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Sammanfattning 
 
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. Lämplighetsprövningar 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 Nordamerika men en del 
studier kommer också ifrån Europa. Många studier är framförallt 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 lärarutbildning fokuseras förmågor till 
muntlig och skriftlig kommunikation, socialt interaktiv förmåga, ledarskapsförmåga och 
motivation.  
 
Metoderna för att genomföra urvalsbedömningar är mångskiftande. En kombination av 
stegvisa delprov där sökandegruppen succesivt minskas är vanlig, liksom att resurskrävande 
delprov avslutar antagningsprocessen. Vanliga metoder för lämplighetsprövning är 
essäskrivande, självbiografier, gruppövningar, 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 utbildningspraktik 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 skolelever 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 kostnadseffektivitet 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 professionsutbildningar skiljer 
sig inte nämnvärt från motsvarande studier med fokus på lärarutbildningar. 
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Inledning	
 
Den svenska regeringen fattade 2014 beslut att låta anordna ”försöksverksamhet med krav på 
lämplighetsprov vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning”1 (Regeringen, 2014). 
Genom beslutet återväcktes på allvar den tanke om antagningsprov till lärarutbildning som 
begravdes när lärarutbildningarna inlemmades i högskolan 1977. I Sverige kan 
Högskoleverket sedan 1996 bevilja professionsutbildningar möjlighet att anta två tredjedelar 
av en studentgrupp via stegvisa antagningsprov (Cliffordson, 2006). Ett krav för tillståndet är 
att yrket det gäller kräver ”certain personal characteristics or special competencies” 
(Cliffordson & Askling, 2006, p.46). 
 
Antagningsbestämmelser för ett lands högre utbildningar formuleras inte hur som helst: 
”Admission policies are contextualized by their respective higher education systems, which 
vary considerably in terms of policy priorities, structure and size, longevity, economic and 
social objectives and position globally.” (Freeman, 2015, introduction) Ofta ingår 
antagningsbestämmelser också som ett led i ett lands politiska målsättningar för en framtida 
arbetsmarknad med syfte att förbättra det egna landets ekonomiska förutsättningar på en allt 
mera konkurrensutsatt global marknad (a.a.). En god utbildning ses som en nyckelfaktor i god 
konkurrenskraft och sektorn för högre utbildning har följaktligen expanderat kraftigt i många 
länder de senaste decennierna. Med en ökad tilltro till värdet av högre utbildning och en 
växande studentpopulation gäller det att ha system för att erbjuda de bäst lämpade studenterna 
plats i attraktiva högre utbildningar. När utbildning betraktas som en nyckelfaktor för god 
framtida ekonomisk konkurrensförmåga framstår en yrkesgrupp och en högre utbildning som 
speciellt central, nämligen läraryrket.  
 
En övergripande diskussion om lärarlämplighet och lärarrekrytering måste beakta att 
läraryrkets status skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. Ofta sammanhänger statusen för 
läraryrket med söktrycket till lärarutbildningar. Forskning som redovisas av Wang (2012) 
visar att lärarstudenter i den engelskspråkiga västvärlden ofta antas ur de urval som har 
gymnasiebetyg lägre än genomsnittet. I Taiwan råder det omvända förhållandet. Söktrycket 
till lärarutbildning i Taiwan är högt och detsamma gäller för Finland där det går ca 10 
sökande till varje plats på de finskspråkiga klasslärarutbildningarna (Sahlberg, 2010). 
Samtidigt upplever man i t.ex. Sverige, Danmark och USA problem att rekrytera såväl 
studenter till lärarutbildning som behöriga lärare till lediga lärartjänster (Regeringen 2016; 
Reimer & Dorf, 2014; Alter & Naiditch, 2012). Generellt kan situationen sammanfattas som 
att länder med hög status för läraryrket också upplever en hög konkurrens bland högt 
meriterade sökande till lärarutbildningen liksom till lärartjänster. Det motsatta gäller för 
länder där lärares yrkesstatus är låg. 
 
Under 2000-talets inledning har den svenska skolan mött en tilltagande negativ kritik. 
Samtida rapporter kring svensk lärarutbildning, läraryrke och skola fokuserar ofta en minskad 
status för läraryrket (Skolvärlden, 2014) och stora avhopp från svenska lärarutbildningar 
(UKÄ 2016). Likartade problem och farhågor för en betydande lärarbrist i en nära framtid 
rapporteras bl.a. från Sverige (Regeringen, 2016), Danmark (Uddannelse- og 
forskningsministeriet (2016), Israel (Leshem, 2012) och från USA där man också beskriver 
problem med tidiga och många avhopp från läraryrket (Alter & Naiditch, 2012). 

                                                
1 Försöksverksamheten pågår 2015-2018 
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Argumenten bakom den svenska regeringens beslut att på försök låta anordna 
lämplighetsantagning till några svenska lärarutbildningar framförs redan i SOU 2008:119 om 
En hållbar lärarutbildning. Argumenten framförs i princip som lösningar på de problem som 
lärarutbildningen (och skolan) uppfattas stå inför. Utöver att avskilja sökande som bedöms 
vara olämpliga förväntas lämplighetsprövning inför tillträde till lärarutbildning också att 
kunna öka läraryrkets status och därigenom antalet förstahandssökande till lärarutbildningar. 
Ytterligare förhoppningar är att kunna erbjuda möjlighet att anta särskilt lämpade kandidater 
med icke konkurrensmässiga betyg och att mängden avhopp från lärarutbildningar skall 
minska när de studenter som antas dels känner sig utvalda dels har fått reflektera över sitt 
yrkesval i sällskap med erfarna lärare och lärarutbildare (a.a.).  

Utgångspunkterna för försöket med lämplighetsprövning gavs genom den 
departementsutredning som genomfördes av Franke m.fl. (2012). Förväntningarna beskrivs 
tydligt i försöksverksamhetens tvådelade syfte där prövningen dels skall kunna identifiera 
sökande som bedöms vara ännu icke lämpliga dels skall kunna erbjuda de sökande som 
presterar väl i prövningarna ett tillskott i det meritvärde2 som de söker utbildningsplats på. 

Högskoleverket kan bevilja tillstånd till utbildningar att anta studenter utifrån en särskild 
behörighet. Förutsättningarna för en tillståndsprövning är att gymnasieutbildning inte 
uppfattas som tillräcklig säker grund för antagning utan att även ”andra villkor som betingas 
av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen bereder för” (SFS 
1993:100, kap. 7, §25) måste beaktas. Redan nuvarande förordning tillåter en 
utbildningsanordnare att anta en tredjedel av studenterna till en utbildning via antagningsprov. 
De starkaste invändningarna mot en allmän lämplighetsprövning inför tillträde till 
lärarutbildning som framförs i En hållbar lärarutbildning rör de stora ekonomiska kostnader 
som lämplighetsprövning av alla sökande till lärarutbildningar förväntas föra med sig. 
Kostnaderna beskrivs dock som möjligen motiverade genom att ”sättas i relation till de 
kostnader både för samhället och individen som blir följden av att en person som inte passar 
till lärare ändå utbildas till och arbetar som lärare” (SOU 2008:119, s.363). 

	
En kort historisk bakgrund  
 
Hur har lärarkvalitet beskrivits? 
Att en god utbildning gynnas av goda lärare är nog ingen större tvistefråga men 
uppfattningarna om vad god lärarkvalitet innebär har skiftat över tid. Att förlänga tankesteget 
och hävda att god utbildning för samhällets barn och unga gynnas av att  lärarstudenter har 
goda kvaliteter redan när de antas till lärarutbildning är möjligen något mera kontroversiellt. 
Likväl har antagning till svensk lärarutbildning historiskt skett utifrån olika kravprofiler som 
indirekt indikerar vilka kvaliteter man har ansett att en god lärare bör ha. Sjöberg (2006) 
redovisar hur kraven för antagning till seminarier under 1900-talets början kunde innefatta att 
vara i lämplig ålder (16-26 år), att kunna intyga ett moraliskt leverne och att vara befriad från 
kroppsliga lyten av betydelse. I de seminariestadgar som fastställdes 1914 respektive 1937 låg 
fokus dessutom på att de sökande till seminarieutbildning skulle kunna uppvisa tillräckligt 
goda förkunskaper i de ämnen som de skulle undervisas i. (a.a.) 
                                                
2 I den genomförda försöksverksamheten har resultatet av lämplighetsprövningarna utgjort 10% av de sökandes 
meritering inför antagningen. Gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprov har således utgjort 90% av det 
sammanlagda meritvärdet. 
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I 1940 års skolkommission betonas lärarens personliga egenskaper som centrala för en god 
yrkesutövning. Bland dessa egenskaper kan nämnas sinne för humor, ett gott och jämnt lynne, 
att vara harmonisk i hela sitt väsen och att ha ett genuint intresse för unga människor, både 
som individer och som gruppmedlemmar. I skolkommissionens rapport (SOU 1946:31) 
beskrivs lärarpersonligheten som bestående av medfödda anlag, dvs utifrån vad Gerrevall 
(2017) kallar ett kategoriskt perspektiv i den mening att man antingen uppfattas att ha denna 
personlighet eller att inte ha den. Som kontrast till detta antingen-eller-perspektiv gällande 
personlighet beskriver Sjöberg (2006) att önskvärda kunskaper och färdigheter som låg 
”utanför” personligheten hos en särskild yrkesskicklig lärare uppfattades som kvantitativa, 
dvs som möjliga att ha mer eller mindre av. Det var dessa kvantitativa kunskaper och 
färdigheter som ansågs möjliga att utveckla under utbildning, varemot personligheten 
behövde vara den rätta redan vid antagningen till lärarutbildningen. Redan i 1940 års 
skolutredning formulerades de centrala lärarkvaliteter som sedan följt med i de flesta former 
av lämplighetsprövningar inför läraryrket, dvs. förmågan att behärska en ledarroll, förmågan 
att förmedla ett innehåll och förmågan till social interaktion (SOU 1946:31). Dessutom skulle 
hållbarheten i yrket säkras genom att läraren borde ha en positiv och progressiv inställning till 
läraryrket (Franke, m.fl., 2012). 
 
Franke, m.fl. (2012) beskriver hur delegationen som 1949 fick i uppgift att förbereda för 
Sveriges första lärarhögskola kom att förorda ett dubbelt perspektiv på lämplighetsantagning. 
Dels skulle de direkt olämpliga kunna hindras från antagning till utbildning dels skulle 
prövningsinstrumenten innehålla metoder för att identifiera de sökande med bäst 
förutsättningar att bli framgångsrika lärare. Att utforma dessa instrument skulle åläggas 
forskarna vid den framtida lärarhögskolan (a.a.). Denna ökade tilltro till vetenskapens 
möjligheter att bidra till ett bättre samhälle blev generell under mitten av 1900-talet (Sjöberg, 
2006). 
 
Den kategoriska synen på lärarkvalitet som medfödda anlag försköts vid 1900-talets mitt. 
Skiftet var synligt även i facklitteratur. Sjöberg (2014) har hittat begreppet lärarpersonlighet i 
två olika utgåvor av Pedagogisk-psykologisk uppslagsbok. I 1944 års utgåva beskrivs att 
egocentriska, misantropiska och misstänksamma lärare är olämpliga för yrket. Under 
begreppet lärarbegåvning kan man läsa att lärarbegåvning är medfödd och bottnar i 
konstitutionella egenskaper, och därför inte kan läras eller förvärvas. Den goda läraren 
beskrivs tillhöra den utåtvända extroverta typen. Sjöberg (a.a.) beskriver hur 1956 års 
Pedagogisk-psykologiska uppslagsbok istället beskriver lärarpersonlighet som något 
svårdefinierat pga. att ”läraryrket innehåller så många variabler, framförallt i samspelet med 
omgivningen, att det goda lärarskapet svårligen låter sig fångas i några enkla ord.” (a.a., 
s.133) Från slutet av 1960-talet kom lärarrollen också att komplettares av nya yrkesroller i 
skolan. De aspekter som tidigare innefattades i lärarpersonligheten kom nu att delas på flera 
yrkesroller. Istället ökade kraven på lärare att ha en god samarbetsförmåga (a.a). 
 
I 1960 års lärarutbildningsutredning innefattas kvalitetsaspekten personlighet i begreppet 
attityder, där även lämplighet för läraryrket innefattas. Attityder brukar beskrivas som en 
individs inställning till något, vilket rimligen innebär en något mindre kategorisk inställning 
till begreppet lärarpersonlighet än i tidigare utredningar.  
 
I den senaste lärarutbildningsutredningen (SOU 2008:109) formuleras läraruppdraget på ett 
mångfacetterat sätt.  Uppdraget beskrivs som väldigt öppet i den tydliga betoningen på 
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situationsanpassad flexibilitet som en viktig lärarkvalitet. Denna öppenhet förordas dock 
samtidigt som man betonar att en naturlig fallenhet måste finnas eftersom ”(h)ur bra 
utbildningen än är, kan den inte forma den goda lärare barnen och eleverna behöver om inte 
hon eller han har förutsättningar att framgångsrikt utöva yrket” (a.a., s.362). Man skulle som 
Sjöberg (2010)  kunna hävda att ett kategoriskt perspektiv, där man antingen har eller inte har 
den nödvändiga grunden för läraryrket, har återkommit i statliga utredningar som berör 
lärarkvalitet. Sjöberg (a.a.) hävdar att en sådan kategorisk syn på lärarlämplighet idag går 
hand i hand med den effektivitets- och mätbarhetskultur som genomsyrar dagens 
utbildningspolitik. 
 
 
Hur har lärarkvalitet prövats vid antagning till svensk lärarutbildning? 
Under 1940-talet anordnade folkskoleseminarierna inträdesprov. Utifrån uppfattningen att 
lärarpersonligheten var något kategoriskt, som man antingen hade eller inte hade, 
organiserades prövningar där man försökte att bedöma de sökandes lämplighet för läraryrket. 
I SOU 1948 presenterades det förslag på lämplighetsprövning inför antagning till 
folkskollärarutbildning som sedan kom att genomföras som en försöksverksamhet. I tre olika 
delprov a) svensk uppsats, b) muntlig framställning (beskrivande, logiskt förklarande 
respektive berättande) och c) fri sysselsättning med en grupp barn, prövades den sökandes 
personlighet, allmänna mognad, lämplighet för utbildning och läraryrket samt förmåga att 
handskas med och skapa kontakt med barn (Gerrevall, 2017). Dessutom kontrollerades via 
delproven att den sökande inte hade fysiska eller psykiska men som kunde påverka 
yrkesutövningen negativt. Förutom dessa tre delprov stod det de enskilda seminarierna fritt att 
komplettera med ytterliga delprov (Sjöberg, 2006). 
 
Försöksverksamheten med lämplighetsprövning inför antagning till folksskoleseminarierna 
kom att utvärderas av professorn i pedagogik Eve Malmquist. I utvärderingen fann Malmquist 
(1956) att antagningsproven uppskattades på seminarierna, att variationen av antagningsprov 
var betydande och att de samband som kunna skönjas mellan resultat på inträdesprov och 
examensbetyg i undervisningsskicklighet var svaga om än positiva (a.a.). Bäst prognosvärde 
visade sig delprovet muntlig framställning ha och det var också, tillsammans med intervjun, 
det populäraste delprovet att genomföra enligt seminarierektorerna (Franke, m.fl., 2012). Lika 
genomgående befanns det svårt att avgöra de sökandes potentiella lärarlämplighet genom en 
självbiografisk uppsats.  Av utvärderingen framgår dock att det vid lämplighetsproven visade 
sig möjligt att identifiera såväl de minst som de bäst lämpade. Svårigheten bestod främst i att 
kunna gradera den stora grupp som presterade resultat på mellannivå vid prövningarna 
(Malmquist, 1956). Malmquist föreslog en förlängd försöksverksamhet där särskild vikt borde 
läggas vid träning av bedömarna och vid en kontinuerlig bedömning av seminaristernas 
prestationer under utbildningstiden. De kontinuerliga bedömningarna borde kombineras med 
lika kontinuerlig personlig vägledning fram emot examen. Det kom följaktligen också att bli 
de positivt upplevda delproven muntlig framställning och personlig intervju som kom att bli 
kvar när riksdagen (1958) beslutade att permanenta lämplighetsprövningarna inför tillträde till 
seminarierna liksom till den första lärarhögskolan (a.a.).  
 
Sjöberg (2006) beskriver hur fokus i lämplighetsprövning inför antagning till lärarutbildning 
försköts kring mitten av 1950-talet. Från att ha utgått ifrån optimumnormer där sökande till 
lärarutbildningen beskrevs i förhållande till en stor mängd önskvärda egenskaper, eller snarare 
personlighetsdrag, försköts fokus mot minimiregler som istället beskrev vilka egenskaper en 
olämplig lärarstudent hade.  
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Under 1960-talet minskade tilltron till lämplighetsprövning som ett fungerande 
prognosinstrument för att kunna förutsäga framgång i läraryrket. Efter genomförandet av 
1968 års lärarutbildningsstadga organiserades ingen lämplighetskontroll inför antagning till 
klasslärarutbildning (Sjöberg, 2006). I samband med förarbetet inför högskolereformen 1977, 
då lärarhögskolorna kom att inlemmas i högskolesystemet, förordades enhetlighet och 
likriktning i antagningsprocedurer till högre utbildning. De centralt formulerade 
antagningskraven kom därför främst att utgöras av gymnasiebetyg och det nya 
högskoleprovet: ”Kunskapsbetygen skulle garantera kvaliteten och lämpligheten” (Sjöberg, 
2006, s.317). Eventuell prövning av specifik lärarkvalitet blev istället ett ansvar för 
utbildningarna som under studietiden förväntades att ”bedöma lämpligheten, och vid behov 
avråda eller avskilja studenter.” (Franke, m.fl. 2012, s.22)  
	
	
Tillvägagångsätt  
Uppdraget och gjorda avgränsningar 

Utifrån möjligheten att ge en bred empirisk bas för att kontextualisera det svenska försöket 
formulerade Universitets- och Högskolerådet (UHR) fokus för översikten att riktas emot: 

- Vilka egenskaper/kompetenser som har testats/används i lämplighetsbedömning inför 
antagning till lärarutbildning och andra jämförbara professionsutbildningar i andra länder 
och hur har dessa egenskaper prövats? (Även frågan om argument för lämplighets-
prövningars berättigande har behandlats i översikten även om frågan inte formulerades i 
uppdraget). 

- Vilka effekter av lämplighetsbedömning man i andra länder funnit både på kort och på 
lång sikt?  

- Olika intressenters syn på/erfarenheter på lämplighetsbedömning, särskilt då praktikhand-
ledares (i den mån sådan forskning har genomförts) 

- Diskriminerande effekter av lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning och 
andra jämförbara professionsutbildningar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna samt 
social bakgrund. 

- (Implementerings)kostnader för lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning 
och andra jämförbara professionsutbildningar i andra länder i förhållande till ekonomiska 
vinster på ett större plan 

 
I uppdraget betonades att studier med kvantitativa effektstudier var önskade i den mån sådana 
har genomförts. Denna del av uppdraget diskuterades tidigt med forskargruppen Kollegiet för 
lärares arbete (KOLA) som står bakom Linnéuniversitetets ansökan och medverkan3 i 
”försöksverksamhet med krav på lämplighetsprov vid tillträde till lärar- och 
förskollärarutbildning”. I forskargruppens förberedande arbete kring ansökan till 
försöksverksamheten identifierades inga sådana studier. Svårigheterna får stöd i Guarino m.fl. 
(2006) som skriver att ”(v)ery few research studies exist, however, that combine issues of 
recruitment and retention with the issue of teacher quality” (a.a., p.176). Studier som har 

                                                
3 Se Fonseca (2017) för en beskrivning av hur försöksverksamheten utformades vid Linnéuniversitetet. 
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fokuserat jämförelser av studenters prestationer under utbildning med hur samma individer 
har presterat efter utbildningen har inte medtagits i denna översikt. 

En systematiskt forskningsöversikt förutsätter en väl strukturerad och definierad 
frågeställning (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Det bedömdes 
svårt att formulera en avgränsad frågeställning utifrån uppdragsbeskrivningen. Uppdragets 
omfattning tillät inte heller att genomföra fem parallella forskningsöversikter utifrån var sin 
precis frågeställning. Utifrån dessa överväganden och fördelarna med att tillmötesgå 
uppdragets breda fokus avgjordes att genomföra översikten utifrån en bred ingång. Enligt 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) är utgångspunkterna för en 
bred litteratursökning att denna genomförs med både indexeringsord och fritextord, 
användning av få sökblock och trunkering av fritextord. Skillnaden mellan en bred sökstrategi 
och en smal åskådliggörs grafiskt i figur 1 nedan. 

                

Figur 1. Skillnaden mellan breda och smala sökningar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
2014, s.34). 

Litteratursökning genom blockstrategi 
Ett vanligt sätt att systematiskt söka litteratur kallas blocksökning eller boolesk sökning. I 
blocksökning använder man sig dels av de fasta indexeringsord (thesaurus) som i alla större 
databaser används för att hierarkiskt konstruera det system av publikationer som databasen 
innehåller. Utöver fasta indexeringsord använder man sig i blocksökning ofta av fritextord. 
Fritextord är anpassade efter varje enskild studie som ingår i databasen. Ofta begränsas 
sökning med fritextord genom att sökningen avgränsas att gälla fritextord i publikationers 
titlar eller abstrakts (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Denna 
begränsande användning av fritextorden har använts i den litteratursökning som ligger till 
grund för översikten.  
 
Såväl söktermer som block kombineras med hjälp av operatörerna OR eller AND. Operatorn 
OR används för att få databasen att söka någon av söktermerna i blocket. På så vis utvidgas 
sökresultatet och sannolikheten att man får träff om olika indexeringsord har använts för att 
kategorisera liknande fenomen. Operatorn AND används istället för att snäva in sökresultatet. 
Vid användning av AND kräver databasen minst ett ord ur varje block för att markera en 
sökträff. (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014) Blocksökningen 
genomfördes i samarbete med en mycket erfaren och ämneskunnig universitetsbibliotekarie. 
Av sökdokumentationen som redovisas i figur 2 nedan framgår att sökstrategin varit 
uppbyggd av fyra block som först använts för avsökning av relevanta artiklar var för sig och 
därefter kombinerats i par bestående av såväl indexeringsord som fritextord. 
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Figur 2. Sökdokumentation  
 
Databasen som har använts för litteratursökningen är Education Resources Information Center 
(ERIC). De artiklar som är åtkomliga via ERIC är engelskspråkiga. Kompletteringssökningar 
av svenska artiklar har gjorts via sökmotorn google-scholar där en smal sökning utifrån 
sökorden ”antagningsprov lärarutbildning” respektive ”lämplighetsprov lärarutbildning” 
resulterade i sammanlagt 212 träffar, varav fem befanns rimliga att läsa i fulltext. De studier 
                                                
4 DE = Descriptors (Indexeringsord. Thesaurus from ERIC 
5 TI och AB = Title och abstract (fritextord) 

Sökdokumentation; Databas: ERIC via UB-Lnu 13 september 2016 
 

SÖKTERMER 
 

 
Sökträffar 

 

Antagningsprov, lämplighetsprov 
 

1. Indexeringsord:  
DE4 "College Admission" OR DE "Admission (School)" OR DE "Admission 
Criteria" OR DE "Eligibility" OR DE "Student Recruitment" OR DE "Aptitude" 
OR DE "Vocational Aptitude" OR DE "Aptitude Tests" OR DE 
"Qualifications"  

 
22180 

2. Fritextord5: 
AB ( "admission test*" OR "aptitude test*" ) AND TI ( "admission test*" OR 
"aptitude test*" )  

770 

3. 1 OR 2 22306 
 

Lärarutbildning, högre professionsutbildning 
 

4. Indexeringsord:  
DE "Teacher Education" OR DE "Teacher Education Programs" OR DE 
"Medical Education" OR DE "Nursing Education" 

60194 

5. Fritextord:  
TI ( "teacher education" OR "medical education" OR "nursing education" OR 
"psychologist*" OR "social work" ) AND AB ( "teacher education" OR 
"medical education" OR "nursing education" OR "psychologist*" OR "social 
work" )  

11683 

6. 4 OR 5 66254 
 

Kombinerad sökning 
 

7. 3 AND 6 1609 

Limiters: Peer Reviewed; Date Published: 19900101-20160913 
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som inte befanns relevanta behandlade huvudsakligen antagning till musiklärarutbildning. Av 
kompletteringssökningen drogs slutsatsen att forskningsområdet till största delen täcks in av 
forskning publicerad på engelska.  
 
