
gjorts vid Linnéuniversitetet utifrån dessa sex aspekter.  

 

Prövningens innehåll (innehållsaspekten) 
 
Innehållssidan avser i vad mån de kvaliteter som valts ut för prövningen och 
de kriterier som utvecklats verkligen svarar mot vad vi menar med begrep-
pet lämplighet eller med vad som utgör en lämplig lärare. Det gäller vidare 
att den form som valts för prövningen svarar mot detta begrepp.  

Vi har tidigare beskrivit de dubbla funktioner som lämplighetsbedöm-
ningen haft. Dels har syftet varit att ge de sökande som utifrån prövningen 
framstår som särskilt lämpliga ett extra meritvärde vid konkurrensen om ut-
bildningsplatser. Dels har syftet varit att avskilja de sökande, som vid pröv-
ningen inte kan uppvisa den lämplighet som yrket kräver. Malmquist (1956) 
beskriver denna funktion som ett negativt sållningsinstrument, dvs. avsikten 
är att gallra bort uppenbart olämpliga sökande.  

Lämplighet har operationaliserats till kvaliteter som kan beskrivas som 
grundförutsättningar som varje lärare oberoende av kontextuellt samman-
hang behöver besitta. Dessa är baserade på forskning om lärarkvalitet (Gar-
desten, 2016; Gerrevall, 2017) samt på intervjuer med skolledare och före-
trädare för personalorganisationerna, vilket vi beskrivit tidigare i rapporten. 
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Att de lärarkvaliteter som uppfattas utgöra lärarlämplighet är generella åter-
speglas också i Linnéuniversitetets breda urval av bedömare (se kap. 2). De 
kvaliteter som ingått i prövningen har varit kommunikativ förmåga (skriftlig 
och muntlig), ledarförmåga, interaktiv förmåga samt förmåga till självre-
flektion och motivation. Dessa förmågor har bedömts var för sig, och de har 
givits lika vikt vid prövningen. Några krav på lärarlämplighet har fått väljas 
bort i Linnéuniversitets modell, eftersom det inte ansetts möjlig att skapa 
förutsättningar för en rättssäker prövning av dessa förmågor. Det rör sig 
bl.a. om risk för sexuella övergrepp eller psykopatiskt beteende. 

Den form som valts för lämplighetsbedömningen kan beskrivas som ett 
begränsat stationsprov inspirerat av den multipla miniintervjun som tilläm-
pas inför antagningen till den danska lärarutbildningen (Uddannelse- og 
forskningsministeriet (2016). Till sitt innehåll påminner lämplighetsbedöm-
ningen om de prövningar som genomfördes tidigare vid svensk lärarutbild-
ning (se kap. 1). Då utgjordes prövningen i allmänhet av en svensk uppsats, 
muntlig framställning, fri sysselsättning med en grupp barn samt en person-
lig intervju. Vid lämplighetsbedömningen vid Linnéuniversitetet har det inte 
ingått någon fri sysselsättning med en grupp barn och inte heller konkret 
undervisning av barn eller unga vilket kan ingå vid lämplighetsprövning i 
t.ex. Skottland och Finland. Istället har interaktiva, ledarskaps och muntligt 
kommunikativa kvaliteter prövats genom att de sökande genomfört en 
gruppuppgift, där man i grupp ska diskutera och ge förslag på hanteringen 
av ett pedagogiskt dilemma.  

Sambandet mellan de olika förmågorna som prövats vid Linnéuniversite-
tets lämplighetsbedömning framgår av tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Samband mellan de olika delkvaliteterna som prövats  
(Spearmans rho) 

 

 
Muntlig kommu-
nikation Ledarroll Interaktiv 

Självreflektion 
och motivation 

Skriftlig kommu-
nikation 

Muntlig kommuni-
kation 1 ,696 ,739 ,585 ,118 

Ledarroll  1 ,672 ,490 ,199 

Interaktiv   1 ,553 ,109 

Självreflektion och 
motivation    1 ,142 

Skriftlig kommuni-
kation     1 

 
I tabellen redovisas sambanden mellan de olika delkvaliteterna som prövats. 
Som framgår av tabellen är sambandet mellan den skriftliga kommunikativa 
förmågan och övriga förmågor lågt. Sannolikt ställer de provsituationer som 
kräver skriftlig kommunikation och de som kräver muntlig interaktion olika 
typer av krav. Det är inte säkert att man med god kvalitet muntligt kan kom-
municera det man läst in och satt på pränt. Att den skriftliga delen sannolikt 
prövar en delvis annan aspekt av lämpligheten framgår av den interna konsi-
stensen, vilken mätt med Cronbach’s alfa blir 0,775 om alla fem förmågorna 
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inkluderas, medan den stiger till 0,877 om den skriftliga kommunikationen 
exkluderas. 

Den form som valts har sin grund i att prövningen ska vara möjlig att ge-
nomföra under en avgränsad tid – en halvdag har setts som en möjlig om-
fattning med tanke på antalet sökande. Prövningens innehåll och form har i 
allmänhet uppskattats av de sökande. De kritiska synpunkter som inkommit 
har främst gällt den skriftliga delen och att den upplevdes alltför stressig till 
följd av begränsade tidsramar. 

 

Det underlag som genereras (den materiella aspekten) 
 
Det underlag som genererats hänför sig dels till den skriftliga uppgiften, 
dels till två situationer som baseras på muntlig kommunikation. Underlaget 
från det skriftliga provet har ur bedömarnas perspektiv varit tillräckligt. 
Vissa sökande har emellertid upplevt tidsramarna alltför snäva21, samtidigt 
som vissa givit uttryck för en ovana vid att skriva text för hand. Texterna 
har ställt krav på funktionella språkkunskaper som motsvarar de grundläg-
gande kraven för att bli antagen till lärarutbildningen. Sökande som kunnat 
dokumentera funktionshinder såsom dyslexi har fått provsituationen anpas-
sad, för att förutsättningarna ska vara likvärdiga för alla sökande.  