 
Arbetsgång 
I en första sortering exkluderades studier som utifrån genomläsning av abstrakt inte bedömdes 
att innehålla relevant innehåll rörande de fokuserade områden som beskrivs i uppdraget. 
Kvarvarande studier hittades som fulltext i databaser eller beställdes via 
universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet.  
 
Inför läsning av artiklar i fulltext konstruerades ett enkelt arbetsprotokoll (bilaga 1) med 
utgångspunkt i de fokuserade områden som beskrivs i uppdraget. Anteckningarna i 
arbetsprotokollen för de artiklar som kom att inkluderas bildade grund för en första indelning 
av huvudrubriker i forskningsöversikten. Noteringar av anledningar till att exkludera studier 
lästa i fulltext gjordes. Anledningarna kategoriserades och redovisas övergripande i 
dokumentationen av exkluderade studier (bilaga 2). 
 
Kompletterande återläsningar av studier i fulltext har kontinuerligt gjorts under arbetets gång. 
Referenslistor i de inkluderade artiklarna har granskats och eventuellt relevanta studier har 
kontrollerats i en så kallad kedjesökning. Flitigt refererade studier har citeringssökts i 
databasen google scholar. En del experttips har också följts upp, såväl från forskningsgruppen 
Kollegiet för Lärares Arbete (KOLA) vid Linnéuniversitet som från de forskningsansvariga 
vid Sveriges polisutbildningar. Utifrån dessa utvidgade sökningar har en del publikationer 
medtagits i översikten. I referenslistan har dessa markerats med asterix (*).  
 
 
Avgränsningar 
I beskrivningen av uppdraget som ligger till grund för översikten fokuseras intresset kring 
antagning till lärarutbildning och andra jämförbara professionsutbildningar. Smith och Pratt 
(1996) konstaterar att lämplighetsprövning till lärarutbildning har beforskats i betydligt 
mindre omfattning än antagningsprov till andra professionella fält som medicin. 
 
Siu & Reiter (2009) har gjort en utförlig forskningsöversikt av instrument för 
bedömningsurval som använts vid antagning av läkarstudenter. Fokus för översikten har varit 
att spåra studier där validiteten i förutsägelser av framtida yrkesframgång hos läkarstudenter 
har varit hög. Ambitionen har varit att hitta de bedömningsinstrument som faktiskt fungerar 
utifrån kraven att den prediktiva validiteten skall vara statistisk signifikant, praktisk relevant 
och konsistent i multipla studier. Siu & Reiter (2009) redovisar att rekommendationsbrev och 
självbiografiska utlåtanden innehåller för många osäkerhetsfaktorer för att kunna möta de 
krav på validitetsprövning som de ställer i sin översikt.  
 
Gällande personliga intervjuer som har viss prediktiv validitet att förutsäga framtida 
yrkesprestationer inom human-resources sektorn visar de inte samma goda prognosvärde i 
förhållande till läkarutbildningen (Siu & Reiter, 2009). Författarna förklarar skillnaden med 
att sökande till läkarutbildningar tillhör ett homogent urval av redan högt profilerade individer 
med liten inbördes spridning i förmågor, varför det är svårt att differentiera mellan dem. På 
samma grunder problematiserar Valli & Johnson (2007) kritiskt intervjudelen under 
antagningsprocessen till den finska klasslärarutbildningen där ett högt söktryck råder. De 
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sökande utgör redan ett så pass meriterat och motiverat urval att de oftast ger så likartade svar 
på intervjufrågorna att deras prestationer är svåra att differentiera kvalitetsmässigt. Siu & 
Reiter (2009) finner också att personlighetstester har lågt prediktivt värde bland 
läkarstudenter. På ovanstående bakgrund har det i denna forskningsöversikt, som tar sin 
utgångspunkt i en försöksverksamhet med lämplighetsprövning av sökande till (svensk) 
lärarutbildning, bedömts att läkarutbildning generellt sett inte utgör en jämförbar 
professionsutbildning.  
 
Trots valet att generellt exkludera studier kring antagning till läkarutbildningar, utifrån att 
populationen av sökande vanligen utgör en högprofilerad homogen grupp avvikande från 
populationer av sökande till svenska lärarutbildningar, har de studier av svenska 
läkarutbildningar som fångades in via den använda sökstrategin ändå medtagits. Dessa studier 
utgörs av en doktorsavhandling om bedömningsantagning till tandläkarstudier vid Karolinska 
Institutet (Röding, 2005) och två longitudinella studier kring hur olika former för 
bedömningsantagning har påverkat populationen av antagna studenter till svensk 
läkarutbildning (Cliffordson, 2006; Cliffordson & Askling, 2006). Den antagningsprocess till 
tandläkarutbildning som utförligt beskrivs av Röding (2005) visade dessutom så stora likheter 
med flera stegvisa antagningar till lärarutbildningar att denna studie ansågs särskilt relevant 
även av detta skäl. Några särskilt relevanta studier av lämplighetsbedömning inför antagning 
till amerikanska sjuksköterskeutbildningar har också medtagits i forskningsöversikten.  
 
I forskningsöversikten redovisas dessutom resultat från forskning kring bedömningsantagning 
till svensk polisutbildning. Annell (2015) som skrivit en avhandling framhåller att resultaten 
kring urval och rekrytering bör kunna betraktas som möjliga att generalisera till andra 
komplexa yrken där mänsklig interaktion utgör ett fokus i yrkesutövandet. I Annells studie 
följs en kohort av 1344 sökande till svensk polisutbildning vid tre uppföljande tillfällen, varav 
det sista vid slutet av det första året som anställd polis då 710 poliser utgjorde urvalet. Under 
2015 publicerades dessutom ännu en avhandling med fokus på urval av sökande till svensk 
polisutbildning (Inzunza, 2015).  
 
Forskning kring lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning är ofta av 
beskrivande karaktär där olika författare huvudsakligen redovisar exempel på hur man vid 
enskilda institutioner har utformat lokala antagningsprocedurer på ett mer eller mindre 
noggrant redovisat beslutsunderlag. Mängden studier av vilka effekter dessa bedömningsurval 
har resulterat i är betydligt färre. Avsaknaden av teoriinslag i forskning om antagning till 
lärarutbildning är också påtaglig. ”A major part of the litterature on teacher recruitment can be 
characterized as non-theoretical and descriptive” (Reimer & Dorf, 2014, p. 661). Ett skäl till 
avsaknaden av teoriinslag kan vara att intervjuer som, i flertalet studier, anses vara den mest 
utslagsgivande metoden för att bedöma lämplighet för komplexa yrken med mycket 
mellanmänsklig kontakt saknar kopplingar till teoretiska begrepp (Annell, 2015). 
	

Varför lämplighetsprövning inför antagning till högre 
professionsutbildning? 
I en omfattande genomgång av antagningssystem till högre utbildning identifierar Freeman 
(2015) fyra olika huvudtyper. Dessa utgörs av: a) betyg från gymnasieskolan, b) inträdesprov, 
c) multipla prövningar och d) standardiserade högskoleprov. Lämplighetsprövningar inför 
antagning till högre utbildning är huvudsakligen utformade som multipla prövningar i flera på 
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varandra följande steg (Casey & Childs, 2007). I länder med högt söktryck till 
lärarutbildningar används lämplighetsprövningar främst för att sortera ut de sökande som 
förväntas att vara bäst lämpade för att framgångsrikt både genomgå utbildningen och därefter 
fungera som lärare (Sahlberg, 2012). I länder med lågt söktryck till lärarutbildningar har 
lämplighetsprövning inför antagning till utbildningen snarare funktionen av att identifiera de 
icke lämpade som inte bör antas och därmed inte heller komma att vara yrkesverksamma som 
lärare (Bieri & Schuler, 2011; Uddannelse- og forskningsministeriet, 2015). 
 
Såväl globalt som specifikt i västvärlden söker man tillträde till högre utbildning 
huvudsakligen på resultat från examen i sekundär utbildning, dvs vad som i Sverige utgörs av 
avgångsbetyg från gymnasieskolan. Detta gäller t.ex. för Australien, Irland, Storbritannien, 
Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Norge och Sverige. I flera av dessa länder kan 
parallella antagningsvägar som högskoleprov och/eller kompletterande prov förekomma 
(Freeman, 2015). Parallella antagningsvägar är vanligare i länder med en hög grad av 
institutionell autonomi: ”In systems characterized by multiple examinations, individual 
institutions have a high degree of authority for admissions policy in comparision to 
institutions in systems characterized by centralised admissions management services or 
centres” (Freeman, 2015, p. 61). 
 
Idag sker antagning till svenska lärarutbildningar enbart på meriter från gymnasieskola, 
folkhögskola eller högskoleprovsresultat. Fördelarna med detta antagningssystem är att det är 
lätt att förstå och har bred acceptans bland befolkningen (Smith och Pratt, 1996). Forskning 
sammanställd av Casey och Childs (2007) och Childs m.fl. (2011) visar dock att betyg och 
högskoleprovsresultat främst verkar kunna förutsäga framgång i teoretiska studier men är 
betydligt mera osäkert som underlag för att kunna säga något om professionell framgång i 
yrken där särskilt socialt interaktiva förmågor är betydelsefulla. Även studier av Byrnes m.fl. 
(2003) och Casey (2006) visar att betyg utgör en dålig grund för förutsägelser av 
lärarstudenters förmåga att undervisa effektivt. 
 
I många av de länder där skolan beskrivs vara problemtyngd framhålls den goda läraren som 
en förutsättning för en förändring till det bättre. I statens offentliga utredning SOU 2008:109 
framhålls att ” (d)en enskilt viktigaste faktorn för att ett skolsystem ska lyckas är att rätt 
personer blir lärare (a.a., s.424). Vad är då en god lärare? I en litteraturgenomgång av olika 
aspekter kännetecknade en ”bra” lärare finner Casey & Childs (2007) att fyra aspekter 
återkommer i en stor mängd studier. Det gäller ämneskunskap, pedagogisk och didaktisk 
kunskap (om lärandeprocesser och organisering av dem), pedagogisk förmåga i form av 
hantverksförmåga där kommunikativa färdigheter väger tungt och slutligen attityder kring 
omsorg, rättvisa, respekt för andra, entusiasm, motivation och engagemang för undervisning. 
Enigheten om betydelsen av dessa egenskaper verkar att vara stor oavsett om situationen 
kring läraryrket och skolan beskrivs som problemtyngd eller inte. 
 
Liakopoulou (2011) har skapat en typologi över hur lärarkompetens kan definieras. I en första 
grupp placeras vad som kallas vidd eller omfattning (amplitude). I denna grupp återfinns 
personlighetsdrag kopplade till yrkesrollen, undervisningsförmåga, specialkunskap som kan 
bidra till ett effektivt lärande och attityder/värderingar kring undervisning, lärande och 
lärarrollen som har betydelse för handlingar som utförs inom ramen för läraryrket. I en nästa 
grupp placeras innehåll rörande lärarkompetens bestående av kunskap om elever, 
undervisningsmetoder, läroplaner, kontext, självkännedom, allmänpedagogik, ämnesdidaktik. 
I en tredje grupp placeras de tjänsteåligganden en lärare har i sin yrkesutövning.  
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Nordenbo, m.fl. (2008) har analyserat 70 effektstudier publicerade 1998-2007 och funnit en 
betydande mängd dimensioner av lärarkompetenser med betydelse för elevers 
studieprestationer. I studien kategoriseras dimensionerna i a) en ämneskunnande- och 
ämnesdidaktisk dimension, b) en allmändidaktisk dimension, c) en relationell dimension, d) 
en ledarskapsdimension, e) en administrativ dimension och f) en utvecklingsdimension. 
Författarna bakom forskningsöversikten lyfter fram relationell kompetens, 
ledarskapskompetens och didaktisk kompetens som de mest betydelsefulla lärarkvaliteterna 
förknippade med goda studieresultat för lärarens elever (a.a.). 
 
Även om det är notabelt att god undervisning i flera studier förknippas med mätbart god 
effektivitet i form av goda elevresultat noterar flera författare också att de förväntningar som 
finns på läraryrket är såväl omfattande som mera komplexa än så: ”Remarkably, the list of 
competencies any teacher might be called upon to exercise can never quite be either fully 
articulated or constrained” (Alter & Naiditch, 2012). God undervisning är kanske inte helt att 
likställa med en god lärare. De mångfacetterade förväntningarna på läraruppdraget måste på 
något vis legitimeras. Cliffordson (2006), likväl som Cliffordson och Askling (2006) 
framhåller att lämplighetsprövningarnas face-validity, dvs. deras förmåga att ge ett trovärdigt 
intryck av att mäta det som avses, är viktig för att i allmänhetens ögon skapa legitimitet för 
den urvalet till den aktuella utbildningen. Portelli m.fl. (2005) benämner denna allmänhetens 
legitimitet som politisk validitet. 
 
 
Lärarbrist och tilltagande komplexitet i läraryrket 
Utifrån det omgivande samhällets krav står lärarutbildningar i stora delar av världen inför 
komplexa och möjligen motstridiga krav och förväntningar. Lemke och Harrison (2002) 
beskriver hur ”(t)eacher preparation programs are being asked to increase their production of 
beginning teachers to meet this crisis. At the same time, teacher educators are beeing 
pressured to improve the quality of beginning teachers.” (a.a., p. 8) 
 
Brist på tillräckligt många utövare av vissa yrken som lärare och sjuksköterskor kan innebära 
att utbildningsansvariga breddar sina rekryteringsbaser och/eller anpassar sina 
antagningskrav. Bragg (2007) beskriver hur en tilltagande lärarbrist har skapat nya 
utbildningsvägar in i läraryrket genom en new vocationalism som via anpassade snabbspår 
förbereder för anställningsbarhet. Samma fenomen finns i utbildningar till sjuksköterskeyrket 
som i västvärlden, parallellt med läraryrket, har minskat i attraktion (Muse et al 1993). Risken 
finns då att det nya studentunderlag som kan antas med de anpassade reglerna brister i 
nyckelkompetenser. För lärares del kan det handla om förmåga till muntlig och skriftlig 
kommunikation (Wilde m.fl. 2009) och för sjuksköterskor kan det röra sig om förmåga till 
korrekta matematiska beräkningar (Dray m.fl., 2010).  
 
Enligt en rapport från OECD (2005) där olika utbildningsvägar in i läraryrket kartläggs 
konstaterar man att variationen i antagningskrav till lärarutbildning ofta kan relateras till hur 
stor lärarbrist som råder. I Finland där lärarbrist inte råder gäller att” access to Finnish teacher 
education is highly selective and only the most capable candidates are admitted (Sahlberg, 
2012, p.5). 
 
Kan (införandet av) krävande antagningsprov i sig själv resultera i att lärarstudenter med 
högre kvaliteter antas? I en jämförelse mellan 587 finska och 554 danska klasslärarstudenter 
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visar Reimer och Dorf (2014) att studentpopulationerna i de två länderna skiljer sig markant 
åt. I Finland antas en av tio sökande till klasslärarutbildning och i Danmark, där lärarbrist 
råder, antas i princip alla som söker utbildningen. Danska lärarstudenter bedömer sina 
förmågor i matematik som betydligt sämre än vad de motsvarande studentkollegorna i Finland 
gör. Däremot finns inga skillnader att notera vad gäller självskattningar av läs- och 
skrivförmågor. Såväl danska som finska lärarstudenter drivs i liten grad av yttre motivation 
som hög lön och hög social status. Däremot är den sociala statusen för läraryrket betydligt 
högre i Finland än i Danmark. De finska lärarstudenterna visar högre motivation inför 
läraryrket och högre akademiska ambitioner än de motsvarande danska studenterna. Även om 
man jämför den sjättedel av de danska lärarstudenter som togs in med de högsta betygssnitten 
och samtliga finska lärarstudenter kvarstår skillnaderna i motivation inför läraryrket och 
akademiska ambitioner till de finländska lärarstudenternas fördel. Resultaten får författarna att 
ifrågasätta om hårdare antagningskrav till dansk lärarutbildning i sig skulle leda till några 
större förändringar i studentpopulationen. 
 
Även om lämplighetsprövningar inför antagning till lärarutbildning skiljer sig åt mellan länder 
i Västvärlden så är det väsentlig att påpeka att skillnaderna i såväl antagningsprocedurer som 
lärarstudenters bakgrund och förmågor vid såväl början som slutet av sin lärarutbildning kan 
skilja sig åt än mera markant på ett globalt plan. T.ex. visar Coultas och Lewin (2002) i en 
studie av lärarutbildning i Ghana, Malawi, Lesotho och Trinidad and Tobago hur faktorer som 
ålder, religiöst utövande, social bakgrund, tidigare utbildning och undervisningserfarenhet 
varierar kraftigt. Peček och Macura-Milovanović, (2015) beskriver hur man vid ett serbiskt 
universitet, utöver standardiserade läs- och skrivtester, i antagningsintervju lägger fokus på att 
bedöma de sökandes interkulturella kompetens och mod att bekämpa ojämlikhet och orättvisa. 
Dessutom bedöms de sökandes förmågor till empati, omsorg om varje elevs behov, ansvar för 
alla elevers lärande och allmänna social förmågor, dvs. förmågor och egenskaper som 
återkommer i de flesta bedömningsurval till lärarutbildningar. 
 
I anslutning till diskussioner om den ökande komplexiteten i läraryrket förordas i en 
betydande del av antagningsforskningen, antingen normativt eller på en diskussion av 
empiriska resultat, att antagningsprov måste fungera i ett sammanhang av såväl 
samhällsanalys som utformning av lärarutbildning (Casey & Childs, 2007; Falkenberg, 2010, 
Gorard, 2013; Thomson m.fl. 2011; Alter & Naiditch, 2012; Denner m.fl., 2001). Jacobowitz 
(1994) uttrycker det som att ”(a)dmissions decisions should not be separate from the context 
of the teacher education program at an institution; a clear link must exist between the mission 
of a particular institution and its criteria for selecting students to fulfill that mission” (a.a., 
p.47). 
 
Möjligheten att faktiskt kunna utforma (lärar)utbildningar utifrån gjorda analyser av 
(lokal)samhällets behov och den enskilda utbildningens möjligheter är enligt Freeman (2015) 
betydligt större i federalt organiserade länder och/eller länder med stor institutionell autonomi 
än i länder med en centralt organiserad utbildningspolitik. 
 
 
Ökande kvalitetskrav i politiska reformer  
Nationell självrannsakan av det egna skolsystemets kvalitet och effektivitet gäller inte enbart 
Sverige. Politiska reformer kring lärarutbildning, ofta lanserade som förslag på lösningar av 
problem i läraryrket, återfinns i andra länder med tilltagande lärarbrist och fallande status för 
läraryrket. I Danmark beskrivs ofta lärarutbildning, skola och läraryrket att ha motsvarande 
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problem som i Sverige, dvs. en minskande lärarstatus, många avhopp från lärarutbildningar 
och en tilltagande allmän skolkritik. Mot bakgrund av dessa beskrivningar fattade Folketinget 
2012 beslut om att reformera lärarutbildningen i syfte att öka attraktiviteten i både 
lärarutbildning och läraryrket, att minska avhoppen bland lärarstudenter, att göra 
lärarutbildningen mera studieintensiv och att ”höja ribban för de lärare som skall lyfta 
morgondagens folkskola” (Uddannelse- og forskningsministeriet, 2016, s.4, författarens 
översättning). I reformen ingår nya nationella bestämmelser för antagning till lärarutbildning.  
 
Freeman och Schopen (1991) hävdar att förändringar av såväl antagning till amerikansk 
lärarutbildning som utformningen av lärarutbildning ofta är resultat av utbildningspolitiska 
reformer som A nation at risk. Författarna hävdar att reformförslagen formuleras utifrån 
uppfattade brister i det nuvarande skolsystemet och indirekt i de verksamma lärarnas förmåga. 
Lärarlämplighet, mätt såväl inför inträdet till lärarutbildningen som vid legitimering efter 
avslutad utbildning, har således en viktig funktion i att legitimera såväl läraryrket som 
lärarutbildningen i sin historiska kontext. Harrison m.fl. (2006) pekar 15 år senare ut reformen 
från 2001 No Child Left Behind som central för ett förnyat fokus på lärares lämpliga förmågor 
för att utöva yrket. I reformen stipulerades att det fr.o.m. läsåret 2006/07 skulle finnas 
högkvalificerade lärare i alla amerikanska klassrum. Som en direkt följd av reformen hade 44 
amerikanska delstater år 2005 infört krav på standardiserade test av lärarstudenters praktisk 
pedagogiska förmåga och ämneskunskap inför deras examen i syfte att uppfylla kraven från 
”No Child Left Behind”-reformen (Ward m.fl. (2011). Lämplighetsprövningar kan således ske 
både vid inträde och utträde ur lärarutbildningar.  
 
Kent (2005) beskriver hur man i en lärarutbildning vid ett mindre universitet i sydöstra USA 
tillmötesgått delstatskraven på att lärosätet skall garantera att de individer som fullföljer en 
utbildning också fungerar framgångsrikt efter utbildning. Garantin skall säkras genom att 
lämplighetspröva lärarstudenter vid examen utifrån samma bedömningsaspekter som 
användes vid antagningsproven, men med krav på utvecklade förmågor. Aspekterna som skall 
kunna demonstreras är ”the values, commitments, and professional ethics that influence 
behaviors toward students, families, colleagues, and communities and affect student learning, 
motivation, and development as well as the educator's own professional growth (Kent, 2005, 
p.345). Om alumni-lärare i starten av sin yrkeskarriär hamnar i bekymmer är det en av de 
bedömare som rekommenderade att anta den sökande som ansvarar för att universitetets 
garanterade stödfunktioner verkställs.  
 
Kraven på juridisk ansvarighet kan leda till utökad kontroll av lämplighet även inför 
antagning. Lemke och Harrison (2002) beskriver hur juridiska stämningar från ett antal 
studenter som avråtts att fortsätta sin lärarutbildning fått ett universitet i amerikanska Nevada 
att utveckla antagningsprocedurerna att innefatta personliga möten med de sökande.  
 
Reformkraven på att lärarutbildningsinstitutioner skall kunna ”bevisa” sin effektivitet har fått 
många utbildningsprogram att börja samla in post-graduation-data (Casey & Childs, 2007). 
Motsvarande reformkrav på sjuksköterskeutbildningar har fått liknande genomslag i både 
antagning till och genomförande av sjuksköterskeutbildning (Crouch, 2015). 
 
 
Kvalitetsbrister i den egna lärarutbildningen  
I en del studier anges initiativet till lämplighetsprövning inför tillträde till lärarutbildningen 
delvis ha kommit ”underifrån”, dvs. ur erfarenheter som lärarutbildare har gjort i samarbetet 
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med lärarstudenter. Kosniks m.fl. (2005) studie av kanadensiska lärarstudenters prestationer 
under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) initierades utifrån att lärarutbildningen 
uppfattade att mindre lämpade studenter antagits till utbildningen, trots etablerade 
antagningsprov. 
 
Bristerna i sökandes förmågor och egenskaper kan beskrivas vara allmänna som i Wasicsko 
m.fl. (2009) där en amerikansk lärarutbildning reformerade sina antagningsprocedurer utifrån 
både ovannämnda nationella krav på lärarutbildningars bevisade effektivitet och ett parallellt 
internt upplevt missnöje med att olämpliga lärarstudenter antogs till utbildning. Bristerna kan 
också uppfattas som mera specifika som när en tilltagande andel lärarstudenter vid 
amerikanska Indiana University uppfattades att ha svårt att hantera muntlig och skriftlig 
kommunikation, varvid ett tillägg i antagningsprocessen bestående av ett skrivtest och en 
muntlig intervju infördes (Wilde m.fl., 2009). 
 

	

Vilka egenskaper och förmågor bör en lämplig (lärar)student 
kunna visa upp?  
 
Det är numera sällan som teoretiska förkunskaper, utöver betyg eller resultat från 
högskoleprov eller motsvarande, prövas vid lämplighetsprövningar (Kent, 2005; Röding, 
2005). Akademisk lämplighet anses istället generellt kunna vidimeras genom betyg från 
utbildningar som den sökande tidigare genomfört (Gustafsson, 2000; Casey & Childs, 2011; 
Büyüköztürk, 2005) och specifika ämneskunskaper förväntas att inhämtas under själva 
lärarutbildningen (Wasicsko m.fl., 2009). Miller-Levy m.fl. (2014) finner i en genomgång av 
19 lärarutbildningar i Texas att akademiska meriter fortfarande tenderar att väga tyngst vid 
antagning till lärarutbildning även om inga hinder finns för att använda bedömningsurval. 
 
Att definiera vilka kvaliteter en lämplig lärare behöver kunna uppvisa är på inga sätt 
självklart. Wang och Fwu (2007) visar i en genomgång av 48 olika taiwanesiska 
lärarutbildningsprogram på en betydande mångfald i antagningskriterier. I fallande skala 
efterfrågas akademisk förmåga, moral, karaktär, förmåga till muntlig och skriftlig 
kommunikation, pedagogisk kunskap, värderingar, motivation, dispositioner och social 
förmåga. Vilka förmågor och egenskaper som har ansetts vara lämpligast och viktigast har 
också sociohistoriskt växlat över tid. Freeman och Schopen (1991) redovisar i en historisk 
exposé över antagning till amerikanska lärarutbildningar hur lämpliga lärarförmågor gått ifrån 
att vara god hälsa, god karaktär, god intellektuell förmåga och lämplig ålder till att, under 
1980-talet mera fokuserat handla om goda färdigheter gällande läsning, skrivning och 
matematik. Motsvarande historia återfinns i Sverige där olika lärarseminarier uppges ha 
använts sig av fler än 20 olika former för lämplighetsprövning under 1950-talet (Hegender, 
(2010). Även inom andra sociala professioner, som sjuksköterskeyrket, har man brottats med 
att definiera vilka de essentiella yrkesspecifika förmågorna är i syfte att kunna använda dessa 
vid antagning till utbildning (Persaud & Leedom, 2002). 
 
OECD (2005) rekommenderar i sin rapport Attracting, Developing and Retaining Effective 
Teachers att antagningskriterier till lärarutbildning bör breddas så att även icke akademiska 
förmågor vägs in i antagningsbesluten. Argumenten för en förändring är att läraryrket av idag 
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är så pass komplext att många önskvärda förmågor inte låter sig fångas enbart genom resultat 
på standardiserade kunskapstester. OECD rekommenderar i sin rapport att: (k)ey ingridients 
in a teacher quality agenda include more attention for selection both into initial teacher 
education and teaching employment” (a.a., p.12). Motsvarande beskrivningar av ett yrke i 
snabb förändring och därmed behov av nya kompetenser inom professionen uttrycks även 
inom sjuksköterskeyrket (Leners m.fl., 1996). Den ökande komplexiteten innebär också att 
allt flera intressenter uttrycker förväntningar på hur yrkesrollerna skall utformas.  
 
De kvaliteter som, i den litteratur som ligger till grund för översikten, beskrivs att utgöra 
lämplighet inför antagning till högre professionsutbildning kan grovsorteras i två delar; 
allmän akademiskt lämplighet och yrkesspecifik social lämplighet. Av grovsorteringen följer 
att akademisk lämplighet underlättar för en student att klara utbildningens teoretiska inslag 
och att yrkesspecifik social lämplighet utgör en förutsättning för framgångsrik yrkespraktik 
under och efter utbildningen. Även om det är tänkbart att olika åldrar på 
undervisningsgruppen delvis kräver olika läraregenskaper gällande relationell, 
pedagogisk/didaktisk respektive ämnesmässig kompetens så har någon sådan uppdelning 
sällan hanterats i forskning kring bedömningsurval. Även om Epanchin m.fl. (1996) redovisar 
hur man i ett försök vid en lärarutbildning i amerikanska Florida skapat olika alternativa 
lämplighetsprövningar, utifrån vilka behov av alternativa lärarförmågor som efterfrågas, är 
det påfallande hur generella de lämpliga lärarkvaliteterna anses vara i förhållande till olika 
tänkbara elevgrupper (Bieri & Schuler, 2011). Genomgående för de lärarkvaliteter som 
specificeras här nedan är att god lärarkvalitet förutsätter förmågan att kunna skifta perspektiv 
så att man förmår att förstå en annan människas situation och de behov det medför. 
 
 
Förmåga att kommunicera 
En grundläggande generell förmåga som lyfts fram i många studier är 
kommunikationsförmåga, muntlig och/eller skriftlig (Bieri & Schuler, 2011; Wilde m.fl., 
2009; Shechtman & Godfrieds, 1993; Wang & Fwu, 2007; Denner m.fl., 2001). Den muntliga 
kommunikationsförmågan operationaliseras ofta i förmågan att kunna uttrycka sig varierat, 
men samtidigt strukturerat, och att med flyt kunna lyfta fram bärande idéer och sammanhang 
med stöd i relevanta argument (Wayda & Lund, 2005; Shechtman & Godfrieds, 1993). 
 
En väl fungerande kommunikationsförmåga ingår också i antagningstesterna inför svensk 
polisutbildning (Inzunza, 2015; Annell, 2015) och i antagningen till tandläkarutbildning vid 
Karolinska institutet (Röding, 2005). Förmågan att kunna kommunicera funktionellt och 
anpassat efter mottagaren beskrivs överlag som ett väsentligt inslag i professioner där 
mellanmänsklig interaktion utgör en bärande del av yrkespraktiken.  
 
Kognitiv förmåga 
I förmågan att kunna kommunicera strukturerat förstås ofta en kognitiv komponent vara 
betydelsefull. Flera lämplighetsprövningar inför antagning till lärarutbildning inleds med 
delprov där de sökande först skall tillgodogöra sig ett skriftligt textunderlag och därefter 
skriftligt eller muntligt i bearbetad form kunna använda texternas centrala innehåll i 
diskussioner eller problemlösning (Kent, 2005; Denner m.fl., 2001, Sahlberg, 2010; Clark 
m.fl., 2013). 
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Förmåga att interagera socialt 
God förmåga till funktionell social interaktion med andra människor är också en generellt 
efterfrågad kvalitet i lämplighetsprövningar inför antagning till lärarutbildningar (Bieri & 
Schuler, 2011; Wayda och Lund, 2005; Valli & Johnson, 2007). Förmågan exemplifieras eller 
konkretiseras i förhållande till läraryrket ofta på olika omsorgstagande vis som: Att bry sig 
om alla elevers välbefinnande, att bejaka allas lika värde och att vara mångkulturellt 
kompetent (Denner m.fl., 2001), att uppskatta mångfald (Wayda och Lund, 2005), att ge 
uttryck för värme, vänskaplighet, stöd, respekt och empati (Shechtman & Godfrieds, 1993). 
Interaktiv social förmåga kan också formuleras som omsorg för elever och deras familjer, 
sensitivitet för mångfald och känsla för rättvisa (Wasicsko m.fl., 2009; Peček och Macura-
Milovanović, 2015) eller att visa förmåga till omsorg, rättvisa, ärlighet och ansvar (Colwell, 
2007). En god förmåga till funktionell interaktion med andra människor förväntas i studierna 
genomgående att gälla för ett fungerande umgänge med såväl elever, deras föräldrar som 
kollegor och lokalsamhälle. 
 
Förmåga till professionalism 
En god social förmåga i umgänget med andra människor kopplas också i vissa studier till 
begreppet professionalism. Allmän förmåga till professionalism lyfts fram i några studier 
(Wasicsko m.fl., 2009; Wayda & Lund, 2005) men konkretiseras också ibland som att visa 
förmåga att hålla ögonkontakt, uppträda avslappnat och sammanhållet och att vara välklädd 
för situationen (Wilde m.fl., 2009). Professionalism kan också konkret innebära att den 
sökande är förberedd för intervjun och ger ett lämpligt intryck passande för ett klassrum 
(Denner m.fl., 2001). I vissa studier beskrivs också förmåga att kritiskt reflektera över såväl 
pedagogiska situationer som över sig själv som inslag i en professionell lämplighet (Denner, 
m.fl., 2001; Bieri & Schuler, 2011). 
 
 
Ledarskapsförmåga 
Ledarskapsförmåga och ledaregenskaper lyfts fram som önskvärda lärarkvaliteter i flera olika 
studier och beskrivs ibland allmänt (Bieri & Schuler, 2011; Denner m.fl., 2001) och ibland 
mera koncist som att visa dynamisk kraft, vakenhet, initiativförmåga, ansvarstagande, 
självförtroende och social effektivitet (Shechtman & Godfrieds, 1993) eller att visa en tydlig 
resultatorientering (Clark, m.fl.2013). 
 
 
Motivation 
Wurf & Croft-Piggin (2015) visar i en undersökning av antagna lärarstudenter att hög 
motivation samvarierar med goda akademiska prestationer under utbildningen. De sökandes 
motivation inför professionsutbildning och yrke ingår som ett centralt inslag i många 
antagningsprocesser. Graden av motivation uppfattas att kunna prognosticera de sökandes 
potential att fungera hållbart och framgångsrikt i utbildning och/eller yrke (Bieri & Schuler, 
2011; Uddannelse- og forskningsministeriet, 2015; Röding, 2005, Sahlberg, 2012; Sadler, 
2003; Büyüköztürk, 2005; Valli & Johnson, 2007). 
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De önskvärda förmågorna i ett sammanhang 

I stort sett visar de genomgångna studierna att tämligen likartade lärarkvaliteter efterfrågas 
inför antagning till lärarutbildningar. Hur de olika önskvärda förmågorna/egenskaperna 
kombineras i olika antagningsprocesser varierar. Ett exempel på en sammanhållen 
beskrivning kan ges genom de multipla delprov som nyligen införts i Danmark inför 
antagning till lärarutbildning. I samband med lärarutbildningsreformen 2012 infördes 
lämplighetsprövning av sökande med låga gymnasiebetyg. Uddannelse- og 
forskningsministeriet (2015a) beskriver de nyckelkompetenser som anses centrala för 
läraryrket och hur dessa har organiserats i sex olika innehållsdomäner:  

1. Motivation för utbildning och yrke med fokus på redogörelser för den 
sökandes egna målsättningar med utbildning, läraryrke och yrkesmässiga 
utmaningar. 

2. Etisk förmåga6 där intervjun fokuseras runt den sökandes förmåga att 
identifiera och förhålla sig till etiska dilemman både konkret och principiellt. 

3. Samarbetsförmåga och personlig integritet. Inom denna innehållsdomän 
prövas förmågan till perspektivtagande och syn på betydelsen av samarbete i 
olika yrkesroller. Förmåga till självinsikt/självreflektion över egna förmågor 
ingår också i denna domän. 

4. Kognitiv förmåga att kritiska kunna överblicka och prioritera information på 
ett analytiskt, kritiskt reflekterande och problemorienterat sätt. 

5.  (Muntlig) kommunikationsförmåga där förmågan att kunna kommunicera 
precist, nyanserat, respektfullt, empatiskt och anpassat till situationen prövas. 

6. Yrkesmässig textförståelse och texthantering, dvs att kunna läsa, förstå och 
hantera text med ett pedagogiskt innehåll.  

 
Program som Teach for America (TFA)7 och andra liknande studieintensiva 
lärarutbildningsprogram syftar uttalat att bekämpa dåliga elevresultat och håglöshet i socialt 
missgynnade skolor genom att rekrytera högpresterande lärarstudenter med 
universitetsexamen. Lärarutbildningarna inom TFA är korta och beskrivs som genomsyrade 
av ”ideas, talents, and skills to make a difference” (Rice m.fl., 2015, p.497). Förmåga till 
ledarskap är ett av de tyngst vägande kriterierna vid antagning till TFA utbildning. Inom 
programmet antas studenter enligt ”highly selective admission criteria designed to admit only 
applicants who have demonstrated high level of achievement in academics or other endavors 
and who possess characteristiscs that the programs view as being associated with effective 
teaching.” (Clark, m.fl., 2013, p.2) 
 
 
Önskvärda yrkeskvaliteter i andra professioner 
De yrkeskvaliteter som generellt sett uppfattas vara önskvärda i läraryrket motsvarar i stort de 
förväntningar som finns även i andra svenska utbildningar till komplexa yrkesprofessioner 
med starka inslag av mellanmänsklig interaktion som polisyrket och tandläkaryrket. Vid 
försöksverksamhet med bedömningsantagning till tandläkarutbildningen vid Karolinska 

                                                
6 I rapporten poängteras att det inte är den sökandes egna etiska grunduppfattningar som prövas 
7 Programmet ”teach for” finns idag i 26 olika länder (Rice m.fl., 2015). I Sverige antas Teach-for-Sweden till 
KPU-utbildningar vid lärosätena i Halmstad och Karlstad. Dessutom finns flera liknande andra program.  
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institutet (KI) bedömdes de sökandes allmänna personlighet utifrån mognad, omdöme, 
ansvarskänsla, stresstolerans, självförtroende, samarbetsförmåga och självständighet. 
Styrgruppen för KIs projekt med bedömningsurval bestämde sig för att egenskaperna 
uthållighet, envishet att uppnå ett uppsatt mål, känslomässig stabilitet, integritet och personlig 
motivation var centrala att beakta i urvalet av tandläkarstudenter som kunde förväntas prestera 
väl både under utbildning och i den framtida yrkeskarriären. Dessutom bedömdes i vilken 
mån den sökandes personlighet matchade kraven och förväntningarna i utbildningen och i 
tandläkaryrket. Utgångspunkterna för bedömning av matchning utgjordes av: motivation för 
yrkesval, lämplighet för yrket, relevant yrkeserfarenhet, kommunikativ språklig förmåga, 
känslighet och tolerans. 
 
I Inzunzas (2015) studier bekräftas en del tidigare forskning om vilka egenskaper/förmågor 
som allmänt anses bör finnas hos en polis(student). Det handlar om personlig mognad, 
självförtroende i stressfyllda situationer, ett positivt bemötande av andra, god förmåga att 
kommunicera muntligt och skriftligt och förmåga att (empatiskt) kunna förstå en annans 
perspektiv. Vidare bör en lämplig polis kunna bedöma situationer objektivt, agera 
proportionerligt, kunna samarbeta med andra, fungera självmotiverat samt kunna bidra 
konstruktivt och kreativt till problemlösning. Dessutom förväntas en lämplig polis att vara 
ansvarsfull, att bevara etik och moral under stress och att kunna motstå påtryckningar. Dessa 
egenskaper anses också vara lämpliga kriterier vid urval till polisutbildning (a.a.). 
 
 
Vilka förmågor och egenskaper anses vara utbildningsbara?  
Grundläggande för idéen om att genomgå en utbildning är att tillförskaffa sig nya kunskaper 
och förmågor. I antagningsforskningen är ett återkommande dilemma hur man bäst förhåller 
sig till utbildningens möjligheter att förändra och utveckla förmågor hos de som genomgår 
utbildningen (Colwell, 2007; Wasicsko m.fl., 2009). Casey och Childs (2007) utrycker 
dilemmats konsekvenser som att de kunskaper, förmågor och attityder som inte kan läras 
under utbildningen måste innehas av den sökande redan före inträdet i lärarutbildningen: 
”Simply put, the minimum requirements for admission to a teacher education program can be 
determined by subtracting the preparation provided by the program from the minimum 
requirements for a good beginning teacher” (a.a., p.5).  
 
I en längre artikel baserad på Caseys (2006) doktorsavhandling problematiserar Casey och 
Childs (2007) hur samband mellan antagningsprov till lärarutbildning och den förberedande 
träning gällande attityder, förmågor och kunskaper som lärarutbildningen förväntas att ge 
sällan uppmärksammas. Det underförstådda sambandet ställer stora krav på lärarutbildningar 
som först måste definiera vad det innebär att vara en ”bra” lärare, därnäst utforma sin 
utbildning i förhållande till denna målbild och slutligen organisera antagningsprov i syfte att: 
”support the integrity of the teaching profession by ensuring the selection of those individuals 
who have the potential to become effective teachers.” (a.a., p.2) I förlängningen ställer 
författarna också frågan om definitionen av en ”bra” lärare bör gälla likvärdigt för 
nybörjarlärare som för veteranlärare.  
 
Falkenberg (2010) benämner de antagningsprocedurer som syftar att identifiera sökande med 
kvaliteter som baseras på utbildningens utformning och samhällets formulerade behov som 
fixed-components-approach. I en sådan modell är det den sökandes kvaliteter som anpassas 
till de komponenter som i förväg är befintliga. Falkenberg argumenterar för att ett sådant 
system förutsätter en hel del: a) att de lärarkvaliteter man i en lärarutbildning skall ha vid 
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examen är tydliggjorda, b) att dessa lärarkvaliteter kan operationaliseras och prövas vid 
antagning av studenter, c) att lärarutbildningen och dess påverkan på studenter är klargjord 
och kan hållas konstant, d) en föreställning om att sökande som vid antagningen uppvisar 
vissa kvaliteter under utbildningen utvecklar dessa kvaliteter innan de tar examen, e) att 
anställningskriterier från de skolor där lärarna erbjuds arbete är klargjorda och f) att 
arbetsförhållanden i dessa skolor är tydligt definierade. Falkenberg (a.a.) ställer sig tveksam 
till om denna kedja av samordnade nödvändigheter är möjlig att hålla samman.  
 
Dilemmat för utbildningsanordnare kokas ner till att behöva avgöra vilka lärarkvaliteter man 
kan åta sig att hjälpa studenterna att förvärva och vilka kvaliteter de behöver besitta redan 
inför antagningen. En klar gränsdragning görs mer eller mindre uttalat mellan 
ämneskunskaper och personliga egenskaper: ”(T)here is good evidence that content 
knowledge is among the easier elements to learn and measure, and that dispositions such as 
caring or warmth are among the hardest” (Wasicsko m.fl. 2009, p.21). Wasicsko m.fl. 
beskriver i det närmaste ett lärar-kynne eller lärar-sinne motsvarande vad Harrison, m.fl. 
(2006) i en diskussion om grunderna för lämplighetsprövningar kallar teacher-heart-
dispositions som högt kvalificerade lärare uppfattas att besitta i djupet av sin personlighet. 
 
Med en utgångspunkt att vissa önskvärda lärarkvaliteter dels är delvis knutna till individers 
personlighet dels svåra för en lärarutbildning att utveckla inom ramen för utbildningen blir 
möjligheten att identifiera dessa dispositioner eller karaktärsdrag hos de sökande helt central. 
”The essential questions are how much dispotional change is reasonable to expect with the 
time and resources alloted, and should candidates who do not possess a minimum level of 
dispositions be admitted with the expectation that they will change sufficiently?” (Wasicsko 
m.fl., 2009, p.21) 
 
Genomgående i antagningsproven är också att i de sökandes agerande aktivt söka uttryck för 
förmågor som inte anses möjliga att i hög grad påverka under utbildningen. De sökande som 
inte demonstrerar uttryck för dessa kvaliteter uppfattas att vara olämpliga att anta till 
lärarutbildning. I första hand nämner Valli och Johnson (2007) förmågor som är knutna till 
personlighet och specifikt förmågor till empati och att tycka om barn. ”Finding those 
characteristics is one of the selectors’ tasks in entrance examinations. They are those 
characteristics that a good applicant/student must have” (a.a., p.498). 
 
Osäkerhet både kring en utbildnings möjligheter att bistå studenter i utveckling av personliga 
egenskaper och individers faktiska möjligheter att transformativt förändra grundläggande 
karaktärsdrag får Kosnik m.fl. (2005) att dra slutsatsen att det är viktigare att lägga resurser på 
att anta de lämpliga än att förändra de olämpliga. Denner m.fl., (2001) beskriver en 
utgångspunkt i arbetet med att formulera antagningskrav vid en amerikansk lärarutbildning 
som att: ”It is our belief that one way to obtain teachers with the desired dispositions we want 
them to have is to select candidates who already possess the desired dispositions to a certain 
degree.” (a.a., p.167) Begreppet dispositioner defineras som ”trends in voluntary behavior 
over time in contexts that afford such behavior, and they are predictive of such behavior.” 
(a.a., p.167) Begreppet dispositioner formuleras medvetet i plural utifrån en föreställning om 
att samma disposition kan demonstreras och observeras i en mängd olika situationer (a.a.). 
 
Utgångspunkten i de antagningstester, kallade the Perceptional Admission Model, som 
beskrivs av Wasicsko m.fl. (2009) är övertygelsen att goda lärare har vissa dispositioner 
baserade på personliga attityder, värderingar och övertygelser och att dessa dispositioner är 
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tämligen beständiga och därmed svåra att förändra under en relativt kort utbildning. Samtidigt 
som de utvalda dispositionerna bildar utgångspunkt för antagningsproven åtar sig 
lärarutbildningen att bistå studenterna i att ”cultivate these dispositions further” under själva 
utbildningen (a.a., p.167). Resonemangen innebär i förlängningen att lämplighetsprov ytterst 
handlar om att identifiera sökande som har så tillräckliga önskvärda dispositioner att dessa 
anses möjliga att vidareutveckla under utbildningen. 
 