Övriga provstationer har observerats samtidigt som de svar som avgivits 
vid den personliga intervjun bedömts. En svårighet som uppkommit har 
gällt sökande som varit tysta under gruppsituationen. Underlaget för att be-
döma muntlig kommunikativ förmåga och i viss mån ledarförmåga och in-
teraktiv förmåga har då i vissa avseenden varit mer bristfälligt. Detta har 
kompenserats vid intervjustationen, eftersom det varit samma bedömare 
som medverkat vid både gruppsituationen och den individuella intervjun. 
Däremot har den sökande inte visat upp sin ledarförmåga i praktisk hand-
ling.  

Vid tidigare verksamhet med lämplighetsbedömning i landet, har ett in-
slag ofta utgjorts av praktiskt arbete med en grupp barn eller elever. Även 
kortare undervisningsinslag har kunnat förekomma. Detta skulle kanske 
vara möjligt att åstadkomma om prövningen gäller en begränsad grupp sö-
kande. Vid multipla miniintervjuer, eller vid stationsprov (OSCE) som an-
vänds inom medicinska utbildningar, används ofta standardiserade patienter, 
som har i uppgift att agera på ett likartat sätt för varje ny prövande. Även då 
är det en begränsad grupp studerande eller sökande som genomgår pröv-
ningen. Men i en verksamhet som omfattar alla sökande till lärarutbild-
ningen i landet, skulle en sådan provform inte vara logistiskt eller ekono-
miskt möjlig att realisera. 
 

 

                                                
21 Wilde m.fl. (2009) beskriver hur den skriftliga essän som ingår i antagningstesterna vid ameri-
kanska Indiana University skall skrivas under viss stress, i ett medvetet försök att efterlikna praktise-
rande lärares faktiska arbetsförhållanden. 
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Trovärdigheten i de bedömningar som gjorts (den strukturella 
aspekten) 

 
De underlag som utvecklades för bedömning av de sökande har successivt 
förfinats under det utvecklingsarbete som föregått den skarpa lämplighetsbe-
dömningen. De bedömare som medverkat i det skarpa läget har också delta-
git under utvecklingsarbetet. Härigenom har efter hand en god förtrogenhet 
med de kvaliteter som uttrycks i de bedömningsmatriser som använts ut-
vecklats.  

Det skriftliga delprovet har bedömts av en lärare (av totalt fem), och vid 
kritiska fall av två lärare. Dessa har varit väl förtrogna med de kvaliteter 
som bedömts, och de krav som ställts för att uppfylla den grundläggande be-
hörigheten. Vid bedömningen av de sökande vid de stationer som baserats 
på muntlig kommunikation har bedömarkonstellationerna varierat både i 
sammansättning och i omfattning. Mellan 2-4 personer har bedömt de sö-
kande vid de stationer som baserats på muntlig kommunikation. Konstellat-
ionernas sammansättning har kontinuerligt förändrats, för att inte några fasta 
gruppnormer ska utvecklas. Den faktiska bedömningen har i allmänhet gått 
till så att var och en av bedömarna först individuellt tagit ställning till den 
sökandes prestationer utifrån det bedömningsunderlag som förelegat. Varje 
kvalitet i underlaget har bedömts på skalan 1-4 utifrån de kriteriebeskriv-
ningar som föreligger. Därefter har gruppen bedömare resonerat sig samman 
för att komma fram till ett gemensamt omdöme för var och en av de fyra 
förmågor som bedömts22. När det varit osäkerhet i gruppen om det slutliga 
utfallet har det aktuella fallet lyfts för diskussion med samtliga bedömare 
den aktuella dagen och med provledningen. Därefter har det formella omdö-
met givits av de ursprungliga bedömarna. 

Den form som tillämpats har byggt på argumentation och inte på statist-
isk sammanvägning. Det gör att de mått på interbedömarreliabilitet, som 
ofta brukar användas, inte är relevanta i sammanhanget. Istället har vi be-
skrivit den variation som förelegat i bedömargruppen, och som man behövt 
hantera för att bli överens om ett omdöme. Denna variationsvidd framgår av 
tabell 8 nedan.  
  

                                                
22 Det har i bedömarkonstellationerna hänt att viss gemensam kommunikation föregått de individuella 
bedömningarna. 
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Tabell 8. Variationsvidd i bedömarkonstellationer vid de stationer som 
baserats på muntlig kommunikation23 

 

 
 
 
Det har varit en väldigt god överensstämmelse vid de preliminära individu-
ella bedömningar som gjorts av varje enskild bedömare. Totalt har 44 poäng 
kunnat fördelas, och variationsvidden är som mest 11 poäng mellan den som 
givit högst och den som givit lägst antal poäng. Vid en närmare granskning 
har vi kunnat konstatera att det endast är vid 7 fall av de totalt 1848 bedöm-
ningar som gjorts (11 variabler för var och en av de 168 prövande), som det 
varit mer än ett matrissteg i en enskild variabel som skilt bedömarna åt. An-
nars har skillnaden som mest varit ett matrissteg. Den goda överensstäm-
melsen kan till stor del förklaras med att bedömarna blivit väl förtrogna med 
de kvaliteter som ska bedömas och med de olika kvalitetsskillnader som be-
dömningsmatrisen inrymmer, även om dessa uppfattats kunna preciseras yt-
terligare. Förhållandet att man inom några konstellationer börjat med att dis-
kutera den sökandes prestationer innan de individuella omdömena doku-
menterats, kan förstås också ha bidragit till att variationen blivit mindre.  

Av de kommentarer som bedömarna avgivit beträffande bedömningsun-
derlaget, har vi kunnat konstatera att det finns utrymme för ytterligare ut-
veckling. Det gäller framför allt svårigheten att sammanfatta den femte för-
mågan till en enda delprovspoäng, som egentligen är sammansatt av två 
kvaliteter, dvs. förmågan till självreflektion och motivation för yrket. Den 
ursprungliga tanken bakom att sammanföra kvaliteterna var att den upp-
givna motivationen för yrket också behövde ställas mot den realism som den 

                                                
23 Variationsvidden är beräknad för varje sökandes bedömarkonstellation. Den är baserad på de 11 
variabler som finns formulerade i den bedömningsmatris som gäller den muntliga delen av lämplig-
hetsbedömningen; 2 variabler för muntlig kommunikativ förmåga, 3 för interaktiv förmåga, 3 för le-
darförmåga samt 3 för förmåga till självreflektion och motivation. 
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sökande uppvisade visavi vad yrket egentligen innebär och de egna förut-
sättningarna för att bli lärare. Framöver kan dock en tydligare distinktion 
mellan dessa kvaliteter behöva göras.    