 
	

Hur prövas och bedöms de sökandes förmågor och 
egenskaper?  
 
De efterfrågade önskvärda egenskaperna för en lämplig lärarstudent eftersöks på en mängd 
olika vis i samband med antagningsprövningar till lärarutbildning. Förmågorna och 
egenskaperna är generellt sett desamma oavsett var tyngdpunkten i olika former för 
antagningsprov ligger. Ett undantag är skriftlig kommunikativ förmåga som oftast prövas 
avskilt från de övriga mera socialt interaktiva förmågorna. Casey och Childs (2011) redovisar 
i en litteraturgenomgång över olika antagningsprov till lärarutbildningar att bedömningsurval 
ofta görs genom olika kombinationer av a) tidigare akademiska meriter (oftast 
gymnasiebetyg), b) skrivna berättelser om tidigare relevanta erfarenheter och intresse för 
undervisning, c) rekommendationsbrev, d) intervjuer och e) standardiserade tester av 
högskoleprovskaraktär. I en genomgång av 48 taiwanesiska lärarutbildningar finner Wang och 
Fwu (2007) att de sökandes lämplighet prövas genom rekommendationsbrev, skriftliga prov, 
intervjuer, självbiografiska texter, publika tal och/eller demonstrationslektioner. De 
situationer som skapats för att pröva de efterfrågade egenskaperna är vanligen väl beskrivna i 
litteraturen. Däremot är de kriterier som bildar underlag för de faktiska bedömningarna 
betydligt mera sällan tydligt redovisade.  
 
Några av de studier där förmågor har beskrivits i kriterier med tydligt åtskilda kvaliteter är 
Harrison m.fl. (2006) och i viss mån Wasicsko m.fl. (2009) där beskrivningar av hög 
respektive låg förmåga utifrån några definierade dimensioner redovisas. För dimensionen 
perception of others beskrivs en god förmåga som att ha förmågan att se andra som kapabla 
att handskas med de problem de stöter på och en tro på att andra i grund och botten förmår att 
finna lämpliga lösningar i det liv de lever. En låg förmåga gällande bedömningsdimensionen 
perception of others beskrivs istället som att se brister i andras kapacitet att handskas effektivt 
med egna problem och ett tvivel kring andras beslut gällande deras eget liv (a.a.). 
 
I en rapport över de danska optagelsesamtaler redovisas förslag på kvalitetskriterier för låg, 
medelgod och hög förmåga till samarbete. En hög förmåga föreslås att utmärkas av att den 
sökande i en gruppuppgift ”(a) tager ansvar for at løse den stillede opgave ved at præsentere 
egne ideer og indbyder aktivt meddeltagerne til at dele ansvaret, (b) har en plan, som evt. 
tilpasses efter input fra meddeltagere, (c) opretholder dialogen, (d) giver respons på og 
reflekterer over spørgsmål og ideer fra meddeltagere under processen” (Uddannelse- og 
forskningsministeriet (2015b, s.13). En medelgod samarbetsförmåga kännetecknas av att den 
sökande visar att den (e) ”præsenterer egne ideer og forslag til at løse den stillede opgave, (f) 
forhandler med medansøger om fælles plan, (g) søger samarbejdet, (h) giver respons på 
spørgsmål eller ideer fra meddeltagere under processen” (a.a., s.12). Slutligen illustreras en 
låg samarbetsförmåga där kandidaten (i) præsenterer ikke egne ideer eller forslag til at løse 
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den stillede opgave (j) accepterer kun egen plan uden ændringsforslag fra meddeltagere, (k) 
søger ikke samarbejdet, (l) giver ikke respons på spørgsmål eller ideer fra meddeltagere under 
processen” (a.a., s.12). I övrigt är litteraturen märkbart fattig på utförliga beskrivningar av hur 
definierade lärarkvaliteter graderas i olika kvalitetsgrader. 
 
Det är också påfallande få studier som redovisar konkreta indikatorer på förmågor och 
egenskaper. Ett exempel finns i Bieri och Schuler (2011) där t.ex. indikatorerna för 
bedömningsdimensionen samarbete beskrivs att vara ”refers to arguments expressed by others 
and further develops them, supports others when it is needed, makes compromises (and) takes 
an integrating role” (a.a., s.405). Även i Denner, m.fl. (2001) liksom i Leners m.fl. (1996) 
beskrivs några indikatorer som de sökande på något sätt behöver demonstrera för bedömare 
under antagningsprocessen.  
 
Gemensamt för vad Freeman (2015) kallar antagning genom multipla prövningar är att de 
sker i flera steg där antalet kandidater succesivt minskas genom utslagning av de sökande som 
bedöms vara minst lämpade i de olika testomgångerna. (Moran, 2008) benämner en sådan 
successiv koncentration av de bäst lämpliga sökande i antagningsprocessen som short-listing.  
 
 
Antagningsprov till en svensk tandläkarutbildning 
Ett tydligt exempel på hur short-listing genomförs i antagningsprocessen beskrivs av Röding 
(2005) vars avhandling beskriver hur lämplighetsprövning av sökande till tandläkarutbildning 
vid Karolinska institutet kom att utformas som en trestegsraket. I ett första steg bedömdes om 
de sökande uppfyllde de formella kraven för ansökan och hade uppnått en viss miniminivå 
gällande gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprov. I det andra steget bjöds samtliga 
behöriga sökande in till utbildningen för information och fortsatta tester. Testerna i steg två 
bestod av tre separata skriftliga uppgifter gällande a) en självbiografi, b) den personliga 
motivationen inför utbildning och yrke samt c) en uppsats kring ett av tre erbjudna ämnen 
som inte förutsatte specifik ämneskunskap. Det skriftliga materialet tilldelades kodnamn och 
hanterades vid bedömningarna med varje delprov separerat från de övriga två. Varje 
deluppgift lästes oberoende av två olika bedömare som i sin bedömning utgick ifrån 
fastställda kriterier gällande den sökandes förmåga att hantera ämnet och organisera texten, 
analytisk förmåga och språklig förmåga. Efter de individuella bedömningarna diskuterade de 
två bedömarna sig fram till en gemensam bedömning. De sökande som hade presterat lägst 
resultat på delprovet avfördes från ansökningen och de med bäst resultat fortsatte till steg tre 
(Röding, 2005). 
 
Det tredje steget utgjordes av en personlig intervju där varje sökande genomgick två 
intervjuer med två olika bedömare. Bedömarna hade tillgång till den sökandes självbiografi 
och förnamn men ingen annan information. Vid intervjun utgick bedömarna från 
standardiserade frågeteman. Däremot var själva genomförandet av intervjun inte 
standardiserat, vilket uppfattas som positivt av de sökande som därigenom gavs möjligheter 
”to show different personal qualities adding to a more complex or full picture of them” 
(Röding, p. 47). Dokumentationen av intervjun innehöll två delar, dels en bedömning av den 
sökandes allmänna egenskaper och därnäst en bedömning av den sökandes matchning i 
förhållande till kraven i utbildningen och i tandläkaryrket. De olika aspekterna som bedömdes 
graderades på en skala som sträckte sig från 1-5. Varje intervjuare avgav också en 
sammanvägd bedömning. Efter intervjun enades de båda intervjuarna om en gemensam 
bedömning och de sökande rangordnades. Sökande med de lägsta resultaten från intervjun 
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avfördes från ansökningsprocessen. Om antalet lämpliga sökande i gruppen som antogs via 
bedömningsurval visade sig vara färre än det antal platser som tilldelats urvalsgruppen antogs 
istället flera sökande från den grupp som antogs via betygsmeriter/högskoleprov. Om antalet 
lämpliga sökande i gruppen som antogs via bedömningsurval visade sig vara flera än det antal 
platser som tilldelats urvalsgruppen upprättades en reservlista där även den sökandes övriga 
meritering räknades in.  
 
Antagningsprov till några amerikanska lärarutbildningar 
Antagningsmodellen från Northern Kentucky University som presenteras av Wasicsko m.fl. 
(2009) bygger också på flera följande steg. Inför en formell ansökan möter intresserade av 
lärarutbildning och läraryrke representanter för utbildningen. I tidigare forskning 
identifierades fyra generella områden med betydelse för att differentiera effektiva lärare från 
ineffektiva, nämligen: självuppfattning, uppfattning om andra, uppfattningar om undervisning 
och något som benämns som ”allmän referensram”. För varje disposition utvecklades ett antal 
kriteriebestämda kompetenser som prövades vid en antagningsintervju. Kompetenserna 
beskrevs i en fyrgradig kvalitetsskala som sträckte sig från oacceptabelt till mästerligt 
(Wasicsko m.fl., 2009). Efter att ha genomfört dispositionstestet reflekterade den intresserade 
över resultaten tillsammans med studievägledare. De intresserade som kunde uppvisa ett 
godkänt resultat på testerna erbjöds att fortsätta med en förberedande preparandkurs inför en 
ev. ansökan till lärarutbildningen. De intresserade som ej uppfyllt minimikraven fick sina 
möjligheter att ansöka uppskjutna till dess att minimikraven uppfyllts – de bedömdes således 
vara ännu-icke-lämpliga att antas till lärarutbildning. I förberedelsekursen genomförde de 
intresserade uppgifter som baserades på de efterfrågade dispositionerna. Uppgifterna handlade 
bl.a. om övningsundervisning, reflektionsövningar och handledning av en elev i 
lärandesvårigheter. Lärarna på förberedelsekursen kunde efter kursslut rekommendera 
antagning av de intresserade som hade uppfyllt minimikraven. För de intresserade som inte 
uppfyllde minimikraven fanns möjligheten att ompröva kvaliteten av sina dispositioner vid en 
strukturerad intervju med en bedömningspanel. Om minimikraven inte heller då uppfylldes 
sköts den intresserades möjligheter att ansöka till lärarutbildning upp tills antagning var 
möjlig nästa gång. Wasicsko m.fl. (2009) fann att bedömare som dels skolats att använda 
bedömningsinstrumenten dels var uppriktigt engagerade i antagningsprocessen också gjorde 
bättre bedömningar än bedömare utan träning och engagemang. För att godkännas som 
bedömare skulle de efter sin träning kunna uppvisa en 80% interreliabilitetsgrad på ett 13-
punkts prov.  
 
Vid lämplighetsprövning till lärarutbildning vid Idaho State University användes filmade 
inslag som underlag i lämplighetsbedömning (Denner m.fl., 2001). Inför intervjun förberedde 
den sökande en fem-minuters filminspelning av sig själv i interaktion med en eller flera 
elever. Den 20-minuter långa intervjun inleddes med att den sökande berättade för 
bedömarpanelen vad de skulle komma att få se. Efter filmen ställdes standardiserade frågor 
om a) vad filmen sa om den sökande som lärare, b) vad den sökande lärde sig genom att göra 
filmen och c) om den sökande skulle förändra något om filmen skulle göras igen. Därefter 
gavs den sökande en slumpmässigt vald problemlösningsfråga från en lista av sju olika 
dilemman. Nästa intervjuinslag innebar att den sökande redogjorde för vilken den största 
utmaningen som lärare skulle vara eller vilken den största belöningen som lärare skulle vara. 
Intervjun avslutades med möjligheten att den sökande fick informera bedömarpanelen om 
något övrigt den önskade att framföra. De fem bedömningsaspekterna bestod av a) muntlig 
kommunikation, b) attityder till nya idéer, allas lika värde, barn och skolan i allmänhet, c) 
professionalitet som att vara förberedd för intervjun, att ge ett lämpligt intryck passande för 
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ett klassrum och att tydligt kunna framföra centrala aspekter som den sökande vill åberopa, d) 
den sökandes kognitiva förmågor och logik i presentationen av svar på standardiserade frågor 
kring dilemman knutna till skolverksamhet och e) förmågan att kunna resonera om 
klassrumssituationer ur flera olika perspektiv. En bedömarpanel bestående av tre-fyra 
medlemmar bedömde den sökandes prestationer på de fem olika bedömningsaspekterna som 
”uppfyller kraven” eller ”uppfyller inte kraven”. För att vara behörig till antagning krävdes att 
kraven uppfylldes för minst tre bedömningsaspekter. Vid en summering av den sökandes 
prestationer på de fem delproven fattade bedömarpanelen konsensusbeslut om att 
rekommendera antagning av den sökande eller ej (Denner m.fl., 2001). 
 
 
Antagningsprov till finsk klasslärarutbildning 
Den stegvisa lämplighetsprövningen för de flesta finskspråkiga lärarutbildningarna inleds med 
ett skriftligt prov som baseras på 6-8 vetenskapliga artiklar av pedagogisk karaktär. Det 
skriftliga provet delas gemensamt av klasslärarutbildningar vid nio olika finskspråkiga 
lärosäten. Vid provtillfället författar de sökande en essä utifrån det givna textunderlaget och 
besvarar dessutom ett skriftligt flervalsprov. I essän skall bl.a. den sökandes intresse för 
pedagogiska frågor och undervisning hanteras. Utifrån provresultatet väljs de sökande som 
bedöms ha bäst akademiska förutsättningar ut för följande steg i lämplighetsprövningen 
(Sahlberg, 2010). 

De följande stegen i den finska lämplighetsprövningen utformas delvis på olika vis vid de 
olika lärosätena, vars lärarutbildningar har en hög grad av autonomi. En vanlig modell är att i 
ett andra steg försätta den sökande i en situation där man tillsammans med andra sökande 
skall lösa eller diskutera ett pedagogiskt problem. Under momentet observeras den sökandes 
socialt interaktiva och kommunikativa förmågor. I prövningens avslutande del genomgår de 
toppkandidater som återstår en personlig intervju med fokus på reflektioner kring och 
motivation inför läraryrket (Sahlberg, 2010).  

Vid lärarutbildningen i finska Jyväskylä antogs sökande till den finskspråkiga 
klasslärarutbildningen i två steg. I ett första steg valdes de sökande med bäst akademiska och 
yrkesmässiga meriter ut. Därefter nollställdes alla sökande inför steg två i 
antagningsprocessen där de sökandes förmågor prövades i demonstrationslektioner, 
gruppuppgifter och enskilda intervjuer (Valli & Johnson, 2007). Vid demonstrationslektionen 
fick den sökande välja mellan tre olika ämnesteman som alla förekom i kursplaner. Den 
sökande gavs 45 minuter att förbereda den kvartslånga undervisningen som hölls för 10-12 
barn i 9-11 års åldern. Demonstrationslektionen observerades och bedömdes av en 
bedömarpanel utifrån den sökandes förmåga att dels underlätta lärande dels effektivt 
interagera med eleverna. Vid en 15-30 minuters intervjusituation bedömde två-tre bedömare 
den sökandes motivation, skälen för och säkerheten i den sökandes argumentation kring 
utbildning och yrkesval. Intervjuarna var andra än de som bedömde demonstrationslektionen. 
Gruppuppgiften genomfördes som ett pedagogiskt drama där de sökande, i grupper om fyra, 
valde vilka roller de skulle ”spela” i en gruppdiskussion kring ett pedagogiskt dilemma (a.a.). 
 
 
Antagningsprov till dansk lärarutbildning 
Det nya antagningssystem som från och med 2012 gäller för danska lärarutbildningar utgår 
ifrån att sökande till lärarutbildning fördelas i två kvotgrupper. Sökande i den första 
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kvotgruppen kvalificerar sig, genom ett betygssnitt på minst 7,08, som behöriga att direkt 
kunna ansöka om en plats på lärarutbildning. Det är ur denna kvotgrupp man först fyller de 
studieplatser som finns vid de olika lärarutbildningarna. Kvotgrupp 2 består av sökande med 
genomsnittsbetyg på 6,9 och därunder. Dessa sökande måste kvalificera sig för att kunna bli 
behöriga att söka in på lärarutbildningen genom en optagelsesamtale, där de sökandes 
lämplighet för lärarutbildning och läraryrket prövas. Det är således enbart sökande med 
förhållandevis låga gymnasiebetyg som behöver genomgå lämplighetsprövning inför 
antagning till lärarutbildning i Danmark.  

De danska optagelsesamtalerna är inspirerade av den Multiple Mini-Intervju modell (MMI) 
som ursprungligen utvecklades vid kanadensiska hälsoutbildningar. MMI-modellen bygger på 
att sakkunniga identifierar de nyckelkompetenser som en sökande bör ha i förhållande till 
utbildning och yrke inom en viss sektor. Nyckelkompetenserna och indikatorer på dem 
redovisades tidigare i översikten. Dessa nyckelkompetenser prövas därefter var och en i 
avgränsade fem-minuters individuella intervjusituationer där enbart en förmåga åt gången står 
i fokus. I intervjuerna möter de sökande två-tre lärarutbildare på vardera två stationer. De 
första tre förmågorna prövas på en station och de återstående tre på nästa station. I en tidig 
utvärdering av innehållet i de danska antagningsproven föreslås att en tredje station, med krav 
på konkret interaktion mellan 3-4 deltagare, införs för att de sökande tydligare skall få utökad 
möjlighet att visa samarbetsförmåga (Uddannelse- og forskningsministeriet (2016). 

Den sökandes prestationer poängsätts för var och en av de sex nyckelkompetenserna. Den 
sammanlagda poängen från optagelsesamtalen adderas till gymnasiebetyget som först 
multipliceras med 1,5. Optagelsesamtalen är behörighetsgrundande men också 
urvalsgrundande om antalet sökande överstiger antalet utbildningsplatser.  

 

Ytterligare exempel på antagningsprov  
 
Bieri och Schuler (2011) redovisar antagningsprocesser framarbetade inför antagning till 
schweizisk lärarutbildning. På underlag av tidigare forskning, intervjuer med lärarutbildare 
och avstämning mot nationella styrdokument valdes fem grundläggande observerbara 
kompetenser ut: a) muntlig och skriftlig kommunikation, b) interaktion med andra, c) 
ledarskap, d) motivation och e) kognitiv, kritisk reflekterande förmåga att hantera 
information. För varje kompetens upprättades 6-10 observerbara exempel på handlingar som 
t.ex. för kompetens: introducerar sina förslag flera gånger och med variationer. Varje exempel 
beskrevs i fyra nivåer från svag (1) till stark (4). De fem kompetenserna bedömdes i fyra olika 
situationer: a) gruppdiskussion där varje sökande först individuellt läst in sig på 
förutsättningarna för ett undervisningsprojekt och där gruppen därefter gemensamt skulle fatta 
beslut om hur projektet bäst skulle genomföras, b) en konstruktionsövning där de sökande i 
grupp t.ex. skulle konstruera en ballongdriven minibil med begränsade materiella resurser, c) 
en individuell presentation där den sökande gavs ett standardiserat informationsunderlag och 
utifrån det dels skulle presentera en sammanfattning utifrån olika perspektiv dels presentera 
flera olika undervisningsplaneringar anpassade för olika åldersgrupper av elever, d) en 
individuell strukturerad intervju med fokus på både situationella dilemman och 
självbiografiska frågor kring motivation för undervisning och lärande. Varje kompetens 

                                                
8 I det danska betygssystemet används en sjugradig skala med nivåerna 12, 10, 7, 4, 02, 00 och -3.  
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uppmärksammades specifikt i minst två av de fyra delproven. Varje sökandes prestation 
bedömdes av tre bedömare som först gjorde individuella bedömningar och därefter 
diskuterade sig fram till en konsensusbedömning. I utprövning av bedömningsinstrument för 
schweizisk lärarutbildning hade bedömarna genomgått fem timmars träning med hjälp av ett 
videobaserat simuleringsmaterial.  

Inom det amerikanska programmet Teach for America antas ca. 12% av de som söker till 
programmet. De sökandes förmågor prövas genom stegvisa antagningsprov bestående av en 
skriftlig ansökan, en telefonintervju, en analyserande skriftlig uppgift, en individuell personlig 
face-to-face intervju, en gruppdiskussion och en provlektion (Clark m.fl., 2013).  

Vid tiden för Denners m.fl. (2001) studie antogs lärarstudenter till Idaho State via multipla 
delprov. Antagningen inleddes genom att de sökande vid avslutningen av en preparandkurs 
sammanställde en portfolio innehållande a) en självbiografisk essä, b) en pedagogisk 
varudeklaration över sina egna övertygelser, c) en kartläggande utvecklingsplan för en faktisk 
elev och d) en teoretisk analys av en fallstudie. Därutöver skulle ansökan innehålla 
avgångsbetyg från gymnasieskola eller motsvarande, intyg över godkända läs- och skrivtester 
samt betygssatta rekommendationer dels från läraren på preparandkursen dels från läraren 
som observerade den sökandes praktiska undervisning under preparandkursen. När dessa 
behörighetskrav var uppfyllda erbjuds den sökande en personlig antagningsintervju (a.a.). 
 
Vid Queens University ersattes den tidigare personliga intervjun med en strukturerad 
insamling av så kallad biodata (Smith & Pratt,1996). Den sökande fick på två sidor beskriva 
skälen till att man ville bli lärare, redogöra för livsupplevelser som bedömdes vara relevanta 
för läraryrket, vilka språk man talade, speciella talanger och erfarenheter av/förmåga till 
ledarskap. Den korta instruktionen avslutades med uppmaningen att ”(p)lease be specific 
rather than general in describing the duration and nature of these experiences. Indicate why 
you think these experiences are good preparation for a carreer in teaching” (a.a., p.45). 
Bedömningen ägde rum under en dag då 50 lärarutbildare och 50 representanter för det 
offentliga skolväsendet parades samman i bedömarpar. Dagen inleddes med en kort 
utbildning (60-90 minuter). Varje bedömare läste ca. 50 självbiografiska texter och poängsatte 
dem med poäng från 1 till 10. Bedömarnas individuella bedömningar adderades och ingick i 
en sammanlagd meritpoäng utgörande av olika akademiska meriter. Interbedömarreliabiliteten 
bland de två bedömarna som bedömde sökandes självbiografiska texter bedömdes vara 
acceptabel och ökande om bedömarna gavs träning samt om antalet bedömare som bedömde 
samma underlag ökade. Smith och Pratt (1996) fann att bedömarnas utlåtanden påverkades av 
om självbiografin var maskinskriven och av vetskap om den sökandes kön. 
 
Vid antagningsproven inför lärarutbildning vid ett mindre amerikanskt universitet skulle den 
sökande uppvisa en portfolio med resultaten av en i förväg genomförd dispositionsenkät, en 
skriftlig egenformulerad ansökan och flera rekommendationsbrev. Portfolion bildade underlag 
för en personlig intervju där den sökande mötte en grupp bedömare från universitet och 
lärarutbildning. Syftet med intervjun var att ”determine if the student has the dispositions or 
potential to develop the dispositions become an effective teacher.” (Kent, 2005, p. 346). Den 
sista delen i antagningsproven innebar att de sökande skulle skriva en uppsats på ett givet 
skoltema, dock utan krav på yrkesrelevanta förkunskaper. Vid bedömningen rangordnades de 
sökande i tre grupper där sökande ur den första gruppen kunde antas direkt. Sökande ur grupp 
två kunde, om utbildningsplatser fanns, antas villkorligt. De måste då ta en förberedande kurs 
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och inom en bestämd tid kunna uppvisa de nödvändiga dispositionerna. Sökande i den tredje 
gruppen bedömdes som ännu inte lämpliga, men hindrades inte ifrån att söka senare år (a.a.). 
 
 
Antagningsprov med utgångspunkt i gruppdynamik 
Flera forskare har förespråkat att de definierade förmågorna (också) bör prövas i ett 
gruppdynamiskt sammanhang (Malvern, 1991; Shechtman & Godfried, 1993. I försök 
designade av Shechtman & Godfried (1993) genomfördes gruppövningar, vid antagning till 
israelisk lärarutbildning, under 90 minuter med fyra på varandra följande inslag. Det första 
inslaget utgjordes av att de åtta gruppmedlemmarna fritt presenterade sig för varandra. 
Delmoment två innefattade att bedömarna intervjuade gruppmedlemmarna utifrån ett 
kontroversiellt ämne där attityder och värderingar utgjorde nödvändiga inslag. Prövningens 
tredje moment utfördes utan bedömarnas ledning och bestod i att gruppmedlemmarna skulle 
diskutera och lösa ett dilemma. I prövningens avslutande del skulle gruppmedlemmarna ge 
feedback till varandra och gemensamt sammanfatta grupprocessen. I Shechtman & Godfrieds 
(a.a.) variant av gruppbaserad lämplighetsprövning bedöms de sökandes förmågor utifrån tre 
dimensioner: A) Muntlig kommunikation med bedömning av klarhet i presentation av 
resonemang och argument, fokus på väsentligheter och grad av precision, verbal 
uttrycksförmåga, flyt i talet och ordförrådets omfattning. B) Mellanmänsklig interaktion med 
bedömning av hur den sökande gav uttryck för värme, vänskaplighet, stöd, respekt och 
empati. C) Ledarskap där bedömningens fokus låg på dynamisk kraft, vakenhet, 
initiativförmåga, ansvarstagande, självförtroende och social effektivitet.  
 
De tre dimensionerna i Shechtman & Godfried (1993) var från början nio dimensioner 
framtagna av erfarna israeliska lärarutbildare för just antagningssyften. Genom faktoranalys 
krymptes antalet dimensioner till de tre ovannämnda. Bedömningar av de tre dimensionerna 
sammanfördes i en gemensam ”overall rating” som ansågs utgöra ett uttryck för den sökandes 
lämplighet för läraryrket. Denna overall rating kunde också innefatta faktorer utöver de tre 
specificerade testet. Varje 8-grupp av sökande bedömdes, i Shechtman & Godfrieds (a.a.) 
försök med grupp-baserad lämplighetsprövning, av två bedömare som genomgått fyra 
timmars utbildning. Bedömarna förde löpande anteckningar gällande varje sökande både i 
förberedda matriser och i fri form. Efter varje grupptest renskrev först varje bedömare sina 
anteckningar varefter diskussioner fördes tills ett gemensamt utlåtande låg klart. 
Interbedömarreliabiliteten låg över 0.80 för var och en av de tre dimensionerna och på 0.92 
för den sammanfattande ”overall rating” av varje sökande lämplighet i förhållande till 
kriterierna. 
 
 
Exempel på antagningsprov i jämförbara professionsutbildningar 
Även vid en sjuksköterskeutbildning i amerikanska Missouri avskaffades den personliga 
intervjun som ett inslag i antagningsprocessen (Wilson, 1999). Istället avkrävdes den sökande 
att samla in tre olika skriftliga referenser som skulle skrivas utifrån en standardiserad mall 
innehållandes 15 områden som fakulteten hade funnit grundläggande för såväl akademisk som 
yrkesmässig framgång. Varje område presenterades för referenten med kriterier i ytterändarna 
av en tio-gradig skala, som t.ex. organisatorisk förmåga där nivå tio motsvaras av att den 
sökande bedöms vara ”exceptionally able to prioritize and accomplish tasks” och nivå ett 
innebär ”considerable difficulty in determining priority, disorganized” (a.a., p.185). Även 
formen för essäerna som de sökande skulle författa var standardiserad och skulle kortfattat 
beskriva den sökandes professionella meriter. Samtliga bedömningar gjordes kodat av två 
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olika representanter för utbildningen (Wilson, 1999). Antagning genom bedömning av 
sökandes självbiografiska essäer har, i kombination med skriftliga referenser, också använts 
inom antagning till sjuksköterskeutbildning i amerikanska Colorado. Vid antagningsprov 
beskrivna av Leners m.fl, (1996) hade de sökande en given struktur att förhålla sin essä till: a) 
beskriv talanger, förmågor och förutsättningar som du har och hur dessa skulle kunna bidra i 
en karriär som sjuksköterska, b) beskriv någon erfarenhet du gjort som har bidragit till ditt 
intresse för en karriär som sjuksköterska och c) beskriv hur du ser på dig själv som en 
yrkesverksam sjuksköterska efter avslutad utbildning. Interreliabiliteten mellan bedömare av 
essän, utifrån kriteriebaserade Likert-skalor uppges av Leners m.fl (1996) till 93%. 
 
En särskild form för lämplighetsprövning rör validering av tidigare erfarenheter vid antagning 
till yrkeslärarutbildningar. I Sverige avgör den enskilda institutionen vid det aktuella lärosätet 
hur validering av tidigare erfarenheter skall värderas vid antagningsförfarandet (Stenlund, 
2013). Vanligt är att de sökande skall kunna demonstrera eller vidimera tidigare informella 
erfarenheter av ledarskap, deltagande i frivilligverksamhet och yrkeskunskap. Stenlund visar 
också i sin jämförelse av antagningsrutiner vid olika lärosäten att olika aspekter beaktas i 
valideringsprocessen och också att yrkesexperter ofta gör andra bedömningar av sökandes 
förmågor än vad representanter för lärarutbildningen gör. Utifrån sina resultat ifrågasätter 
Stenlund validiteten i antagningsprocedurerna.  
 
	

Uppföljningar av lämplighetsprövningar 
För att uppfattas som legitima behöver antagningsprocesser med inslag av 
lämplighetsbedömning kunna uppvisa en acceptabel prognosförmåga gällande de prövades 
förmågor att prestera i situationer efter prövningen. I detta kapitel redovisas studier som följt 
upp sökandes resultat på olika antagningsprov vid senare tillfällen, såväl under utbildning som 
efter avslutad examen. Kapitlet är indelat i tre avsnitt där först jämförelser mellan den 
sökandes meriter från antagning och den antagna studentens prestationer i utbildningens 
akademiska moment redovisas. Därnäst presenteras studier som fokuserat jämförelser mellan 
sökandes resultat på multipla antagningsprov och deras prestationer under praktiska moment i 
utbildningen. Det kan handla om verksamhetsförlagd utbildning men också om praktiska 
moment i undervisning på lärosätet. Den tredje delen av kapitlet ägnas de få studier där 
jämförelser har gjorts mellan individers resultat på antagningsprov och samma individers 
prestationer i yrkeslivet efter avslutad utbildning. 
 
Att forskningsstudier som granskar det prediktiva värdet av urvalskriterier i förhållande till 
lärarstudenters prestationer i egen undervisning är få och motsägande beskrivs av Heinz 
(2013) i en genomgång av aktuell forskning på området. Bristen på forskning inom området 
har även uppmärksammats av svenska forskare som Cliffordson (2006): 
 

Surprisingly little is known about how step-wise admissions actually works. 
Compared to the rich body of research on how grades and SWESAT scores work 
as admissions criteria with regard to background variables, so far little 
information is available regarding step-wise admissions. (a.a., p.464) 

 
Att longitudinella effektstudier gällande prediktionsvärdet av lämplighetsprövning vid 
antagning till lärarutbildning i förhållande till lärarkvalitet efter examen till betydande del 
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saknas har uppmärksammats även av Alter & Naiditch (2012), Casey & Childs, (2007) och 
Casey & Childs, (2011).  
 
Kanadensiska Casey och Childs har i flera forskningsstudier problematiserat 
lämplighetsantagning i ett större sammanhang. Författarna beskriver hur forskning kring den 
prediktiva kvaliteten av antagningsprov till lärarutbildningar är begränsad beroende på 
svårigheterna att med god reliabilitet och validitet kunna bedöma de utexaminerade lärarnas 
förmågor i klassrumspraktik (Casey & Childs, 2011). Däremot kan reliabiliteten i själva 
bedömningen av antagningsprovs olika delar ökas genom tydliga kriterier och träning av 
bedömarna (Casey & Childs, 2007). Eftersom det är besvärligt att genomföra uppföljande 
studier av hur lärarstudenter fungerar i sin yrkespraktik efter examen är det vanligt att 
forskning kring antagningskriterier använt framgång i själva lärarutbildningen som indikatorer 
på sannolikheten för framtida framgång i läraryrket (a.a.). De effektstudier som likväl skulle 
kunna genomföras begränsas dessutom, enligt Casey & Childs (2011) av a) att 
antagningsproven gör att endast sökande som uppfyller kriterierna antas och kan examineras 
som lärare, b) bortfall då en del examinerade lärare inte har anställning som undervisande 
lärare, c) trovärdigheten i den självrapportering som de flesta studierna av lärarframgång 
bygger på och d) svårigheterna att kunna genomföra objektiva utvärderingar av lärarkvalitet i 
autentisk klassrumsmiljö.  
 
Falkenberg (2010) utgår ifrån de problematiseringar som tidigare gjorts av Casey och Childs 
och identifierar tre komponenter i antagningsproblemet: a) de sökandes kvaliteter, b) 
utbildningens visioner för utexaminerade lärares kvaliteter och c) utbildningens inverkan på 
de sökandes lärarkvaliteter. I den litteraturgenomgång Falkenberg gör hittar han inga studier 
som tar hänsyn till c), vilket får författaren att uttrycka tveksamhet över de korrelationsstudier 
som mäter ev. samband mellan individuella resultat vid antagningsprov och resultat vid 
examensprov. Freeman och Schopen (1991) drar, utifrån en generell tolkning av 
antagningsstudiers låga prognosmöjligheter, slutsatsen att risken för övertestning i syfte att 
legitimera lärarutbildning och läraryrke är stor.  
 
 
Resultat i lämplighetsprövningar i förhållande till prestation i utbildningens 
teoretiska delar 
 
Gymnasiebetyg anses allmänt kunna indikera förmåga att lyckas i utbildningssammanhang 
(Casey & Childs, 2011) även om motstridiga resultat har rapporterats (Zeidner m.fl., 1990; 
Byrnes m.fl. 2003). Positiva korrelationer mellan höga gymnasiebetyg och goda 
studieframgångar har konstaterats av bl.a. Gustafsson (2000) och Büyüköztürk (2005). 
Utvärderingar av antagning baserad på betyg innefattar svårigheten att man inte kan säga 
något om hur de som nekades utbildning p.g.a. (för) låga betyg hade lyckats i vare sig 
utbildning eller framtida yrkesgärning (Casey & Childs, 2007). 
 
Gällande akademisk prestation fann Annell (2015), i enlighet med tidigare studier, att 
kognitiva tester inför antagning till polisutbildning predicerade högre grader av 
utbildningsprestation. Däremot bidrog inte resultatet av de kognitivt orienterade testerna till 
att förklara variationer i arbetsprestation under aspiranttjänstgöring eller under det första 
tjänstgöringsåret efter avslutad utbildning.  
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Crouch (2015) har genomfört en studie utifrån Watson och Glasers idé om att ett 
testinstrument med fokus på kritiskt tänkande kan bilda underlag för prediktion av framgång i 
utbildningar och komplexa yrken där kritiskt tänkande utgör en central aspekt. I Crouch studie 
genomförde 192 nyantagna sjuksköterskestudenter the Watson-Glaser Critical Thinking 
Appraisal Test (WGCTAT) och deras resultat på testet jämfördes med deras examenspoäng 
vid slutet av utbildningen. WGCTAT innehöll 80 frågor/påståenden att ta ställning till och tog 
ungefär en timme att genomföra. Dataanalysen visade genomgående en signifikant prediktion 
för WGCTAT i förhållande till examensresultat.  
 
Röding (2005) finner att svenska tandläkarstudenter antagna via bedömningsurval presterar 
bättre akademiska resultat under utbildningen än studenter i kontrollgruppen som antogs på 
betygsurval. Smith och Pratt (1996) genomförde retrospektivt en simulerad antagning till 
lärarutbildning vid amerikanska Queens University där insamlad biodata ingick som en 
central del av antagningsprocessen. Av analyserna framgår att en betydande grupp akademiskt 
framgångsrika studenter inte skulle ha antagits till utbildningen om enbart betygsurval hade 
gällt. 
 
Där betyg enligt flera studier presenterade av Casey och Childs (2011) anses vara en rimlig 
indikator på senare akademisk framgång poängterar Sadler (2003) att attityder och motivation 
som kan orsaka gnissel i utbildningen inte är lika enkla att fastställa. Studenter som i 
enkätstudier under lärarutbildningen värderar undervisning och läraryrket högt uppvisar bättre 
akademiska resultat i de teoretiska delarna av utbildningen än studenter med lägre motivation 
för läraryrket visar Büyüköztürk (2005) på ett underlag av 248 andraårsstudenter och 302 
sistaårsstudenter vid turkiska lärarutbildningar. 
 
 
Resultat i lämplighetsprövningar i förhållande till prestation i utbildningens 
yrkespraktiska delar 
 
Eftersom verksamhetsförlagd utbildning ingår som ett naturligt inslag i de flesta 
professionsutbildningar är bedömning av studenters yrkesförmågor under VFU eller i 
yrkesträning på professionsutbildningen betydligt enklare att genomföra än bedömning av 
utexaminerades förmågor i yrkespraktik. Även om VFU-lärare kan ha en mängd erfarenheter 
att referera till i sin bedömning av lärarstudenters lärarkvaliteter hävdar Casey och Childs 
(2011) att begränsningar måste beaktas. En  nackdel gäller minskad tillförlitlighet i 
uppföljningstudier av att VFU-läraren på praktikskolan enbart ser en lärarstudent åt gången 
och därmed saknar tillgång till andra referenser än kriterier (a.a.). 
 
Valli & Johnson (2007) har undersökt sambanden mellan sökandes resultat rörande socialt 
interaktiva förmågor vid antagningsprov och samma individers resultat under VFU när de väl 
antagits till lärarutbildning. Studien har genomförts i Finland och med 78 vuxna sökande till 
finskspråkig klasslärarutbildning, vilket innebär att de sökande redan har ett antal 
högskolepoäng och minst fyra månaders arbetslivserfarenhet vid tiden för ansökan. 
Lärarstudenternas prestationer bedömdes på en femgradig skala dels utifrån den 
demonstrationslektion som genomfördes i samband med urvalsprövningen inför tillträde till 
lärarutbildningen dels under sin VFU. Resultaten från de båda bedömningarna delades in i tre 
grupper bestående av sämre-, medel-, respektive goda prestationer. Studien visar ett statistiskt 
säkerställt samband (p=.001) mellan prestationer för den tredjedel studenter som presterade 
sämst vid demonstrationslektionen under antagningsproven och samma studenters VFU-
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bedömning vid avslutningen av utbildningen två år efter antagningsproven. Det samma gäller 
för den tredjedel studenter som presterade bäst. Valli och Johnson (2007) rekommenderar, 
utifrån dessa resultat och intervjuer med bedömare, att fokusera antagningsprov till 
lärarutbildning kring så autentiska undervisningssituationer som möjligt. Författarna föreslår 
också att demonstrationslektioner lämpligen kan organiseras på VFU-skolor som redan har ett 
etablerat samarbete med lärarutbildningen. Även Kosnik m.fl. (2005) finner att bedömare har 
funnit det tämligen enkelt att urskilja sökande som presterat på topp- respektive bottennivå i 
socialt interaktiva testsituationer. 
 
Utifrån tidigare akademiska meriter och bedömningen av en egenförfattad skriven profil som 
bildade bedömningsunderlag i antagningsprocessen bedömdes 347 sökande till kanadensisk 
lärarutbildning utifrån en tio-gradig skala (Kosnik m.fl., 2005). Vid VFU-bedömning senare i 
utbildningen utgjordes kriterierna av: praktisk förståelse för läraryrkets komplexitet, ledarskap 
i klassrummet, förmåga att undervisa relevant och engagerat, engagemang i skolans sociala 
liv, professionellt ansvarstagande och socialt interaktiva förmågor. I bedömningen ingick 
även akademiska förmågor som deltagande i diskussioner och projekt med både elever och 
lärare, prestation i form av förberedelser, noggrannhet, självständighet, intresse samt förmåga 
gällande läs- och skriv, teorianvändning och mottaglighet för lärande. Lärarstudenterna i 
Kosniks m.fl. (2005) studie bedömdes av sammanlagt elva VFU-besökande lärarutbildare 
med lång erfarenhet. Lärarutbildarna hade givits individuell utbildning av projektledaren 
(författaren). Bedömningsskalan för VFU konstruerades i fyra steg: 4. mycket framgångsrik, 
3. ganska framgångsrik (ett par tillkortakommanden), 2. något framgångsrik (ganska många 
tillkortakommanden) och 1. misslyckat. 
 
Bedömarna i Kosnik m.fl. (2005) studie förde anteckningar i samband med studenternas 
VFU-undervisning. Vid sammanfattningen av sina bedömningar återfanns följande kvalitativa 
omdömen för studenter som bedömts fungera på nivå 4: omsorgstagande, humoristisk, åtog 
sig frivilligt uppgifter, god människokännedom och skicklig på kommunikation. I sina studier 
visade studenterna god ansträngning, inriktning på lärande snarare än på betyg och 
lösningsorientering. Många av studenterna som bedömdes prestera på nivå 4 visade sig vara 
resvana, hade bott utomlands och/eller hade tidigare arbetat med grupper av barn/unga, ofta 
med särskilda behov. I den egna undervisningen uppfattades studenterna vara bekväma, 
flexibla, självständiga, uppfinningsrika och med en stor metodarsenal.  
 
De 54 studenter som bedömdes att prestera på nivå 1 identifieras tidigt i lärarutbildningen och 
utgjorde en utmaning i utbildningen. Av dessa ansåg VFU-bedömarna att 22 inte borde bli 
lärare. (Dock klarade samtliga dessa 22 sina lärarstudier). Avsaknad av sociala förmågor var 
vanligt för gruppen studenter på nivå ett och tog sig två olika uttryck; antingen ”för” 
aggressivt eller ”för” blygt. Studenter på nivå 1 tenderade att vara självcentrerade och hade 
problem att samarbeta kollegialt och/eller med eleverna. Dessa studenter hade svårt att ta 
emot kritik och feedback. Studenterna på nivå ett hade överlag problem med multitasking och 
brister i självständighet. De tenderade också att ofta agera oprofessionellt genom olämplig 
klädsel, sen ankomst, slarv och tanklöshet. I undervisningen uppnåddes ingen kontakt med 
eleverna, det egna framförandet var viktigare än elevernas lärande och ledarskapet i 
klassrummet bristfälligt (Koznik et al 2005). Författarna menar att kön (män), ålder (>35 år), 
studiebakgrund (låga resultatet), och lämplighetsprövning (låga resultatet) ”appear to be 
significant and independent predictors of poor practicum performance” (Kosnik m.fl., 2005. 
Av 76 studenter som rangordnades i någon av de tre bästa (av tio) grupperna vid antagningen 
misslyckades endast tre med sin VFU.  
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Shechtman & Godfrieds (1993) testade också validiteten i de bedömningar av 224 sökandes 
förmågor som gjordes vid gruppvisa lämplighetsprov. De sökandes resultat från 
antagningstesterna jämfördes med lärarutbildares bedömningar av lärarstudenternas förmågor 
rörande ledarskap, muntlig kommunikation och mellanmänsklig interaktion grundade på 
lärarutbildarnas dagliga möten med studenterna under deras första år. Korrelationen mellan 
den sammanfattande overall rating för varje students lämplighetsprövning och 
lärarutbildarnas longitudinella bedömningar av de tre deldimensioner som prövades låg 
mellan 0.70 och 0.78. Lärarstudenternas undervisningsförmåga, baserad på autentisk 
undervisning minst en gång i veckan, bedömdes i slutet av varje studieår. 
Korrelationsberäkningar mellan studenterna poäng vid antagningsprovet och deras 
undervisningsförmåga efter ett studieår var 0.83. (Shechtman & Godfrieds, 1993). Resultaten 
påvisar en signifikant överenstämmelse i bedömningen av de sökandes/studenternas förmågor 
vid dessa två mättillfällen. Starkast var överensstämmelsen för det sammanfattande omdöme 
där samtliga tre dimensioner vägdes in. 
 
Shechtman & Godfrieds resultat prövades i en uppföljande studie av Byrnes, Kiger och 
Shechtman (2003) med 68 sökande till en amerikanska lärarutbildning. De sökandes resultat 
vid antagningsprovets gruppövning jämfördes med de antagna lärarstudenternas prestationer 
under VFU där följande aspekter bedömdes: a) undervisningens effektivitet, b) ledarskap i 
klassrummet, c) utvärdering av lärande, d) personlig och professionell utveckling, e) 
föräldraengagemang och engagemang i lokalsamhället, f) uppmärksamhet på mångfald, g) 
uppmärksamhet på den lärande eleven och h) förståelse av kurs- ämnes- och läroplaner. 
Studenternas prestationer bedömdes utifrån en fyr-gradig skala där nivå 4 innebar en 
högklassig prestation jämförbar med en framgångsrik erfaren lärare. Nivå 2 innebar lägst 
godkända prestation och nivå ett en underkänd prestation. Bedömarna tränades under två 
halvdagar i syfte att etablera samsyn bland bedömarna, att göra dem bekanta med 
bedömningskriterierna och att förbättra reliabiliteten vid inkodning. Interbedömarreliabiliteten 
bedömdes vara hög för samtliga fyra kategorier i gruppbedömningen, mellan .487 och .663 
med den högsta siffran för det sammanfattande omdömet. Det sammanfattande omdömet 
visade också på höga samband med de övriga tre faktorerna i testet, dvs. muntlig 
kommunikation (.82), mellanmänsklig interaktion (.75) och ledarskap (.74). Korrelationerna 
är statistiskt säkerställda med p=<.05. Utifrån resultaten rekommenderar Byrnes m.fl. (2003) 
att ”the overall rating should be the group-assessment measure that is used in the teacher-
selection process” (a.a., p. 169). Byrnes9 m.fl. (2003) bedömer, utifrån sina studier, att ”(t)he 
group-assesment process is a valid predictor of student-teaching success. Other instruments 
and inventories do not have such strong predictive validity” (a.a., p.169).  
 
Efter ett års utbildning utvärderades studenterna i Bieris och Schulers studie (2011) utifrån sin 
lärarförmåga i klassrumssituationer. Underlaget för bedömningen var de samma fem 
kompetenser som användes vid antagningsproven. Bedömningarna gjordes av studenternas 
mentorer och resulterade i att 54% av de 147 studenter som hade klarat utbildningen i den 
avsedda studietakten bedömdes som mycket lämpliga lärare, 37% bedömdes vara lämpliga 
lärare och 9% bedömdes vara lämpliga till en viss gräns. Vid en jämförelse mellan 
lärarstudenternas resultat på antagningsprov och deras resultat vid bedömningar efter ett års 
lärarutbildning delades studenterna i två grupper utifrån deras resultat på antagningsproven. 