 

Generaliserbarhet (den externa aspekten) 
 
Att göra prognostiska bedömningar av individers möjligheter att utvecklas 
med stöd av utbildning är inte enkelt att göra. Dvs. att vid antagningen på 
grundval av ett test som genomförs under några timmar med säkerhet be-
döma huruvida en person har eller inte har de förutsättningar som krävs för 
att med stöd av en lärarutbildning utveckla de kvaliteter som krävs för att bli 
lärare. Och än svårare är det att bedöma om den sökande efter avslutad ut-
bildning kommer att bli en framgångsrik lärare. Detta har vi belysts i den 
forskningsgenomgång (Fonseca, 2017) som gjorts inom ramen för försöks-
verksamheten.  

Vid tidigare verksamhet med lämplighetsbedömning såväl i Sverige som 
i andra länder har samband mellan resultat vid lämplighetsprov och betyg på 
undervisningspraktiken eller på de inslag i utbildningen som motsvarar da-
gens verksamhetsbaserade utbildning (VFU) studerats. Några entydiga sam-
band har inte kunnat dokumenteras, vilket bland annat hänger samman med 
att det är många faktorer som avgör i vad mån en undervisningspraktik blir 
framgångsrik – inte bara lärarens skicklighet. (Fonseca, 2017) 

Sannolikt kan de flesta studenter med stöd av utbildning och träning ut-
vecklas i de kvaliteter som anses utgöra lärarlämplighet. Därför har vi an-
vänt begreppet ”ännu ej lämplig” för de sökande som bedömts inte hålla 
godtagbar kvalitet. För att bedöma giltigheten i dessa kvaliteter behöver en 
mer långsiktig uppföljning göras. Resultaten vid lämplighetsbedömningen 
behöver ställas i relation till den bedömning av lärarkvalitet som görs under 
utbildningen, och som tar sig uttryck i betyg på den verksamhetsförlagda ut-
bildningen. Resultaten behöver även ställas mot en bedömning av den skick-
lighet i yrket som dessa lärare utvecklar. Dock är det svårt att hitta tillförlit-
liga mått på lärares skicklighet eller framgång i yrket, då kontextuella fak-
torer tenderar att vara väl så väsentliga som lärarens specifika kvalitet (se ex 
Popham, 2015). 

Prövningen av den prognostiska kvaliteten i de förmågor som lämplig-
hetsbedömningen baserats på kommer UHR att svara för, så långt detta är 
möjligt inom ramen för försöksverksamhetens tidsrymd. Prövningen kom-
mer bara att kunna omfatta samband med resultaten från de första verksam-
hetsförlagda delarna av utbildningen. Vi har lagt in de variabler eller för-
mågor som prövas vid lämplighetsbedömningen som särskilda inslag även i 
bedömningen under VFU, för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen 
för de studerande som antagits efter genomgången lämplighetsbedömning.  
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Sociala konsekvenser (konsekvensaspekten)  
 
De 168 sökande som genomgått prövningen har samtliga så när som på en 
besvarat en enkät om de egna upplevelserna av lämplighetsbedömningen. 
Den generella bilden är att lämplighetsbedömningen uppfattats vara både re-
levant och tämligen krävande samtidigt som de allra flesta upplevt att den 
givit rättvisa förutsättningar för de prövande att visa sin kompetens. Det få-
tal som varit tveksamma eller negativa till om prövningen genomförts under 
rättvisa förutsättningar har givit mer allmänna kommentarer som  
exempelvis gällt sökande med läs- och skrivsvårigheter, utan att särskilt 
lyfta fram de egna erfarenheterna.  

Vi har utifrån bedömares kommentarer kunnat konstatera att det finns 
sökande som haft svårigheter med svenska språket, och som till följd av svå-
righeter att förstå uppgifternas innebörd eller de frågor som ställts troligen 
inte kunnat visa en tillräckligt god förmåga i flera avseenden. Konsekven-
serna av lämplighetsbedömningen blir då att sökande som har bristfälliga 
språkkunskaper riskerar att inte bli antagna. Omdömet bristande lämplighet 
uppkommer till följd av språksvårigheter. Detta förhållande kan samtidigt 
motiveras med att lämplighetsbedömningen gäller en generell antagning till 
lärarprogrammen. Läraryrket är ett kommunikationbaserat yrke, och den 
som har svårt både att förstå och att göra sig förstådd kommer att få svårig-
heter med att klara av att hantera de krav som ställs på lärare. En lärares le-
gitimitet bygger bl.a. på en god kommunikativ förmåga. Det finns lärarkate-
gorier som arbetar specifikt med elever från andra länder, men även för ex-
empelvis SFI-lärare krävs lärarbehörighet genom en grundläggande lärarex-
amen av något slag.  

Den uppföljning UHR svarar för innebär att med stöd av bakgrundsdata 
som SCB tillhandahåller följa upp om det blivit några sökande som syste-
matiskt missgynnats eller gynnats av lämplighetsbedömningen. Vidare be-
höver en uppföljning göras om förhållandet att det föreligger en lämplig-
hetsbedömning inför antagning lett till att det socioekonomiska underlaget 
till lärarutbildningen förändrats i något avseende. Dessa kontroller kommer 
att redovisas i den slutliga rapport som UHR svarar för. 
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6.  Lämplighetsbedömningens 
kostnader24 

 
De ekonomiska ramarna för försöksverksamheten med lämplighetsbedöm-
ningen har fördelats på tre huvudområden;  

 
1. Utvecklingsarbete som legat till grund för utformningen och genom-

förandet av lämplighetsbedömningen. 
2. Genomförandet av lämplighetsbedömningen. 

3. Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. 
 

Med tanke på en eventuell permanentning av lämplighetsbedömningen, kon-
centrerar vi redovisningen till de kostnader som hänger samman med själva 
genomförandet av lämplighetsbedömningen utifrån den form som valts vid 
Linnéuniversitetet. Dessa kostnader tillsammans med resurser för en konti-
nuerlig uppdatering av de uppgifter och de underlag som används samt för 
uppföljning av verksamheten kan ge en fingervisning om vad en generell 
lämplighetsbedömning med föreliggande modell skulle innebära ekono-
miskt.  

En faktor som varit avgörande för kostnaderna har varit svårigheten att 
förutsäga hur många sökande som faktiskt kommer och genomför lämplig-
hetsbedömningen. Ungefär en tredjedel av de sökande som vid något till-
fälle varit anmälda till prövningen via universitetets bokningssystem ge-
nomförde aldrig lämplighetsbedömningen. Den organisation som riggats var 
baserad på antalet sökande som anmält sig till prövningen, varför vissa be-
dömare som bokats upp inte kunde sysselsättas.  

Därför ger vi i redovisningen både en bild av de totala kostnaderna för 
genomförandet som sträckt sig över tre veckor och en bild av vad en opti-
malt genomförd provdag kostar. Med optimalt genomförd avses 20 sökande 
per halvdag samt förhållandet att samtliga sökande som anmält sig kommer 
till provtillfället. 

 

Kostnader för genomförandet 
 
De kostnader som inkluderas i själva genomförandet är relaterade till: 

 
• Administrativa förberedelser som innebär att sköta bokningssy-

stemet och kommunicera med sökande inför prövningen (ca 80 
h). 

• Provledare för hela lämplighetsbedömningen. Provledaren behö-
ver vara engagerad till viss del under hela förberedelsearbetet och 
genomförandet. Provledaren ska se till att det finns lokaler, 

                                                
24 De kostnadsberäkningar som anges i detta textavsnitt kom senare att, marginellt, justeras nedåt. Se 
UHR (2018). 
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schemalägga bedömare och hålla kontakt med administratören 
beträffande hur många sökande som anmält sig till respektive 
provtillfälle. Provledaren förbereder dagen genom att sätta upp 
anvisningar och skyltar som ska vägleda såväl sökande som be-
dömare till de aktuella lokalerna för dagen. Provledaren informe-
rar dagens bedömare om upplägget för och antalet beräknade 
provtagare vid förmiddagens och eftermiddagens prövningar. 
Provledaren hälsar de sökande välkomna och ger nödvändig in-
formation samt arrangerar provtillfället för sökande med funkt-
ionshinder. Provledaren är också tillgänglig under dagen för så-
väl provtagare som bedömare. Efter genomförd prövning samlar 
provledaren bedömarna för en utvärdering av dagen och följer 
upp eventuella kritiska fall. Provledaren svarar slutligen för att 
samla in all dokumentation och att den förvaras inlåst på ett sä-
kert ställe. (Tidsåtgång ca fem veckor.) 

• Provledare för det skriftliga delprovet. Provledaren informerar 
om provet och finns till hands under genomförandet för att kon-
trollera att inga otillåtna hjälpmedel används samt för att svara på 
frågor. Provledaren svarar slutligen för att samla in all doku-
mentation och att den förvaras inlåst på ett säkert ställe. (Tidsåt-
gång, ca 3 h per dag.) 

• Bedömare av de skriftliga uppgifterna. För sökande där det inte 
varit aktuellt med ett underkänt resultat har tidsåtgången varit en 
halvtimme per sökande. För sökande där man övervägt ett under-
känt resultat (1) har ytterligare en bedömare engagerats, vilket 
dubblerat tidsåtgången.  

• Bedömare av de muntliga uppgifterna. Bedömarna behöver för-
beredas genom utbildning för uppdraget. För varje bedömare har 
16 h avsatts. Det ger för 18 bedömare av de muntliga provstat-
ionerna totalt 288 h. För genomförandet har för varje bedömare 
bokförts en arbetsdag (8 h) för de provdagar de varit engagerade. 
Denna tid täcker såväl observation, genomförande av intervjuer 
samt bedömning och uppföljning. Därtill kommer kostnader för 
resor för de bedömare som kommer utifrån. I kostnadsberäk-
ningen nedan har utbildningen bokförts på kostnaderna för de to-
talt tre veckor.  

• Inrapportering av resultatuppgifter till Antagningen (ca 5 min per 
provtagare). 
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Tabell 7. Kostnadsberäkning en optimal provdag 
 

 
 

 
Lönekostnaderna för medverkande provledare och bedömare är baserade på 
en genomsnittlig lektorslön. I övrigt ingår de påslag som reguljärt påförs 
denna form av uppdrag. Vi kan konstatera att kostnaderna landar på ett nå-
got högre belopp än vad Franke, m.fl. (2012) beräknat. Dock har den pröv-
ning som genomförts vid Linnéuniversitetet varit något mer omfattande, så 
till vida att samtliga sökande genomgått tre provmoment istället för den 
muntliga föredragning och intervju, som Franke m.fl. utgått från.  
  

Kostnadsberäkning

Personalkostnader

Namn
lön/mån	
exkl	LKP

Ange	
antal	

timmar
Direkt	lön	i	
projektet

Direkt	lön	inkl.	
LKP+Sem	i	
projektet

Bedömare	av	muntliga	delprov		(15	bedömare	x	8	h) 40	000 120 33	882 51	399

Lärare	som	höll	i	det	skriftliga	delprovet	(3h	per	dag) 40	000 3 847 1	285

40	provtagare	på	en	dag

Bedömning	skriftliga	(10	x	1h)	+	(30	x	0,5h) 40	000 25 7	059 10	708

Administration	(5	min/provdeltagare) 30	000 3 635 964

Provledare	(en	dag) 40	000 8 2	259 3	427

Direkta	lönekostnader	i	projektet 159 44	682 67	782

Övriga	direkta	projektkostnader
Lokalkostnader	för	bedömningen (40	provtagare	per	dag)			fem	salar.	 7	200

Lokalkostnad 320

Resor 1	000

Arbetsplatskostnader 10% 6	778

Summa	övriga	kostnader	i	projektet 15	298
Direkta	kostnader 83	080

Indirekta	kostnader	(direkt	lön) 44,8% 	på	lönekostnaden 30	380

Projektkostnader	exkl.	moms 113	460

Projektkostnader	exkl.	moms per	provtagare 2	837
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Tabell 8. Kostnadsberäkning för hela provperioden om tre veckor 
 

 
 
Som vi tidigare angett, så har den samlade provtiden om tre veckor innehål-
lit en hel del luft, till följd av att anmälda provtagare inte kommit. Med ett 
mer förpliktigande anmälningsförfarande kan måhända luften i genomföran-
det reduceras. Dock är det inte möjligt att införa en kostnad för provtagaren, 
även om vederbörande får tillbaka erlagda utgifter när provet väl är genom-
fört.  
 