                                                
9 Byrnes var också senare handledare för en doktorsavhandling skriven av Faulk (2008) där resultat från 
gruppövningar som prediktor av framtida lärarframgång undersöktes. 
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72% av studenterna ur gruppen med höga resultat på antagningsproven bedömdes efter ett år 
vara lämpliga eller mycket lämpliga lärare. Motsvarande siffra för studentgruppen med låga 
resultat på antagningsproven var 28%. Signifikanta skillnader mellan grupperna konstaterades 
gällande kompetenserna: 1) muntlig och skriftlig kommunikation, 2) ledarskap, och 3) 
kognitiv, kritisk reflekterande förmåga att hantera information. 
 
Casey och Childs (2011) undersökte samband mellan antagningstester i form av 
gymnasiebetyg och en självbiografisk text med de bedömningar som gjordes av 
lärarstudenternas VFU-prestationer (2 praktikperioder á en månad vardera) och av deras grad 
av beredskap inför läraryrket, bedömd av studenten själv, lärarutbildaren vid universitetet och 
VFU-läraren på praktikskolan. Lärarutbildningen i fråga var en ett-årig kompletterande 
pedagogisk utbildning och studien avgränsades att gälla 102 ämneslärare i matematik. VFU-
läraren på praktikskolan bedömde lärarstudentens VFU-prestation utifrån sex aspekter: a) 
planering, instruktion och utvärdering, b) kommunikationsförmåga, c) ämneskunskaper, d) 
förmåga att involvera mångfald, jämlikhet och elevs engagemang, e) professionalism och f) 
ledarskapsförmåga. Beredskapen inför läraryrket beskrevs genom ifyllande av ett validerat 
testinstrument bestående av fem aspekter med sammanlagt 40 påståenden. De fem aspekterna 
utgjordes av: a) främjar elevers lärande, b) undervisar i kritiskt tänkande och social 
utveckling, c) använder tekniska hjälpmedel, d) förstår elevers lärande och e) utvecklar 
ledarskap. Casey och Childs (2011) fann att varken gymnasiebetyg eller bedömningen av den 
självbiografiska antagningsessän var signifikant korrelerad med bedömning av 
lärarstudenternas prestation under de två VFU-perioderna. Man fann heller inga signifikanta 
samband mellan bedömningar av lärarstudenternas VFU-prestationer och bedömningen av 
deras beredskap inför läraryrket. Säkerställda samband fanns mellan gymnasiebetyg och 
lärarutbildarens bedömning av lärarstudenternas beredskap rörande att främja elevers lärande, 
att undervisa för kritiskt tänkande och social utveckling samt att använda tekniska hjälpmedel. 
 
Demetrulias m.fl., (1990) har designat en studie för att undersöka hur sökande till 
lärarutbildning som inte klarade inträdesproven med godkänt resultat faktiskt skulle klara den. 
Vid en lärarutbildning inom California State University antogs därför, åren 1986-1988, 56 
lärarstudenter som misslyckats med att uppnå godkänt på en eller flera delar av 
antagningsprövningen av teoretisk karaktär. De exceptionellt antagna studenterna resultat 
följdes upp dels utifrån de krav som ställdes under lärarutbildningen dels utifrån de krav som 
efter utbildningen ställdes på lärarlegitimation. Resultaten visade att gruppen exceptionellt 
antagna erhöll sämre VFU-omdömen än kontrollgruppen bestående av reguljärt antagna 
studenter. Detta var den enda signifikanta skillnaden grupperna emellan. Universitetets 
lärarutbildare uppfattade inga signifikanta kvalitetsskillnader grupperna emellan. Studenter ur 
de båda grupperna uppfattade själva att de lagt ned samma mängd tid på sina studier och deras 
självuppfattning om sin lärarkompetens uppvisade heller inga skillnader efter avslutad 
utbildning. Något flera studenter med exceptionell antagning än studenter som antogs 
reguljärt fullföljde sin utbildning. Utifrån resultaten ifrågasätter författarna standardiserade 
antagningsprov till lärarutbildning. 
 
Wasicsko m.fl. (2009) fann att de sökande som presterade lägst resultat på 
dispositionstesterna inför antagning till lärarutbildning också var de som hade svårast att 
förstå argument och diskussioner rörande deras brister i förhållande till kraven som ställs på 
effektiva lärare. På motsvarande vis visade sig sökande med höga poäng på dispositionstestet 
göra mera exakta självvärderingar och mera realistiska beslut kring sina lärarkarriärer. 
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I Rödings (2005) studier av antagning till tandläkarutbildning vid Karolinska institutet10 
jämförs studieresultat och professionell kompetens hos de studenter som antogs via 
urvalsprov med de studenter som under samma år antogs via sedvanlig betygsmeritering. 
Studierna bygger på tre antagningsomgångar där sammanlagt studenter 169 antogs, varav 60 
via bedömningsurval.  
 
Bedömningen av de antagna studenternas professionella kompetens gjordes under 
utbildningens avslutande delar av lärare vid fakulteten som var ovetande om de sökande 
antagits via reguljär meritering eller via bedömningsurval. Bedömningen av professionell 
kompetens gjordes utifrån sju fastställda kriterier: kunskap, initiativförmåga, ansvarstagande 
och omdöme, patientkontakt, klinisk förmåga, engagemang och motivation samt 
samarbetsförmåga (Röding, 2005). Röding fann att gruppen studenter antagna med urvalsprov 
både presterade bättre i akademiska kurser och i kliniska kursmoment där professionell 
kompetens bedömdes. Dessutom var graden av avhopp från utbildningen lägre bland 
studenter antagna via bedömningsurval. Rödings sammanlagda slutsats går ut på att studenter 
antagna via urvalsprov dels har fått visa sidor av sig själva som inte framkommer via betyg 
dels känner sig utvalda och därigenom motiverade och engagerade att genomföra sin 
utbildning med goda resultat. Slutsatsen får stöd i intervjuer med både studenter antagna via 
bedömningsurval och bedömare. 
 
Annell (2015) har i sina studier av hållbar rekrytering till polisutbildning undersökt 
studenternas bedömda arbetsprestation både under aspiranttiden och ett år efter avslutad 
utbildning. De drygt 700 aspiranternas/utexaminerade polisernas arbetsprestation bedömdes 
av två bedömare med god kännedom om aspirantens/polisens verksamhet. Bedömningen 
gjordes utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag. Svarsfrekvensen var 93% respektive 92% 
beräknat på att minst ett av två bedömningsformulär inkom. Resultaten av 
antagningsintervjuer med psykolog respektive polis bidrog i viss begränsad mån till korrekta 
förutsägelser av arbetsprestation under aspiranttiden. 
 
Sadler (2003) redovisar en studie från en amerikansk sjuksköterskeutbildning där essä-
skrivande ingick i antagningsförfarandet. Studien syftar att retrospektivt undersöka om det 
finns några skillnader i essäer skrivna att studenter som fullföljde sin utbildning (n=193) 
jämfört med studenter som, av något skäl, avbröt sin utbildning (n=43). Utifrån kvantitativa 
mått skiljde sig de båda grupperna inte nämnvärt åt gällande hur essäerna poängsatts av 
bedömare. Däremot skiljde sig innehållet i essäerna åt kvalitativt sett. Många av studenterna 
utmärktes av att i sina essäer ha beskrivit omvårdnad av sjuka i den nära familjen som en 
viktig motivation för dem att söka sjuksköterskeutbildning. Sadler beskriver att de 
fullföljande studenterna beskrivit sig som vara vårdade i motsats till de avhoppande 
studenterna som beskrivit vårdande som något de gjort: 
 

When students in the noncompleter group wrote about helping others, they wrote 
about helping others as a broad category of what nurses ‘‘do’’ particularly for 
population groups, rather than making statements about how they wanted to 
‘‘help others’’ on an individual basis (a.a., p.625).  

                                                
10 Att notera i sammanhanget är att sökande till svensk tandläkarutbildning utgör en grupp med goda akademiska 
meriter. Homogeniteten bland de sökande kan således förväntas att vara större än i grupper av sökande till andra 
eftergymnasiala yrkesutbildningar som t.ex. polis- och/eller lärarutbildning.  
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De studenter som hoppade av under utbildningen beskrev vårdandet som externt varemot de 
fullföljande studenterna beskrev en internalisering av den vårdande sjuksköterskerollen i sina 
essäer (Sadler, 2003). Att ha internaliserat de socialt interaktiva förmågorna som krävs i 
komplexa yrken är kanske vad som ligger i betydelsen av, vad Harrison m.fl. (2006) kallar att 
ha ett teachers heart. 
 
En antagningsmodell liknande Shechtmans och Godfrieds (1993)11 gruppbaserade 
lämplighetsprövning har även prövats vid antagning till israeliska sjuksköterskeutbildningar. I 
försök beskrivna av Zeidner m.fl. (1990) visar resultat från gruppvisa antagningsintervjuer en 
god prediktion av 302 studenters resultat på praktisk-kliniska kurser i utbildningen, men inte 
för de nationella examensproven av mera akademisk karaktär. Zeidner m.fl. poängterar dock 
en viss osäkerhet rörande resultaten eftersom samma universitetslärare deltog vid 
antagningsproven och vid bedömningen i de praktiskt-kliniska kurserna. 
 
 
Resultat i lämplighetsprövningar i förhållande till prestation i 
yrkesutövning efter avslutad utbildning 
 
Utvärderande studier av faktisk lärarkvalitet efter avslutad utbildning är svåra att genomföra 
av kostnads- och tillgänglighetsskäl hävdar Casey och Childs (2011) som därför också menar 
att antalet effektstudier med detta fokus är förvinnande få. Ännu färre blir antalet studier som 
studerar lärarkvalitet i förhållande till rekrytering (Guarino m.fl., (2006). Darling-Hammond 
(2006) rapporterar om hur allt flera amerikanska lärosäten planerar för att kunna mäta utfallet 
av sin lärarutbildning i form av lärarkvalitet efter examen vilket får Casey och Childs (2007) 
att hoppas att denna forskning framöver även kan kopplas till olika former för antagningsprov 
inför tillträde till lärarutbildning. 
 
Smith och Pratt (1996) beskriver olika möjliga mått för att bedöma kvalitet i lärares 
undervisning efter avslutad utbildning. Dessa mått kan vara elevresultat på standardiserade 
prov, klassrumsobservationer, bedömning av elevers lärande, utlåtande från handledare, 
rektorer, lärarkollegor, elever och/eller föräldrar. De uppföljande studier som har gjorts av 
lärarstudenter som gått vidare i yrkespraktik har ofta byggt på lärarnas självrapporterade 
framgång (Casey och Childs, 2011). Inga sådana studier identifierades i den sökstrategi som 
bildar ram för denna översikt.  
 
För att kunna mäta effekten av lämplighetstest och/eller lärarskicklighet måste man ha ett 
riktmärke att utgå ifrån. I de få effektstudier som finns av individuella lärares skickligt utgörs 
detta riktvärde ofta av de undervisade elevernas resultat i form av betyg och/eller provpoäng. 
Heller och Clay (1993) tar graden av läs- och skrivförmåga vid antagning till lärarutbildning 
som utgångspunkt men hittade inga samband mellan dessa ingångsvärden och graden av 
lärareffektivitet efter examen. Gorard (2013) problematiserar möjligheten att genomföra 
jämförande studier med en sådan utgångspunkt: ”there is no convincing evidence, in terms of 

                                                
11 Även om det organisatoriska grundkonceptet i gruppintervjun redovisad av Zeidner m.fl. (1990) i stort liknar 
Shechtmans och Godfrieds (1993) modell så bedöms de sökande till sjuksköterskeutbildningen utifrån sju 
förutbestämda kriterier: a) förmåga att bemästra oro vid bedömningen, b) förmåga till muntlig kommunikation, 
c) förmåga att förstå instruktioner, d) förmåga att känna empati med andra, e) konsistens i handlingsmönster, f) 
initiativtagande i gruppuppgifter och g) självtillit. 
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test outcomes, that some teachers are more or less effective with equivalent students.” (a.a., 
p.68).  
 
En av få longitudinella effektstudier med utförlig bedömning av lärarkvalitet har genomförts 
av Cochran-Smith m.fl. (2012). I studien finns dock inga ingångsvärden från antagningsprov 
utan de 15 yrkesverksammas lärarnas yrkesprestationer under fem år har jämförts med hur 
lärarna presterade under sin utbildning. De studerade lärarnas förmågor sorterades vid 
återkommande mättillfällen utifrån tre nivåer weak/poor, adequate respektive strong/very 
good practice. Cochran-Smith m.fl. finner i studien att lärarna sällan utvecklar sina förmågor 
utan behåller sin placering i respektive bedömningskategori vid upprepade mätningar i form 
av elevresultat, klassrumsobservationer och intervjuer. Det är också de lärare som 
återkommande bedöms uppvisa en weak/poor practice som väljer att lämna läraryrket tidigt. 
På grund av den lilla populationen är styrkan i resultaten begränsade (a.a.). 
 
Ett exempel på en studie med omfattande jämförelser mellan sökandes resultat på 
antagningsprov utifrån prövad lämplighet och självständig yrkesutövning efter avslutad 
lärarexamen har hittats. Faulk12 (2008) studerar i sin doktorsavhandling 151 yrkesverksamma 
lärare med minst två års lärartjänstgöring i offentliga skolor i delstaten Utah (USA). Lärarna 
antogs till lärarutbildning via gruppbaserade antagningsprov enligt en modell liknande den 
som ursprungligen konstruerades av Shechtman och Godfried (1993). Lärarnas kvalitet som 
yrkesverksamma bedömdes av de rektorer som under lärarnas första år i yrket hade fungerat 
som deras mentorer. Rektorernas bedömning guidades av vad Faulk kallar för en 
självförankrad skala där systematiken innebar att rektorn inledningsvis ombads att beskriva 
karaktäristika för en ”stjärnlärare”13 och därefter karaktäristika för en svag lärare. I följande 
moment bedömde rektor var på den upprättade skalan som medelläraren på hennes/hans 
skola, liksom i skoldistriktet, befann sig. Slutligen bedömde rektor var den nyanställda 
lärarens allmänna förmågor befann sig på skalan. Intervjun avslutades med att rektor fick 
uttala sig om den bedömde lärarens förmågor rörande de tre kompetensområden som bildade 
bas i Shechtman och Godfrieds grupp-prövning, dvs muntlig kommunikation, mellanmänsklig 
interaktion och ledarskap. Studien visar att, med ett undantag för lärarstudenter som antogs 
villkorligt trots låga poäng på antagningstestet, fanns det ett säkerställt samband mellan 
studenternas poäng på antagningsprovet och rektorernas bedömningar av deras 
lärarskicklighet under deras första två år av yrkesutövning. I studien överraskades Faulk av en 
liten grupp lärare som bedömdes att prestera högeffektivt efter examen men bara visade 
medelmåttiga prestationer under gruppdiskussionen vid antagningstesterna (a.a.). 
 
En effektstudie där effekten mättes kvantitativt i studieframgång hos de studerade lärarnas 
elever visar att 136 Teach for America (TFA) lärare som undervisade 4573 gymnasieelever i 
genomsnitt hade högre resultat i matematik för sina elever efter två år än vad par-matchade 
lärare i kontrollgruppen på samma skolor kunde uppvisa. Detta trots att lärarna i 

                                                
12 Faulk handleddes under sin forskarutbildning av Byrnes som tillsammans med Kiger och Shechtman tidigare 
publicerat studier kring gruppbaserad antagning. 
13 Rektorernas egenvalda ord för att beskriva lärarkvalitet kategoriserades i fyra åtskilda kategorier: Personlighet 
49/39%, undervisning 23/33%, professionell samverkan 15/14% och ”ordning och reda” 12/14%. De första 
procentsiffrorna i varje par avser antalet beskrivande ord i förhållande till den totala summan beskrivande ord för 
stjärnlärare, de andra procentsiffrorna i varje par avser motsvarande för ”svaga” lärare. Värt att notera är att 
personlighet utgör den vanligaste beskrivningen för såväl stjärnlärare som svaga lärare och att personlighet 
ansågs vara en förmåga svår att träna under utbildning. Den näst vanligaste beskrivningen, dvs. förmågan till 
effektiv undervisning ansågs däremot vara just möjlig att träna och utveckla under utbildning. 
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kontrollgruppen utgjordes av erfarna traditionellt utbildade matematiklärare (Clark, m.fl., 
2013).  
 
I förhållande till den lärarbrist som råder, eller förväntas komma att råda, i en hel del länder är 
det även av vikt att vid antagning till lärarutbildningar kunna få en bild av vilka sökande som 
kan förväntas att stanna kvar i läraryrket efter avslutad utbildning. I en studie av Pratt (1986) 
redovisas hur resultaten av antagningsintervjuer signifikant lyckades att skilja mellan lärare 
som stannat kvar i yrket och lärare som övergivit läraryrket fyra respektive 14 år efter 
lärarexamen.  
 
I Annells (2015) avhandling följdes resultat från antagningsprov för antagna studenter till 
svensk polisutbildning upp vid tre tillfällen. Det första tillfället inföll i slutet av den två-åriga 
utbildningen, det andra vid slutet av den halvårslånga aspirantutbildningen och det tredje i 
slutet av det första anställningsåret som utexaminerad polis. I studien användes en 
kombination av metoder vid urvalet av lämpliga sökande till utbildningen, nämligen 
begåvningstest, personlighetstest, fysiska test och bedömning utifrån personliga möten med 
läkare och intervjuande polis samt psykolog. Resultaten från urvalsproven låg till grund för 
undersökningar gällande i vilken grad det var möjligt att predicera 1) prestation, i utbildning 
och i yrket, 2) arbetstillfredsställelse, i utbildning och i yrket, 3) vilja att fortsätta i yrket och 
4) hälsa. Samtliga dessa fyra kriterier betraktades vara indikatorer på en hållbar rekrytering 
för såväl den enskilda individen, för polisorganisationen och för samhället. Annell fann att 
möjligheterna att, utifrån resultat på urvalsprov, kunna förutsäga förmågan att prestera i 
polisyrket efter examen är begränsad. För en hållbar rekrytering, där poliser stannar kvar 
länge i yrket, är det av stor vikt att urvalstesterna förmår att identifiera de bäst lämpade 
kandidaterna. Notabelt i det sammanhanget är att Annells (2015) studier av hållbar rekrytering 
till polisutbildning visade att sökande med höga resultat på begåvningstestet rapporterade 
lägre grader av arbetstillfredsställelse vid samtliga tre uppföljningstillfällen.  
 
 
 
Övriga effekter av lämplighetsprövning 
 
Lämplighetsprövning som utökad studiehandledning 
Som största fördel med lämplighetsprövningar framhåller Lemke och Harrison (2002) att 
mötet mellan sökande och företrädare för lärarutbildningen hjälper de sökande att få en mera 
realistisk syn på om de passar för läraryrket och om läraryrket passar dem.  
 
Vid lärarutbildningen på Idaho State University behövde de sökande till lärarutbildningar 
inför en formell ansökan först genomgå en preparandkurs. Under preparandkursen gavs 
möjlighet till en ökad inblick i läraryrket. På preparandkursen förbereddes också material att 
använda vid de lämplighetsprövningar som gjordes i samband med antagning till den faktiska 
lärarutbildningen (Denner m.fl., 2001). Av 265 studenter som 1999-2000 genomgick 
preparandkursen vid Idaho University och uppnådde behörighet genom färdigställande av 
ansökningsportfolio ansökte 195 formellt om en plats på lärarutbildningen. Denna 
självselektion beskrivs som en positiv effekt av att de som varit nyfikna på att söka 
lärarutbildning genom socialisation och tydliga antagningskriterier fick en bild av läraryrket 
som gjorde att de kunde fatta informerade beslut om att fullfölja sin ansökan eller ej. 
Lärarstudenter, som antagits trots att vissa brister i förmågor upptäcktes vid 
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lämplighetsbedömningen, erbjöds stöd i att utveckla de bristande förmågorna om de 
påbörjade lärarutbildning (a.a.).  
 
Wayda och Lund (2005) beskriver ett försök att under studietiden få lärarstudenter att bli 
medvetna om hur de inför kommande anställningar kommer att bedömas i förhållande till 
anställningsbarhet. I försöken definierades fem kompetensområden: a) lärande och kunskap, 
b) mångfald, c) samarbete, d) professionalism och e) personlig integritet. De fem 
kompetensområdena delades i tio observerbara handlingsvariationer och varje 
handlingsvariation beskrevs i fyra olika kvalitativa nivåer: unsatisfactory, basic, proficient 
och distinguished. Instrumentet användes på flera sätt. Dels gav det möjlighet att diskutera 
förväntningar på lärarprofessionen med lärarstudenterna under pågående utbildning dels 
måste varje lärarstudent bedömas att fungera på åtminstone basic-nivå för samtliga 10 
handlingsvariationer innan klartecken gavs för praktisk undervisningsträning bland elever.  
 
Vid amerikanska Henderson State University har man utformat specifika kriterier för de sex 
önskvärda dispositioner som man, utifrån tidigare forskning, har identifierat som centrala för 
lärarlämplighet. Dessa kriterier används vid den behörighetsgivande antagningsintervjun men 
används därefter även i utbildningen som en målbeskrivning för studenterna. Lärarstudenterna 
utvärderas i förhållande till dispositionerna och kriterierna vid två tillfällen under utbildningen 
(Harrison m.fl., 2006). 
 
 
Lämplighetsprövning som hinder för de ännu inte lämpade 
En effekt av lämplighetsprövning är att sökande vars förmågor och egenskaper bedömts vara 
otillräckliga förhindras i att studera till lärare. 
 
I Bieris och Schulers (2011) studie underkändes 23% av de sökande till schweizisk 
lärarutbildning vid antagningsprövningarna. Ännu icke-lämpliga sökande gavs möjligheten att 
ansöka på nytt efter två år. Studien grundas på resultat rörande 266 lärarstudenter antagna 
med lämplighetsprov med utbildningsinriktning företrädesvis mot grundskolan, men också 
mot förskolan (14.3%) och på gymnasienivå (18.5%). Av de antagna 266 studenter avbröt 
13% sin utbildning under det första året och 18% hade efter ett års utbildning inte klarat att 
följa den planerade studietakten.  
 
Vid Idaho University bedömdes sju sökande av sammanlagt 195 vara icke behöriga att 
påbörja lärarutbildning p.g.a. sina intervjuprestationer, dvs de uppfyllde inte kraven på minst 
tre av de fem aspekterna som bedömdes. Samtliga dessa sju underkändes på aspekten attityder 
vilken utgjordes av inställningen till nya idéer, allas lika värde, barn och skolan i allmänhet. 
Ingen av de sökande som godkändes vid intervjun misslyckades på aspekten attityder, som 
därmed kom att betraktas som den viktigaste indikatorn för att bedöma tillräcklig lärarkvalitet 
eller inte. Den vanligaste aspekten som underkändes, bland samtliga sökande, var muntlig 
kommunikation där 21% inte bedömdes att uppfylla de uppställda kraven (Denner m.fl., 
2001). 
 