Kostnader för kontinuerlig uppdatering 
 
Kostnader för kontinuerlig uppdatering inkluderar arbete med att förnya 
uppgifter genom att söka nya artiklar och anpassa dessa till såväl prövning 
som den bedömning som ska göras. Här har vi beräknat tidsåtgången till  
40 h. 

I uppdateringen ingår även att engagera och utbilda nya bedömare. Ut-
bildningen inrymmer två moment; en halvdags introduktion och genomgång 
av bedömningsunderlag, en halvdag för egen träning baserad på det utbild-
ningsmaterial som utvecklats (gestaltade filmade prövningssituationer), en 
halvdag för träning i autentiska bedömningssituationer där studerande från 
utbildningen medverkar som sökande samt en halvdags avslutande genom-
gång. Vi har utgått från att efter att en grundbemanning formerats kommer 
fem nya bedömare att behöva rekryteras för varje provomgång. Dessutom 

Kostnadsberäkning
Personalkostnader

Semestertillägg 1,5%
LKP	(Arb.avg.,	avtalsförsäkringar,	m.fl	avtalade	lönepåslag) 49,5%

Namn
lön/mån	
exkl	LKP

Ange	
antal	

timmar
Direkt	lön	i	
projektet

Direkt	lön	inkl.	
LKP+Sem	i	
projektet

Utbildning	av	bedömare		(16	h) 40	000 240 67	765 102	797

Bedömare	av	muntliga	delprov		(8	h/dag) 40	000 1365 385	412 584	661

Bedömare	till	skriftlig	prov	(130	x	0,5	h)	+	(38	x	1	h) 40	000 103 29	082 44	117

Lärare	som	höll	i	det	skriftliga	(3	h/dag		i	tre	veckor) 40	000 45 12	706 19	275

Provledare	(5	veckor) 40	000 200 56	471 85	665

Administratör	(80	h) 30	000 80 16	941 25	699

0 0

Direkta	lönekostnader	i	projektet 1	793 500	612 862	214

Övriga	direkta	projektkostnader
Lokalkostnad			 (40	provtagare	per	dag/fem	salar	per	dag) 30	240

Lokalkostnad		 (2	h	per	dag	3	veckor) 8	400

Resor 10	000

Arbetsplatskostnader 5% 43	111

Summa	övriga	kostnader	i	projektet 91	750
Direkta	kostnader 953	964

Indirekta	kostnader	(direkt	lön) 44,8% 386	444

Projektkostnader	exkl.	moms		(för	168	provtagare) 1	340	408

Projektkostnader	exkl.	moms		(per	provtagare) 7	979
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behöver medverkande studerande arvoderas. Provledaren för hela lämplig-
hetsbedömningen håller i såväl rekrytering som utbildning. Tidsåtgången 
kan beräknas till ca två veckor.   

 

Tabell 9. Kostnadsberäkning för uppdatering 
 

 
 

De artiklar som används kan endast utnyttjas vid en provomgång. Sedan bli 
innehållet känt, och provtagare kan själva förbereda sig på det aktuella 
innehållet som ska behandlas.  

 

Kostnader för uppföljning och utvärdering 
 

För uppföljning och utvärdering har vi beräknat ungefär två veckors arbete 
för en person. I detta arbete ingår att sammanställa dokumentationen från 
själva lämplighetsbedömningen, att bearbeta och analysera den information 
som genereras via utvärderande enkäter till sökande som genomgått pröv-
ningen och till bedömare samt att svara för nödvändig kommunikation med 
Antagningen och med UHR. (Tidsåtgång, ca två veckor.) Därutöver har vi 
lagt tid för vetenskaplig ledning och ett vetenskapligt råd, som har i uppdrag 
att med en kritisk blick följa processen.   

Personalkostnader

LKP	(Arb.avg.,	avtalsförsäkringar,	m.fl	avtalade	lönepåslag) 49,5%

Namn
lön/mån	
exkl	LKP

Ange	antal	
timmar

Direkt	lön	i	
projektet

Direkt	lön	
inkl.	
LKP+Sem	i	
projektet

Utbildning	för	nya	bedömare	(5	x	16	h) 40	000 80 22	588 22	588
Rekrytering	och	genomförande	av	utbildning 40	000 80 22	588 22	588
Uppdatering	av	provuppgifter 40	000 40 11	294 11	294

0 0
Direkta	lönekostnader	i	projektet 200 56	471 56	471

Övriga	direkta	projektkostnader
Lokalkostnad		 (2	dagar)

Resor 1	000
Materialkostnader 2	000
Arbetsplatskostnader 5% 2	824

Summa	övriga	kostnader	i	projektet 5	823
Direkta	kostnader 62	294

Indirekta	kostnader	(direkt	lön) 44,8% 25	310
Projektkostnader	exkl.	moms		(för	168	provtagare) 87	604

Projektkostnader	exkl.	moms		(per	provtagare) 521
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Tabell 10. Kostnadsberäkning för uppföljning och utvärdering 
 

 

 
I denna post är kostnader för ett vetenskapligt råd upptagna. Detta råd utgörs 
av forskande personal inom området. I övrigt avser kostnaderna en återkom-
mande uppföljning. Dessutom behövs med vissa mellanrum en mer omfat-
tande analys, där de studerande följs både under utbildningen och in i yrkes-
karriären, för att studera samspelet mellan antagningsresultat och framgång i 
studierna och i yrket.  

 
 

 

  

Personalkostnader

LKP	(Arb.avg.,	avtalsförsäkringar,	m.fl	avtalade	lönepåslag) 49,5%

Namn
lön/mån	
exkl	LKP

Ange	antal	
timmar

Direkt	lön	i	
projektet

Direkt	lön	
inkl.	
LKP+Sem	i	
projektet

Arbete	med	uppföljning	och	utvärdering 40	000 80 22	588 33	769
Vetenskapligt	råd	(5	x	8	h) 60	000 40 16	941 25	327
Vetenskaplig	ledning	 60	000 40 16	941 25	327

0 0
0 0

0 0
Direkta	lönekostnader	i	projektet 160 56	471 84	424

Övriga	direkta	projektkostnader
Resor 3	000
Arbetsplatskostnader 5% 4	221

Summa	övriga	kostnader	i	projektet 7	221
Direkta	kostnader 91	645

Indirekta	kostnader	(direkt	lön) 44,8% 37	839
Projektkostnader	exkl.	moms		(för	168	provtagare) 129	483

Projektkostnader	exkl.	moms		(per	provtagare) 771
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7. Slutsatser 
 
Efter att ha genomfört lämplighetsbedömning med en kohort sökande till lä-
rarutbildningen i två av Linnéuniversitetets program kan man fråga sig om 
det över huvud taget går att dra några slutsatser. Vilken kunskap har utvun-
nits genom denna försöksverksamhet? I föreliggande rapport kan bara de 
slutsatser som dragits av själva genomförandet av lämplighetsbedömningen 
redovisas. En utförligare diskussion av erfarenheterna från försöksverksam-
heten vid Linnéuniversitetet förs i den antologi som är under publicering 
(Gerrevall, 2018). Universitets- och högskolerådet (UHR) ska genomföra en 
uppföljning av hur det fortsatt gått för de sökande som genomgått pröv-
ningen och som antagits vid Linnéuniversitetet respektive Jönköping Uni-
versity under studierna till lärare. Slutsatser av den samlade försöksverk-
samheten presenteras i den rapport som UHR avlämnar till regeringen i maj 
2018. 

 

Slutsatser av försöksverksamhetens 
genomförande 
 
Av de 168 sökande som genomgick prövningen vid Linnéuniversitetet var 
det 29 som registrerades på grundlärarprogrammet med inriktning mot ar-
bete i årskurs 4-6 och 27 som registrerades på grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem. Totalt var det således 56 studerande, dvs. 
33 % av de sökande som genomgick prövningen, vilka slutligen kom att an-
tas och registreras vid Linnéuniversitetet. Hur det gått för denna grupp i ut-
bildningen är en fråga som UHR kommer att följa upp. 

Det vi kan dra vissa slutsatser kring är om det innehåll som valts för 
prövningen kan vara rimligt som grund för en lämplighetsprövning samt om 
den form som valts fungerat tillfredsställande och uppfattas legitim. I punkt-
form kan slutsatserna sammanfattas enligt följande. 

 
• Den innehållsliga avgränsning och operationalisering som gjorts 

av lärares lämplighet har bedömts vara relevant av representanter 
för lärarutbildningar (genom UHRs remiss på förordningstexten), 
företrädare för lärarprofessionens organisationer, av lärarutbil-
dare, av lärarstuderande och av sökande till lärarutbildningen. 
Modellen har uppfattats ha en god face-validity, vilket utgör en 
viktig legitimitetsaspekt. Den har också god förankring i den 
forskning som föreligger av motsvarande prövning internation-
ellt.  

• Den form som utvecklats vid Linnéuniversitetet för lämplighets-
bedömning har upplevts relevant och krävande av de sökande, 
den har genererat ett till största delen tillräckligt varierat underlag 
för en kvalificerad bedömning av lämpligheten samt den har ge-
nererat underlag för ett merittillskott på basis av genomförd 
lämplighetsbedömning. Formen har således kunnat tillgodose 
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såväl behörighetsfunktionen som urvalsfunktionen. Det merittill-
skott som prövningen kunde ge kom emellertid aldrig att ges nå-
gon reell betydelse, eftersom samtliga sökande som bedömts vara 
behöriga kom in på den sökta utbildningen.  

• Svårigheter vid bedömningen utgörs av sökande som av olika 
skäl blir tysta under en prövning som baseras på muntlig kommu-
nikation samt av sökande som till följd av språksvårigheter har 
svårt att förstå vad det är för innehåll som efterfrågas. Dessa har 
således på kommunikativa grunder haft svårt att klara den valda 
provformen.  

• Det föreligger ett tämligen lågt samband mellan sökandes för-
måga att kommunicera skriftligt och övriga förmågor som prö-
vats. Sannolikt är det olika dimensioner av lärarlämplighet som 
dessa båda provformer fångar in.   

• Likvärdigheten i prövningarna har, enligt vad vi kunnat utreda, 
varit god. De sökande har erhållit likvärdiga förutsättningar att 
prestera oberoende av vilka bedömare de mött eller vilken text 
som bildat utgångspunkt för deras prövning.  

• Lämplighetsbedömningen har administrativt fungerat mycket väl. 
Ledningen har uppfattats vara mycket god av såväl de sökande 
som medverkande bedömare. Den information som givits och det 
administrativa system som utvecklats för bokning av tid för 
lämplighetsbedömningen har i stort fungerat väl. Problematiska 
inslag har utgjorts av att sökande i samband med ansökan till lä-
rarutbildningen till antagning.se uppgivit inaktuella mailadresser 
samt att sökande som anmält sig till prövningen inte dök upp. 

• Rekrytering och utbildning av bedömare har fungerat väl. Samt-
liga bedömare som medverkat har deltagit i utvecklandet av be-
dömningsinstrument och bedömningsrutiner. Detta har bidragit 
till att bedömarna varit förtrogna med de bedömningsgrunder 
som tillämpats samt utvecklat en god samsyn kring vad som ut-
gör lämplighet. Bedömarna har också varit mycket positiva till 
försöksverksamhetens genomförande.  

• Arbetet i lämplighetsprojektet har av samtliga inblandade uppfat-
tats som komptensutvecklande. Att professionella pedagoger från 
olika verksamhetsfält tillsammans har diskuterat generella lärar-
kvaliteter har varit givande. 