I Danmark behöver endast sökande med låga gymnasiebetyg genomgå lämplighetsprövning 
inför antagning till lärarutbildning. Åren 2013-2015 har andelen sökande som genomgått 
optagelsesamtale och därefter bedömts vara (ännu) inte behöriga varit 10, 13 respektive 18% 
(Uddannelse- og forskningsministeriet, 2016). 
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Diskriminerande effekter av lämplighetsantagning 
 
DeLuca (2012) menar att antagningsforskning främst sker i två huvudspår där det ena 
fokuserar reliabilitet, prediktiv validitet och användbarheten av olika indikatorer som används 
vid antagningsprov och det andra huvudspåret främst sysselsätter sig med frågor om hur 
diskriminering kan undvikas och jämlikhet ökas i antagningsprocedurer. Falkenberg (2010) 
beskriver hur de två spåren fokuserar normativa komponenter respektive empiriska 
komponenter och framhåller att den empiriska komponenten är beroende av den normativa. 
Med en normativ orientering är intresset fokuserat kring önskvärda utfall av en 
lärarutbildning. Med en empirisk orientering riktas intresset snarare emot att belägga vilka 
kvaliteter de sökande bör ha för öka sannolikheten att de önskade utfallen av lärarutbildningen 
skall inträffa (a.a.). 
 
 
Normativt orienterade studier om jämlik antagning 
Guinier (2003) har konstruerat en typologi kring antagningsprocedurer med utgångspunkt i 
ökad jämlikhet och minskad diskriminering. Det mest vedertagna sättet att välja ut sökande 
till utbildning via tidigare akademiska meriter kallar Guinier för contest mobility utifrån att 
alla har samma rättvisa chans att konkurrera om utbildningsplatser. Ett alternativt sätt att anta 
sökande är sponsored mobility vilket innebär att sökande vars sociala identiteter är 
underrepresenterade i en yrkeskår antas på särskilda anpassade kriterier som inte alltid är helt 
transparanta. Ett tredje sätt kallar Guinier för structural mobility med innebörden att 
utbildningen i fråga öppet redogör för hur man på demokratiska grunder strävar att anta en 
heterogen population av lärarstudenter i syfte att gynna samhället stort.  
 
Utifrån Guiniers (2003) begrepp structural mobility beskriver Childs, et al. (2011) ett försök 
att vid kanadensiska lärarutbildningar skapa en jämlik antagningsordning. 
Antagningskommittén kom att anta tre övergripande mål: a) att attrahera och anta 
lärarstudenter med potential att bli excellenta lärare och skolledare och som kommer att 
använda sina unika och mångskiftande erfarenheter för att bli excellenta, b) att anta studenter 
som visar öppenhet, villighet och engagemang för att arbeta i klassrum präglade av mångfald 
och c) att anta en studentpopulation av en mångfald motsvarande den som återfinns bland 
elever i Torontos och Ontarios skolor. Childs, et al. (2011) redovisar som sin viktigaste 
slutsats upptäckten att jämlikhet i antagning måste beakta två parallella fokus, nämligen 
jämlikhet vid antagning och jämlikhet genom antagning. Det första ledet rör de potentiella 
lärarstudenterna och det andra rör de elever som de blivande lärarna kommer att undervisa. 
Författarna är på det klara med att ”focus both equity in admissions and equity through 
admissions requires acknowledging that these two foci may not always lead to the same 
decisions.” (a.a., p.15) 
 
Ett syfte med lämplighetsprövningar är att identifiera kvaliteter/förmågor hos sökande som 
inte är möjliga att förvärva/utveckla under utbildningen (Wasicsko m.fl., 2009; Casey & 
Childs, 2007; Falkenberg 2010). Oftast används denna funktion för att avskilja sökande som 
bedöms vara ännu icke lämpliga att antas till utbildningen. Falkenberg (2010) argumenterar 
dock för att resonemanget kan vändas åt andra hållet, dvs att icke-utbildningsbara kvaliteter 
som sociokulturell och/eller etnisk bakgrund måste beaktas i förhållande till de visioner man 
har om hur lärarutbildning bäst bedrivs och vilken lärarkår man önskar se i framtiden. 
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I flera länder pågår sedan ett trettiotal år tillbaka en diskussion om hur skolelever skall få 
tillgång till lärarrollmodeller liknande dem själva. ”(T)he demographic profile of the highest 
need teaching areas contrasts sharply with the largely white, female, middle-class composition 
of the present workforce (Bragg, 2007). Försök har gjorts att aktivt både rekrytera potentiella 
lärarstudenter ur minoritetsgrupper, bistå dem i att förbereda sig för lärarutbildningens 
antagningsprov och erbjuda dem stöd genom utbildningen (Golias, 1990). Bents och Haugen 
(1992) finner att sådana riktade insatser kan öka andelen studenter med minoritetsbakgrund 
som antas och även minska deras avhopp från utbildningen. Motsvarande argumentation förs 
av Fleet m.fl. (2012) som, utifrån en undersökning av aboriginska lärarstudenters 
studiesituation, förordar att både lämplighetsprövning inför tillträde till lärarutbildning och 
utbildning bör anpassas för att underlätta antagning av/utbildning av lärarstudenter med 
minoritetsbakgrund i syfte att underlätta integration av ”alla” i samhället. 
 
Freeman och Schopen (1991) hävdar att antagning via enbart akademiska meriter är 
diskriminerande i sig. Efter intervjuer med lärarutbildare på Nordirland där söktrycket till 
korta ämneslärarutbildningar (KPU14) är högt dras slutsatsen att  
 

(w)hile all agreed that it was desirable to raise the academic selection criteria 
used, they all believed that in so doing they might well be excluding individuals 
who had the aptitude and qualities to become very good teachers, especially from 
among the more mature, experienced students. (a.a., p. 74)  

 
Lärarbristen i USA har inneburit en mängd olika försöksverksamheter för att rekrytera flera 
lärare. Bl.a. har försök med en bidragsberättigad kortade kompletterande lärarutbildning 
(KPU) organiserats för individer som sedan tidigare har en kandidatexamen. I en rapport 
skriven för det amerikanska utbildningsdepartementet av Silva m.fl. (2014) beskrivs resultat 
från 30 olika nystartade KPU. För att vara bidragsberättigade skall utbildningarna, utöver att 
kräva akademisk och social interaktiv lämplighet av sina sökande, även beakta det som 
meriterande om de sökandes bakgrund speglar det lokalsamhälle de förväntas undervisa i eller 
representerar populationer som är underrepresenterade i läraryrket.  
 
Epanchin m.fl. (1996) redovisar hur en lärarutbildning i amerikanska Florida medvetet införde 
olika alternativa lämplighetsprov till olika lärarutbildningar. Gemensamt för de alternativa 
prövningarna var fokus på annat än betyg och resultat från standardiserade tester för att öka 
möjligheten för icke-traditionella studenter liksom för studenter ur minoritetsbefolkningar att 
kunna antas till lärarutbildning. I studien beskrivs försöken som framgångsrika men utan att 
några jämförbara resultat över förändringarna redovisas. Andra lokala framgångsrika försök 
beskrivs av Herrera m.fl. (2011) i förhållande till latinamerikansk befolkning i USA, av Fleet 
m.fl. (2012) med avseende på aboriginsk befolkning i Australien och i Journal of blacks in 
higher education (2003) gällande afro-amerikansk befolkning i USA.  
 
Malvern (1991), liksom Smith och Pratt (1996) påpekar att intervjusituationer i sig kan få 
diskriminerande effekter genom kostnaden och svårigheten för sökande med boende på långa 
avstånd från provorten att fysiskt ta sig till prövningen.  
 
 
                                                
14 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en utbildningsform där de studerande redan har 
ämnesbehörighet vid inträde i lärarutbildningen. 
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Empiriskt orienterade studier om jämlik antagning 
Tidigare (svenska) studier har visat att elever födda i Sverige gynnas konkurrensmässigt av att 
söka högre utbildning på underlag av sina gymnasiebetyg, i synnerhet gäller detta för 
kvinnliga sökande. 10% av skillnader i gymnasiebetyg kan dessutom förklaras av 
sociokulturell bakgrund till fördel för sökande från övre medelklass (Gustafsson, Andersson 
& Hansen, 2000).  
 
DeLuca (2012) undersöker genom intervjuer med bedömare vid antagningsprov vad dessa 
observerar för att kunna bedöma de sökande utifrån ett inkluderande mångfaldsperspektiv. 
Basis för bedömningarna var en 500 ord lång text där de sökande beskrivit sina tidigare 
erfarenheter av undervisning och vad de lärt sig av dessa erfarenheter. DeLuca fann att 
bedömarna subjektivt la tämligen olika perspektiv på vad mångfald bland lärarstudenter 
kunde innebära, bl.a. om den sökande var förälder, hade tidigare erfarenheter av att arbeta 
inkluderande, egna skolmisslyckanden, egna erfarenheter av exkludering och att vara nyfiken 
och reflekterande. 
 
Vid antagning till israeliska lärarutbildningar erbjuds ett så kallat saf-prov som ett alternativ 
till de nationella inträdesprov som bildar underlag för ansökningar till all högre utbildning. I 
båda prövningsvarianterna kan sökande med learning dissabilities ansöka om anpassningar i 
prövningen (Sharoni och Vogels, 2007). 60% av lärarstudenterna i Israel antas via det 
allmänna ”högskoleprovet” och 40% via det specifika saf-provet. Ofta kan anpassningen gälla 
möjlighet att utöka tiden för genomförande av prövningen. I Sharoni och Vogels (2007) 
undersökning beviljades ca. 10% av de sökande anpassad prövning och dubbelt så många 
ansökte om anpassning. De vanligast förekommande svårigheterna bland de studenter som 
beviljades anpassning var läs- och skrivsvårigheter i hebreiska men också i engelska samt 
uppmärksamhetsproblem, minnessvårigheter och variationer av dyskalkyli. De vanligaste 
formerna för anpassning var förlängd provtid under hela testet och tillgång till miniräknare 
under det matematiska delprovet (a.a.). Som en kontrast till anpassning genom utökad skrivtid 
beskriver Wilde m.fl. (2009) hur den skriftliga essän som ingår i antagningstesterna vid 
amerikanska Indiana University skrivs under viss stress, i ett medvetet försök att efterlikna 
praktiserande lärares faktiska arbetsförhållanden. 
 
Vid gruppbaserade antagningsprov till israelisk lärarutbildning har kvinnliga sökande med 
arabiskt ursprung rapporterat att de känt sig kulturellt obekanta med och obekväma i de 
gruppdiskussioner där de förväntades att framträda tydligt för att visa bl.a. ledarskapsförmåga 
(Leshem, 2012). 
 
I lämplighetsprövningar inom programmen Teach For America, där urvalskriterierna är 
uttryckligen elitistiskt inriktade på resultateffektiv ledarskapsförmåga, antogs relativt få 
kvinnliga studenter liksom studenter från underrepresenterade etniska grupper (Clark, m.fl., 
2013). 
 
Annell (2015) visar hur verbalt laddade test av kognitiv förmåga har en bättre 
prognosförmåga gällande arbetsprestation än generella kognitiva test. Utifrån sina resultat 
förespråkar Annell att överväga användningen av verbalt laddade test vid urval till 
professionsutbildningar med en hög grad av komplexitet i yrkesrollen, men poängterar 
samtidigt att sökande med annan kulturell bakgrund, utifrån tidigare forskning, skulle kunna 
missgynnas av en sådan antagningsprocedur. 
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Cliffordson och Askling (2006) har, ur analyser kring ett longitudinellt projekt, funnit resultat 
kring rekryteringen av svenska medicinstudenter. I studien jämförs studenter antagna via olika 
antagningsprocedurer. Resultaten visar att antagning på gymnasiebetyg bäst gynnar mångfald 
i den antagna studentgruppen. Antagning via högskoleprovsresultat visar på motsatta effekter, 
dvs. att de antagna uppvisar homogenitet rörande social- utbildningsmässig- och nationell 
bakgrund. På ett urval av 1040 studenter antagna via stegvisa antagningsprov visas på en viss 
underrepresentation av antagna utrikes födda. I Cliffordsons (2006) studie av 6586 sökande 
till den svenska läkarutbildningen åren 1993-2000 är de sökande som väljer step-wise 
antagningsprov äldre än den genomsnittliga sökande.  
 
 
	

Lämplighetsprövningars ekonomi	
 
Eventuella konkreta kostnader för implementering eller kontinuerligt genomförande av 
antagning på bedömningsurval har inte beskrivits i någon av de studier som identifierats 
genom den breda sökstrategi som använts för översikten. I de identifierade artiklarna har 
kostnader såväl som vinster problematiserats och beskrivits på ett övergripande plan. I kapitlet 
sorteras de relevanta fynd som har gjorts i tre kategorier: Kostnader, besparingsmöjligheter 
respektive vinster. 
 
Kostnader för lämplighetsantagning 
Relativt få svenska utbildningsanstalter har ansökt hos Högskoleverket om att få anta 
studenter via stegvisa antagningsprov. Cliffordson och Askling (2006) finner den troliga 
förklaringen i att den ekonomiska kostnaden för att utveckla och genomföra denna form av 
antagning är hög. 
 
De största svårigheterna kring att organisera lämplighetsprövningar beskrivs av Casey och 
Childs (2007) vara att nå konsensus om kraven på en ”bra” nybörjarlärare, att nå enighet 
bland lärarutbildare kring hur mycket stöd en lärarstudent kan/skall erbjudas i utbildningen 
och svårigheten att operationalisera kraven på lämpliga lärarstudenter i förmågor möjliga att 
demonstrera och bedöma. Dessa svårigheter beskrivs också som resurskrävande att både 
initiera, implementera och förvalta (Lemke & Harison, 2002). I jämförelse med de 
kostnadskrävande svårigheter som förknippas med bedömningsurval kan de traditionellt 
använda antagningsprocedurerna med fokus på betyg uppfattas att ha sina fördelar: ”Use of 
academic grades is straightforward and economical, The practice conforms with the 
conventional academic practice; rejected applicants rarely challenge it.” (Smith och Pratt, 
1996, p.43) 
 
Manchin (2015) beskriver hur delstatsinstitutioner i West Virgina (USA) beslutat sig för att 
möta skolelevers sjunkande förmågor i basfärdigheter som läsning, skrivning och räkning 
genom att bl.a. öka antagningskraven till lärarutbildningen. Manchin kalkylerar med att 
antalet lärarstudenter, i alla fall initialt, kommer att minska vilket innebär ekonomiska 
ansträngningar för lärarutbildningarna som ofta betraktas som ”kassa-kor” på de lärosäten där 
de finns. Enligt en rapport från Uddannelse- og forskningsministeriet (2016) sjönk antalet 
sökande till danska lärarutbildningar kraftigt de första åren efter införandet av 
lämplighetsprövningar. Söktrycket har därefter återhämtat sig till viss del. 
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De komplexa förväntningarna på lärarutbildning att agera kostnadseffektivt både på kort och 
lång sikt sammanfattas konkret av Lemke och Harrison (2002) som beskriver hur ”(t)eacher 
preparation programs are being asked to increase their production of beginning teachers to 
meet this crisis. At the same time, teacher educators are beeing pressured to improve the 
quality of beginning teachers.” (a.a., p. 8) Ur Lemkes och Harisons resonemang följer också 
svårigheterna att beakta kostnadseffektivitet både kortsiktigt internt i den egna 
lärarutbildningen och långsiktigt externt i ett större samhälleligt sammanhang. 
 
Sadler (2003) liksom Crouch (2015) sätter de ekonomiska aspekterna för antagningstestning 
till sjuksköterskeutbildning i ett vidare och mera långsiktigt sammanhang än enbart initiala 
kostnader för utveckling och implementering. I tider av sjuksköterskebrist är det ekonomiskt 
viktigt för utbildningen att kunna fylla varje utbildningsplats och för samhället att det 
behövliga antalet färdigutbildade sjuksköterskor snarast möjligt kommer i arbete. Att undvika 
avhopp från utbildningen är därför centralt. 
 
Annell (2015) väljer i sin avhandling att utgå ifrån nyckelbegreppet hållbar rekrytering och 
menar att en lyckad hållbar rekrytering leder till resurseffektivitet för såväl den enskilda 
individen, för polisorganisationen som för samhället. I avhandlingen argumenteras för att 1) 
prestation i utbildning och i yrket, 2) arbetstillfredsställelse i utbildning och i yrket, 3) vilja att 
fortsätta i yrket och 4) hälsa att kunna stanna kvar i yrket, utgör indikatorer på en hållbar 
rekrytering. Annell poängterar att arbetsgivarens sätt att organisera inträdet i yrket för 
nyutbildade poliser har stor betydelse för deras hållbarhet i yrket. För en hållbar rekrytering, 
där poliser stannar kvar länge i yrket, är det av stor vikt att urvalstesterna förmår att identifiera 
de bäst lämpade kandidaterna och inte endast de sökande som inte är lämpade att påbörja 
utbildningen. 
 
Freeman och Schopen (1991) utgår ifrån tidigare forskning (bl.a. Watkins, 1985; Westerman, 
1989) om låga prediktionsvärden för lärarskicklighet utifrån antagningstester och menar 
därför att kostnaderna för urvalsprov inte kan försvaras. Kostnadseffektiviteten förväntas dock 
att kunna förbättras om man hittar bättre modeller för testning.  
 
 
Besparingsmöjligheter vid lämplighetsantagning 
Step-wise antagning organiseras ofta, i uttalat syfte att fungera kostnadseffektivt, så att de 
mest resurskrävande bedömningarna görs i slutet av processen när antalet sökande succesivt 
har minskats och blivit hanterbart (Cliffordson, 2006; Casey & Childs, 2007; Annell, 2015). 
Således inleds ofta kostnadseffektiva step-wise procedurer med ett första urval baserat på 
gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprov. Därefter följer ett urval baserat på 
skriftliga prov med fokus på motivation och självbiografisk information. Slutligen får de 
kvarvarande sökande möta professionella representanter för den sektor som ansökan gäller i 
en personlig intervju. I intervjun granskas den sökandes personliga förmågor och egenskaper i 
förhållande till yrket det gäller.  
 
Den stegvisa antagningsprocessen har stor ekonomisk betydelse vid antagning till 
utbildningar med högt söktryck. Vid nordirländska KPU-lärarutbildningar går det i 
genomsnitt 10 sökande på varje plats. Arbetet med short-listing, dvs att krympa antalet 
sökande inför de resurskrävande avslutande intervjuerna, beskrivs av bedömare intervjuade i 
Moran (2008) som helt nödvändigt för en fungerande antagningsprocess, även om det 
uppfattas som både besvärligt och med stora risker för subjektiva inslag i urvalsprocessen. 
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Moran redovisar också att antagningskraven, även om intervjuerna sker utifrån specificerade 
kriterier, verkade att tillämpas i olika grad beroende på hur högt söktrycket var på olika 
ämneslärarutbildningar. Morans slutsatser om samband mellan tolkning av antagningskrav 
och graden av aktuell lärarbrist ges stöd i OECD (2005). 
 
Att personliga intervjuer är oerhört tidskrävande och därmed i praktiken ekonomiskt omöjliga 
att genomföra med alla sökande påpekas av Malvern (1991) som istället förespråkar att skapa 
någon form för gruppövningar. Även Shechtman och Godfried (1993) liksom Leshem (2012) 
ser betydande ekonomiska vinningar i att genomföra grupp-prövningar istället för individuella 
intervjuer. Efter validitetsberäkningar av gruppvisa antagningsprov föreslår Shechtman & 
Godfried (1993) att ett strukturerat 90 minuters grupptest ”provides results similiar to those 
obtained after long-term aquiantance.” (a.a., p.134) 
 
Röding (2005) menar att kostnaderna för personliga intervjuer kan minskas om intervjuaren i 
förväg ges tillgång till den sökandes självbiografi, vilket kan korta intervjutiden avsevärt. 
Smith och Pratt (1996) beskriver de innehållsmässiga fördelarna med strukturerade intervjuer, 
men ser nackdelar i att intervjuerna är resurskrävande både för den sökande och de bedömare 
som skall genomföra intervjun. Utifrån dessa övervägande har man vid Queens University 
istället skapat en strukturerad insamling av så kallad biodata. Den sökande får på två sidor 
text beskriva skälen till att man vill bli lärare, redogöra för livsupplevelser som bedöms vara 
relevanta för läraryrket, vilka språk man talar, speciella talanger och erfarenheter av/förmåga 
till ledarskap. I studien redovisas inga försök till jämförelser mellan antagning via intervju 
och antagning via bedömning av biodata.  
 
I försök beskrivna av Denner m.fl., (2001) involverades skolintressenter i ett amerikanskt 
lokalsamhälle i arbetet med att rekrytera lämpliga lärarstudenter. Bland annat deltog lokala 
stake-holders i att definiera de egenskaper och förmågor som kom att ligga till grund för 
antagningsproven vid Idaho University. Samarbetet mellan lärarutbildningen och intressenter 
i närsamhället ledde till att samtliga bedömare arbetade frivilligt och utan ersättning under 
antagningsprocessen. Varje intervju bedömdes av en panel bestående av tre-fyra medlemmar 
bestående av lärarutbildare, yrkesverksamma lärare eller skolledare, redan antagna 
lärarstudenter och en ledamot från en annan universitetsfakultet än den där lärarutbildningen 
bedrivs. Ledamöterna tjänstgjorde i genomsnitt vid mellan 3.5-5.5 intervjuer. 
 
Wilson (1999) beskriver hur man vid en amerikansk sjuksköterskeutbildning, av 
huvudsakligen ekonomiska skäl, omarbetade sina antagningsprocedurer från personliga 
intervjuer till referenstagning och essäer utifrån såväl förutbestämda strukturer som kriterier. 
Resultaten av studenternas genomströmningsgrad och examensbetyg fanns vara lika goda som 
när antagningen gjordes via personliga intervjuer men tiden som universitetets bedömare 
behövde använda för bedömning sjönk till en tredjedel av den tidigare. 
 
Annell (2015) finner att de kostnadskrävande personliga intervjuerna i samband med 
antagning till polisutbildning bättre lämpades att identifiera de olämpliga som inte bör antas 
än till att identifiera de sökande med bäst förutsättningar att uppfylla kraven för en hållbar 
rekrytering. De bedömarbaserade intervjuerna som avslutade antagningsprocessen bidrog, 
utöver vad som redan framkommit i tidigare delar i urvalsproven, enbart till förutsägelser av 
tillfredsställelse under aspiranttjänstgöring och utbildning. Annell finner att de delar av 
flerstegsprocessen som i praktiken använts för att minska antalet lämpliga sökande inför det 
dyra avslutande intervjusteget, i själva verket visar på god prognosförmåga att identifiera de 
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bäst lämpade. Annell identifierar besparingsmöjligheter och föreslår en vidareutveckling av 
dessa resultat och försök med antagningsprov utifrån en kombination av breda tester med 
fokus på verbalt laddade kognitiva förmågor respektive personlighet.  
 