• Lämplighetsbedömningen har i den form som tillämpats vid 
Linnéuniversitetet blivit tämligen kostsam. I stort har själva ge-
nomförandet av prövningen inneburit en kostnad om ca 8000 
SEK per provtagare. En optimalt genomförd dag, när alla platser 
är fulltecknade och när alla sökande kommer, skulle innebära en 
kostnad på ca 2800 kr. De fördyrade kostnaderna hänför sig såle-
des till förhållandet att sökande som anmält sig till prövningen 
inte dök upp och att man vissa provdagar inte kunde fullbelägga 
antalet tillgängliga platser. 
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Bilaga 1. Universitets- och högskolerå-
dets föreskrifter  
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Bilaga 2. Mätmodell 
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Bilaga 3. Brev till sökande 
 
 
 
Hej! 
 
Du har valt att söka till grundlärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Det är vi väldigt glada för. Som du säkert har läst och hört på flera ställen 
där utbildningarna presenteras, sker antagning hösten 2016 både på meriter 
från gymnasiebetyg eller högskoleprov och efter lämplighetsprövning. 
 
Ett godkänt resultat från lämplighetsprövning är obligatoriskt för att kunna 
bli antagen till grundlärarutbildning med inriktning mot årskurs 4-6 (heltid 
på campus Växjö) och grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem 
(heltid på campus Växjö) hösten 2016. Du måste kunna uppvisa giltig legiti-
mation, dvs. ett svenskt inplastat ID-kort, körkort eller EU-pass (med röda 
pärmar) innan lämplighetsprövningen startar. Kan du inte legitimera dig un-
der dagen får du inte delta i prövningen. Prövningen i sig är kostnadsfri men 
eventuella kostnader i samband med lämplighetsprövningen bekostas av den 
sökande. 
 
Du måste själv anmäla dig till lämplighetsprövningen. När du gått in på si-
dan för anmälan till lämplighetsprövning http://lnu.simplybook.me ser du 
olika halvdagar där tid för prövning erbjuds. Hitta en tid som passar dig, 
klicka på den och fyll i dina kontaktuppgifter. Var noga med att kontaktupp-
gifterna blir korrekta – om uppgifterna är felaktiga riskerar du att missa 
lämplighetsprövningen och därmed din möjlighet att kunna bli antagen till 
de två lärarutbildningar som berörs. Spara det lösenord du väljer – det skall 
användas vid en eventuell avbokning. Du får bara boka dig på EN pröv-
ningstid. Om du behöver byta tid måste du först avboka den tid du redan har 
bokat och därefter boka en ny tid.  När du har gjort din bokning får du ett 
bekräftelsemail – då vet du också att dina kontaktuppgifter fungerar. 
 
Du som har en diagnostiserad funktionsnedsättning skall boka en eftermid-
dagstid och snarast möjligt kontakta Lars Fonseca (kontaktuppgifter finns 
nedan) för att diskutera hur din lämplighetsprövning kan göras rättvis och 
rättvisande. 
 
Om du inte anmäler dig i tid stryks din ansökan till de två lärarutbildningar 
som berörs av lämplighetsprövningen. Anmälan till lämplighetsprövning 
måste göras på länken http://lnu.simplybook.me senast den 22:e april. Du 
kommer att få två påminnelsemail som du måste svara på för att hålla kvar 
din bokning av tid för prövning. Det första påminnelsemailet skickas till dig 
den 2:e maj och måste vara besvarat senast den 6:e maj. Det andra påmin-
nelsemailet skickas till dig den 16:e maj och måste vara besvarat senast den 
20:e maj. Om du inte besvarar påminnelsemailen i tid stryks din ansökan till 
de två lärarutbildningar som berörs av lämplighetsprövningen. 
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Du kan hitta mer information om de förmågor som prövas och hur lämplig-
hetsprövningarna går till på de webbsidor där det utbildningsprogram som 
du har sökt presenteras, grundlärarutbildning vid Campus Växjö med inrikt-
ning mot 4-6 https://lnu.se/program/LAGRU/20162/N1022/ och grundlärar-
utbildning vid Campus Växjö med inriktning mot fritids-
hem https://lnu.se/program/LGFRI/20162/N1028/  
 
Lämplighetsprövningarna äger rum i K-huset på Linnéuniversitetet Campus 
Växjö. Karta över Campus-området hittar du på https://lnu.se/contentas-
sets/0ab80480caac43f49186e1546cc56fc3/karta_vaxjo.pdf På 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/kontakta-och-besoka/karta/ kan du 
ladda ner en app som ger dig möjlighet att söka byggnader på Campus 
Växjö. 
 
Om du inte hittar den information du söker eller har frågor kring bokning av 
tid är du välkommen att kontakta de ansvariga för projektet på mailadressen 
lamplighetsprovning@lnu.se Du kan också kontakta projektadministratör 
Jens Gardesten (0480-446302) eller operativ projektledare Lars Fonseca 
(0480-446724) på telefon. 
 
Mvh och lycka till med de spännande val du är igång att göra 
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Bilaga 4. Dagsschema för en 
bedömningssession 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Schema för sökande 
Tid 
f.m. 

Aktivitet  Tid 
e.m. 

Aktivitet 

8.00 Samling - info  12.00 Samling - info 
8.20 Inläsning av text  12.20 Inläsning av text 
9.00 Skrivtest  13.00 Skrivtest 
10.00 Gruppdiskussion  14.00 Gruppdiskussion 
10.30 Intervju 1  14.30 Intervju 1 
10.50 Intervju 2  14.50 Intervju 2 
11.10 Intervju 3  15.10 Intervju 3 
11.30 Intervju 4  15.30 Intervju 4 
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Bilaga 5. Dagsplanering för bedömare 
 

   
 
 
Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning inför antagning till lä-
rarutbildning 
 
Förmiddag  
 
Bedömarna samlas i sal K1213 klockan 09.30 (gärna tidigare denna andra 
dag) för gemensamma förberedelser. 
 
Klockan 09.55 hämtar någon i varje bedömargrupp ”sina” sökande i sal 
K1212 
 
Därefter arbetar bedömarna i följande salar 
 

Bedömare Sal Text 
Lotta, Sofie, Annika K 1213 2. Klassen fram-

för Barbro, Anne, Zara K1254 
Maria, Ami, Henrik K2054 
Mimmi, Jens K2057 
Lisa, Christina K2083 

 
 
Eftermiddag  
 
Bedömarna samlas i sal K1213 klockan 13.30 för gemensamma förberedel-
ser 
 
Klockan 13.55 hämtar någon i varje bedömargrupp ”sina” sökande i sal 
K1212 
 
Därefter arbetar bedömarna i följande salar 
 

Bedömare Sal Text 
Lotta, Sofie, Annika K 1213 1. Gärna en da-

tor Barbro, Anne, Pernilla K1254 
Maria, Ami, Henrik K2054 
Mimmi, Jens K2057 
Lisa, Christina K2083 

 
OBS! att sjukdom eller andra akuta förhinder kan göra att schemat måste 
ändras. 



 

 
 

95 (av 97) 

Bilaga 6. Intervjufrågor                 
 
 

    
  
 
Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning inför antagning till lärar-
utbildning 
 
De intervjufrågor som ställs i de enskilda intervjuerna behöver vara 
öppna frågor som uppmanar studenten att berätta om något konkret 
(gärna med utgångspunkt i gruppdiskussion). Det är också till stor för-
del om de frågor som ställs kan leda till följdfrågor. 
 
Vi behöver i intervjuerna försöka fånga de förmågor vi vill kunna 
mäta. Frågorna kan riktas emot variablerna 
 
- reflektion över gruppuppgift 
- motiv för yrkesval 
- syn på skola och läraryrket 
- egna erfarenheter av vikt 
- egna kvaliteter 
  
….och då t.ex. ställas som: 
 

• Hur upplevde du gruppdiskussionen? 
• Hur vill du beskriva din roll i gruppdiskussionen? 
• Var den person vi fick se dig som i gruppdiskussionen den per-

son du också är privat? 
• Om du skulle sammanfatta det ni talade om i gruppdiskuss-

ionen, vad skulle du lyfta då? 
• (I vad mån) var det något som förvånade dig som någon av de 

övriga sa i gruppdiskussionen? 
• I vad mån (på en skala 1-10) ändrade du uppfattning om något 

under samtalets gång? 
• Hur var du som elev? Har du haft någon bra/dålig lärare? Hur 

var hen? (Dessa frågor leder naturligt vidare till frågor om var-
för de valde att söka lärarutbildning och vilken slags lärare de 
vill bli). 

• Berätta om en person/situation som du tagit intryck av under 
din egen skolgång 

• Vilka av en lärares uppdrag vill du lyfta fram som (mest) bety-
delsefulla? 

• Beskriv en person eller situation som har påverkat ditt yrkesval 
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• Beskriv vilka kvaliteter hos dig som skulle göra dig till en bra 

lärare – hur har du märkt det? 
• Beskriv vilka kvaliteter hos dig som du skulle behöva jobba 

särskilt med för att bli en bra lärare – hur har du märkt det? 
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Bilaga 7. Exempel på en bedömar-
grupps skriftliga motivering av 
bedömningar på lägsta nivå (1) 
 

Beskrivning gällande sökande Z 
Gruppsamtal	

Sökande X, Y och Z deltog i samtalet. Y satt i mitten emedan X och Z satt 
på varsin flank. Y tar initiativ till samtalet. Fortsättningsvis utspelar sig ett 
samtal mellan X och Y. Z tittar mestadels ner i bordet eller i golvet framför 
sig. Z söker inte ögonkontakt med vare sig X eller Y. Z är mycket passiv i 
ord och kroppsspråk. Hen signalerar inte nyfikenhet inför samtalsinnehållet 
och inte heller inför medsökanden. X och Y pausar och ser på Z och ger hen 
möjlighet att bryta in. Z upprepar vid några tillfällen vad som redan yttrats 
och nickar instämmande ett antal gånger. Hen fyller i (liksom, liksom, lik-
som….) och hakar på vad som redan sagts men bjuder inte på nya infalls-
vinklar. Hen tillför inte något i samtalet.  

Intervjun	

Z säger att samtalet var bra och hen var nöjd med sin egen insats. På frågan 
om vad hen var nöjd med svarade hen att hen fått fram det hen ville säga.  
Z svarade enkelt och kortfattat på våra frågor men förmådde inte på ett be-
gripligt sätt svara på följdfrågor såsom ”Vad menar du med…?”, ”Hur tän-
ker du här…?”. Z’s svar och ”talet om” skedde på en ytnivå. När vi försökte 
förmå hen att fördjupa svaren så blev det ”tomt” eller svårt att förstå vad hen 
sa. Z hade svårt att finna ord.  

När vi frågade Z om hur det kom sig att hen sökte lärarutbildningen så 
berättade hen om negativa erfarenheter gällande den egna skolgången. Hen 
vill bli en lärare som bryr sig om alla elever och ser det som ett lärarupp-
drag. I sammanhanget frågade vi om vad hen ansåg vara en bra lärare och 
här hade hen en längre utläggning, men det var svårt att förstå sammanhang 
och vilket perspektiv hen talade utifrån (lärare/elev). I stora stycken begrep 
vi inte vad hen talade om. När hen fick fråga om att reda ut hur hen menade 
och vem/vilka hen talade om så förmådde hen inte klargöra detta. Något yt-
terligare (utöver ”bry sig om”) som kännetecknar en bra lärare kunde hen 
inte svara på. På frågan om hen skulle bli en bra lärare svarade hen att hen 
kan se och förstå alla elever och att hen ”kan ta hand om”. Detta vet hen ef-
tersom hen arbetat inom äldrevården. Z uppvisade bristande beredskap inför 
yrkesuppdraget men också bristande insikt gällande sig själv i relation till 
läraruppdraget.  

Z söker nu utbildningen för fjärde gången. Hen har vid tidigare försök 
inte kommit in. Z har läst upp ämnen och genomfört högskoleprovet för att 
förbättra sina chanser.  
 