 
 
Självselektion som en välkommen grovsortering 
Smith och Pratt (1996) fann att en tredjedel av de sökande till en lärarutbildning vid ett 
mindre kanadensiskt universitet avbröt sin ansökan genom att inte skicka in den tvåsidiga 
strukturerade självbiografi som inledde den formella antagningsprocess som följde efter 
intresseanmälan. Från Idaho University rapporterar Denner m.fl. (2001) att 70 av 265 
intresserade efter en avslutad kort preparandkurs avbröt sin ansökan. En stegvis 
antagningsprocess kan på så vis fungera kostnadseffektivt genom att de minst motiverade 
sökande avbryter sin ansökan i ett så tidigt skede att kostnadskrävande insatser ännu inte 
hunnit att verkställas.  
 
I en tidig rapport angående de lämplighetsprövningar som infördes vid genomförandet av den 
danska lärarutbildningsreformen 2012 har några tidiga slutsatser dragits. I rapporten noteras 
särskilt att ett stort antal sökande tidigt avbryter sin ansökan genom att inte boka tid för 
optagelsesamtale eller helt enkelt genom att inte komma på den tid som bokats. Sammanlagt 
rör sig denna tidiga självselektion om nästan 18% av de sökande. De danska utredarna drar 
slutsatsen att ansträngningen av att behöva boka och delta i en optagelsesamtale tidigt 
avskiljer de sökande med lägst motivation (Uddannelse- og forskningsministeriet (2016).  
 
 
Vinster av lämplighetsurval till högre professionsutbildningar 
Även om en antagningsprocess bestående av multipla delmoment kan vara ekonomiskt 
kostsam i stunden menar Denner m.fl., (2001) att det på längre sikt kan vara väl investerade 
pengar. I de antagningsprov vid Idaho University som Denner m.fl. redogör för underkändes 
sju sökande av 188 intervjuade. Argumenten för att kostnaderna är motiverade är att 
läraryrket ryktesmässigt belastas hårt av att få ineffektiva lärare ges mycket negativ 
uppmärksamhet och att ”svaga” lärarstudenter är kostsamma att handleda både för 
lärarutbildningen och för praktikskolor. Dessutom framhåller författarna att VFU-kurser ofta 
ligger så sent i utbildningen att studenterna ”för” sent får möjligheter att uppleva sitt yrkesval 
och att ev. sena avhopp från utbildningen är svåra att ersätta med nya lärarstudenter. En tom 
plats på lärarutbildningen innebär att lärarutbildningar får dras med stora fasta kostnader utan 
att samhället får tillgång till en examinerad lärare (a.a.). Lemke och Harrison (2002) pekar på 
att utvecklandet av lämplighetstester inför antagning till lärarutbildning medfört stora 
svårbudgeterade kostnader men att kostnaderna dock troligen kan räknas hem genom att 
avhoppen från utbildningen helt stannat av. Själva utbildningen kan också genomföras med 
högre effektivitet när såväl lärarutbildare som lärarstudenten själv bättre känner till de 
individuella behoven hos enskilda studenter (a.a.). 
 
Antalet sökande som underkänns vid antagningsprövning vid amerikanska Northern Kentucky 
University är få. Likväl finner Wasicsko m.fl. (2009) att de icke-lämpliga lärarstudenter som 
eventuellt antas är så krävande under utbildningen att procedurerna är vällovliga och 
ekonomiskt försvarbara ändå. Författarna fann att de sökande som presterade lägst resultat på 
dispositionstesterna i samband med antagningen också var de som hade svårast att föra 
diskussioner kring de brister de under utbildningen bedömdes ha i förhållande till krav som 
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ställdes på effektiva lärare. På motsvarande vis visade sig sökande med höga poäng på 
dispositionstestet göra mera exakta självvärderingar och mera realistiska beslut kring 
lärarkarriärer (a.a.). Vid vissa utbildningar kan sökande som inte uppfyller 
lämplighetskriterierna antas villkorligt. Wilde m.fl. (2009) rapporterar att färre än 20% av de 
som antogs villkorligt till lärarutbildningen vid amerikanska Indiana University fullföljde sin 
utbildning. Bragg (2007) resonerar kring hur de alternativa lärarutbildningar som vuxit fram i 
USA med anledning av lärarbristen ökar risken för att studenter med sämre förkunskaper 
antas vilket medför ett ökande behov av kostsamma omexaminationer och stödundervisning i 
lärarutbildningen.  
 
Kostnaderna för utbildningsavhopp bildar också utgångspunkt för resonemang i studier av 
antagning till andra professionsutbildningar än just lärarutbildning. Röding (2005) finner att 
andelen tandläkarstudenter som avbryter sin utbildning är färre bland de som antagits på 
urvalsprov än de som antagit på reguljära meriter. Inzunza (2015) talar, utöver risken för 
avhopp under utbildningstiden, om höga sociala kostnader för samhället om olämpliga 
kandidater till polisutbildningen antas och utexamineras. Annell (2015) poängterar att 
kostnaden för att rekrytera fel studenter till polisutbildningen är hög, delvis beroende på att 
den långa utbildningstiden (två och ett halvt år) hindrar bättre lämpade studenter från en 
utbildningsplats och en framtida plats i polisyrket. Eftersom utbildningstakten på svenska 
poliser motsvarar eller understiger antalet lediga tjänster, innebär en student som hoppar av 
från utbildningen eller visar sig icke-anställningsbar att polisorganisationen får fungera med 
otillräcklig personalstyrka (a.a.). Med tanke på att många svenska lärarutbildningar är dubbelt 
så långa som polisutbildningen och att bristen på examinerade lärare är påtaglig, blir också 
samhällskostnaden för både avhoppade och felrekryterade lärarstudenter än högre utifrån ett 
motsvarande sätt att räkna.  
 
Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv är det väsentligt att anställda stannar kvar i sitt 
yrke en längre tid. Annells (2015) studie visar att för nya poliser med ett år i yrket: 
 

var de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna betydligt viktigare ä(n) urvalsfaktorer 
för de nya polisernas arbetstillfredsställelse, medarbetarbeteenden, vilja att 
stanna i yrket och hälsa. Det visar på betydelsen av att arbetsgivare lägger vikt 
vid att ge nyanställda arbetsvillkor som gynnar inträdet i organisationen och 
yrkesrollen, såsom rimlig arbetsbelastning, återkoppling och möjligheter till 
utveckling i arbetet. (a.a., s70-71) 

	
	

Avslutande diskussion 
 
Den mest giltiga frågan kring lämplighetsbedömning inför antagning till högre 
professionsutbildningar bör vara om lämplighetsprövningar fungerar och för vad de fungerar. 
Utgångspunkten för antagning till lärarutbildning genom bedömningsurval är att de kvaliteter 
som observeras vid antagningsproven i någon mån skall kunna prognosticera kvaliteten på en 
lärares framtida yrkesgärning. Försvinnande få effektstudier har dock genomförts i syfte att 
undersöka om resultat på lämplighetsprövningar har samband med lärares yrkeskvalitet efter 
avslutad utbildning. Flera forskare frågar sig skeptiskt om det överhuvudtaget är möjligt att 
genomföra tillförlitliga effektmätningar av lärarkvalitet utifrån kostnadsskäl, 
tillgänglighetsskäl och komplexiteten i läraryrket (Casey & Childs, 2007; 2011; Heinz, 2013). 
Om inte trovärdighet kan bedömas i form av önskvärda effekter måste den bedömas på andra 
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grunder. Utifrån de övriga frågeställningar och problem som översikten avser att belysa finns 
det frågor som jag menar är mera relevanta att lyfta i en diskussion än andra. I den relativt 
korta diskussion som följer lyfts vissa frågor som jag, efter arbetet med översikten, finner 
centrala i förhållande till den svenska försöksverksamheten. Andra frågor som inte bedöms 
vara lika intressanta lämnas därhän. 
 
 
Innehåll i och metoder för lämplighetsprövning vållar ingen diskussion 
De frågor som rör vilka lärarkvaliteter en legitimt uppfattad lämplighetsprövning bör innefatta 
och med vilka metoder dessa kvaliteter kan undersökas är knappast meningsfulla att diskutera 
utifrån de genomgångna studierna. Enigheten i studierna är helt enkelt för stor. Enigheten är 
påfallande både ur ett historiskt svenskt perspektiv, ur ett samtida internationellt perspektiv 
och med avseende på lärarkvaliteter som generella, dvs. oberoende av om lärare skall 
undervisa barn i olika åldrar. Med vissa smärre variationer handlar det grundläggande om att 
relationell kompetens, ledarskapskompetens och didaktisk kompetens betraktas som 
nödvändiga kvaliteter hos en yrkesskicklig lärare (Nordenbo, m.fl., 2008). Vanligen förväntas 
en personlig intervju och en gruppinteraktion utgöra relevanta underlag för bedömning av den 
sökandes relationella kompetens och ledarskapsförmåga. Tidigare studiemeriter anses 
generellt utgöra en godtagbar indikation på den sökandes akademiska förmåga (Casey & 
Childs, 2011; Gustafsson, 2000) och den didaktiska kompetensen liksom ämneskompetens 
förväntas att kunna inhämtas under utbildningen (Wasicsko m.fl., 2009). 
 
Med reservation för att effekter av lämplighetsantagning inte har kunnat fastställas i de 
genomgångna studierna är frågan om hur man på det mest resurseffektiva sätt bör och kan 
organisera lämplighetsprövning en fråga som är väsentlig att lyfta ur ett svenskt sammanhang. 
Utifrån de redovisade studierna drar jag slutsatsen att det kan vara svårt att tala om en 
optimalt fungerande antagningsprocess. Det kan snarare vara så att en antagningsprocess som 
både skall sortera fram de rätta lärarstudenterna och fungera resurseffektivt möjligen bör 
utformas anpassat till det sammanhang vari den skall fungera. Några följdfrågor blir då hur 
generellt respektive lokalt det sammanhang man tar hänsyn till bör/kan vara och i 
förlängningen vilka av översiktens studier som är mest relevanta att beakta utifrån sådana 
olika sammanhang. 
 
 
Lämplighetsprövning i sammanhang av nationell likvärdighet 
I de studier som redovisas i översikten är det genomgående att lämplighetsprövningar inför 
antagning till lärarutbildningar syftar att lösa identifierade problem. I vissa fall beskrivs 
problemen som nationella och i andra fall som mera lokala. I några sammanhang, som t.ex. 
finsk lärarutbildning, beskrivs det största problemet vara att resurseffektivt kunna sortera fram 
de bäst lämpade ur en stor grupp av högt kvalificerade sökande till varje lokalt lärosäte. I 
andra sammanhang, som t.ex. det danska, syftar införandet av lämplighetsprövningar snarare 
till att långsiktigt påverka nationella attityder till lärarutbildning, läraryrke och 
utbildningssystem i så positiv riktning att lärarbristen på sikt kan upphävas. Det kan vara värt 
att fundera över vad det kan innebära att likartade lämplighetsprövningar skall fungera i så 
olika sammanhang. 
 
I Frankes m.fl. (2012) utredning beskrivs hur lämplighetsprövning inför antagning till svensk 
lärarutbildning nationellt antas kunna bidra till ”statushöjning, utvaldhet, självreflektion, 
aspektbredd och utsållning av olämpliga studenter” (a.a., s.7). En förlängning av dessa 
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positiva utfall skulle vara ett ökat söktryck till lärarutbildningar och färre avhopp från såväl 
lärarutbildningen som från läraryrket. Det svenska sammanhang vari lämplighetsprövningar 
är tänkta att införas beskrivs i problematiska ordalag som påminner väldigt mycket om det 
danska sammanhanget och väldigt lite om det finska.  Är det då troligt att ett införande av 
lämplighetsprövning inför tillträde till lärarutbildning i sig kan bidra till att uppfylla de 
förhoppningar om nationell förändring för läraryrket som formuleras i Danmark och Sverige? 
 
Lämplighetsprövning inför antagning till finskspråkiga klasslärarutbildningar sorterar fram 
den tiondel av de sökande som anses vara bättre lämpade än de bortgallrade 9/10. En sådan 
årligt återkommande antagningsprocess med hård konkurrens kan förväntas att leda till att en 
redan hög lärarstatus förstärks i Finland. I länder med lågt söktryck till lärarutbildningar 
riskerar den tydligaste effekten av lämplighetsprövningar bli att ett fåtal tydligt olämpliga 
sökande identifieras och nekas inträde i utbildningen.  Varje sökande som inte identifierats 
som direkt olämplig för läraryrket kan då antas, vilket också sker om antalet 
utbildningsplatser överstiger antalet behöriga sökande. En sådan årligt återkommande 
antagningsprocess med obefintlig konkurrens riskerar att leda till att en redan låg lärarstatus 
sänks i Sverige. Att omkring 5 procent av de sökande bedöms vara olämpliga räcker möjligen 
inte för att ge legitimitet åt en kostsam lämplighetsprövning.  
 
Kan lämplighetsprövning bidra till att avhålla de minst lämpade att söka till lärarutbildning? 
Resultat rapporterade från de nyinstiftade danska lämplighetsprövningarna pekar på att en 
tidig självselektion bland de minst motiverade kan tänkas öka om antagningsprov införs 
(Uddannelse og forskningsministeriet, 2016), vilket också skulle kunna innebära att antalet 
avhopp från lärarutbildningen minskar. Samma effekter rapporteras från lärarutbildning i 
amerikanska Nevada av Lemke och Harison (2002) och från svensk tandläkarutbildning av 
Röding (2005). Om lämplighetsprövningar skall kunna användas i sitt tilltänkta dubbla syfte, 
att dels förhindra att olämpliga lärarstudenter antas dels attrahera potentiella stjärnlärare att 
antas, krävs förmodligen ett söktryck som överstiger antalet utbildningsplatser med råge. I 
Danmark minskade söktrycket till lärarutbildning initialt när lämplighetsprövning infördes 
(Uddannelse og forskningsministeriet, 2016), och även om söktrycket till viss del har 
återhämtat sig lyfts i de genomgångna studierna inga indikationer på att lämplighetsprov i sig 
skulle verka positivt stimulerande för söktrycket till lärarutbildningar.  
 
Även om indikationer finns på att lämplighetsprövning kan avhålla de minst motiverade 
sökande från att fullfölja sin ansökan så är det mera osäkert om införandet av 
lämplighetsprövning i sig kan bidra till att förmå de bäst lämpade att söka till lärarutbildning. 
Ur en jämförelse mellan danska och finska lärarstudenter drar Reimer och Dorf (2014) 
slutsatsen att det knappast är troligt. Skillnader i synen på läraryrket är helt enkelt för stor i 
Danmark respektive Finland och därigenom även den akademiska motivationen bland de 
antagna lärarstudenterna. Om en statushöjning för läraryrket uppfattas vara en förutsättning 
för att komma tillrätta med den akuta lärarbristen i Sverige blir en naturlig följdfråga om 
statusen för läraryrket bättre kan höjas på andra vis än genom införandet av 
lämplighetsprövning. I lärarfackliga undersökningar talas det, föga förvånande, snarare om 
höjda löner och förbättrad psykisk arbetsmiljö (Nextmedia15, 2017).  
 

                                                
15 Nextmedia (2017). Framtidens karriär – grundskollärare. http://lararkarriar.se/grundskola/wp-
content/uploads/2017/02/framtidens_karriar_lar-gr_se_40s.pdf [2017-03-01] 
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Utifrån en svensk horisont vill jag mena att det är värt att noga studera de danska 
lämplighetsproven. Det danska sammanhanget vari lämplighetsantagning ingår påminner på 
ett nationellt plan väldigt mycket om det svenska. De problem som ett eventuellt införande av 
lämplighetsprövning inför antagning till svensk lärarutbildning förväntas att lösa motsvarar 
också de problem som formulerades inför införandet av de danska lämplighetsprövningarna. 
 
 
Lämplighetsprövning i sammanhang av lokal autonomi 
Aspekterna av  lärarkvalitet är ofta desamma oavsett om lämplighetsprövningar genomförs i 
sammanhang av högt eller lågt söktryck till utbildningen eller där den sociala statusen för 
läraryrket är hög eller låg. Detsamma gäller för de metoder varigenom kvaliteterna prövas. I 
några av de studier som ingår i översikten har de yttre sammanhangen lämnats därhän och i 
andra studier har sammanhang vari lämplighetsprövningarna fungerar ingått som en central 
del av beskrivningarna av lämplighetsprövningarnas funktioner. 
 
Lämplighetsprövningar med stark förankring i ett lokalt sammanhang kan handla om att 
lokala stakeholders bidrar med sina perspektiv på vilka problem lämplighetsprövningar bör 
kunna lösa (Denner m.fl. (2001). Det kan också handla om att förbättra kvaliteten i en lokal 
lärarutbildning där lämplighetsprövningen har ett tydligt delsyfte att identifiera 
utvecklingsbehov hos den enskilde lärarstudenten. Utvecklingsbehov som den kommande 
lärarstudenten sedan får stöd att uppfylla under utbildningen (a.a.). Ett annat lokalt perspektiv 
kan gälla att under utbildningen återanvända lämplighetskriterierna för kontinuerlig 
uppföljning av studentens framsteg med en framåtblick på en kommande anställningsintervju 
(Wayda & Lund, 2005). Lämplighetsprövningen kan också vara utformad för att bidra till en 
ökad representativ mångfald i den antagna studentpopulationen utifrån lokalsamhällets behov 
(Golias, 1990; Bragg, 2007). Ytterligare ett lokalt delsyfte kan vara att kvalitetssäkra 
lärarstudenten inför examen mot bakgrund av att lärarutbildningen kan ställas till svars för om 
nyexaminerade lärare inte uppvisar den förväntade kvaliteten (Kent, 2005). I de olika studier 
som beskrivs strax ovan sammanhänger lämplighetsprövningen med lokalt förankrade 
aspekter som ligger utanför själva den avgränsade antagningsprocessen. Flera av de 
lärarutbildningar som har anpassat sina lämplighetsprövningar utifrån sitt lokala sammanhang 
fungerar inom ramen för en övergripande kvalitetskontroll på nationell eller delstatlig nivå. 
Dessa ramar möjliggör dock betydande autonomi som skapar utrymme att organisera 
lämplighetsprövningar i ett sammanhang som också förväntas att tillgodose lokalt regionala 
särintressen.  
 
Även om lokala lärarutbildningar i Finland har lov att utforma sina egna antagningsprov så är 
de första stegen i urvalsförfarandet, av resurseffektiva skäl,  huvudsakligen nationellt 
organiserade. I Danmark är det likvärdigt nationellt organiserade lämplighetsprövningar som 
gäller inför antagning till lärarutbildning.  
 
I Sverige finns sedan högskolereformen 1977 en tradition av en centraliserad antagning, även 
om högskoleverket kan bevilja särskilda tillstånd för alternativ urvalsantagning till utbildning 
om särskilda hänsyn föreligger. Även i SOU 2008:109 föreslås att lämplighetsproven bör vara 
nationellt likvärdiga för att ge större legitimitet, rättssäkerhet och gångbarhet. Den aktuella 
svenska diskussionen om införande av lämplighetsprövning inför antagning till 
lärarutbildning hittar sin tydligaste motsvarighet i Danmark. Om studier av de danska 
lämplighetsprövningarna bör vara intressanta utifrån ett nationellt likvärdighetsperspektiv så 



 

 

 

  52 (64) 
 

menar jag att de studier som tydligt beskriver lämplighetsprövningar i ett mera autonomt 
lokalt förankrat sammanhang bör vara av intresse även i en svensk kontext. 
 
För att få ut goda effekter av lämplighetsprövning till svenska lärarutbildningar, där 
lämplighetsprövningen skulle kunna användas för mera än enbart antagning, kan man 
möjligen behöva fundera över vilken grad av autonomi enskilda utbildningar kan accepteras 
att få kring att utforma sina antagningsprov lokalt. Möjligen kan funderingar kring möjlig 
autonomi behöva gälla både utformande av antagningsprov och organisering av den 
lärarutbildning för vilken antagningen gäller, om möjliga effekter av lämplighetsprövning 
skall kunna optimeras.  
 
 
Ekonomiska aspekter av lämplighetsprövning – vikten av självselektion 
Ekonomin kring lämplighetsbedömning är en central aspekt att utreda. Om samtliga sökande 
till lärarutbildning skall erbjudas plats i lämplighetsprövning, oavsett vilken prioritet de givit 
just lärarutbildning i sin ansökan, innebär det logistiska och ekonomiska utmaningar av stora 
mått. Att endast erbjuda lämplighetsprövning till sökande med hög prioritering av 
lärarutbildning innebär att processen blir mera rimligt möjlig att hantera, men riskerar 
samtidigt att innebära att utbildningsplatser kan komma att stå tomma när inte alla 
lämplighetsprövade väljer att fullfölja sin ansökan. I en tid av problematiskt lärarbrist är 
outnyttjade utbildningsplatser inget önskvärt scenario. 
 
Ur ett resursperspektiv är de sökandes självselektion i antagningsprocessen en viktig aspekt 
att diskutera. Såväl i den svenska försöksverksamheten som i flera utländska studier 
framkommer att en betydande andel sökande, med en förmodat låg grad av motivation, 
avbryter sin ansökningsprocess redan innan de hamnar i en faktisk lämplighetsprövning. Av 
detta kan slutsatsen dras att resurser som kan läggas på att återkommande tillfråga de sökande 
om de vill ha kvar sin bokade plats för lämplighetsprövning kan vara resurseffektivt. Av dessa 
skäl kan det också vara lönsamt att erbjuda flera olika självskattningstest kring 
lärarlämplighet liksom tidig information om läraryrket. I flera studier redovisas att 
lärarutbildningar håller informationsdagar inför lämplighetsprövning – om sådana insatser 
leder till god självselektion är det också inslag att fundera över ur resurssynpunkt. I UKÄs16 
(2017) utvärdering visas att svenska lärarstudenter med låga gymnasiebetyg är 
överrepresenterade vad gäller studieavbrott. Detta ger visst stöd åt att, ur ett perspektiv av 
resurseffektivitet, studera den danska lämplighetsprövningen som enbart omfattar sökande 
med låga gymnasiebetyg.  
 
De ekonomiska aspekterna av lämplighetsprövningar som delvis har anpassats till sitt mera 
lokalt regionala sammanhang kan möjligen behöva funderas över på delvis andra grunder. En 
viss ekonomisk kostnad under införandet och genomförandet av lämplighetsprövningarna 
förväntas att leda till mervärden i lokalsamhället som, utöver att betala sig ekonomiskt, även 
tillför andra önskade mervärden, som t.ex. att examinerade lärare bosätter sig i lokalsamhället. 
 

                                                
16 UKÄ (2017). Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation. 
https://www.uka.se/download/18.631c2956159bc3ad0866fe3/1487841867516/statistisk-analys-2017-01-25-
lararstudenternas-gymnasiebetyg-avhopp-studieprestation.pdf [2017-02-13] 
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En lämplig lärarpersonlighet som den nödvändiga grunden – en elefant i 
rummet? 
Den diskussion som ändå överskuggar och grundlägger alla andra när det gäller 
lämplighetsprövning inför antagning till lärarutbildning är om, och i så fall i vilken grad, en 
lärarpersonlighet existerar. Uppfattningar om lärarlämplighet kan, ur ett historiskt perspektiv, 
sägas att ha förskjutits från ett kategoriskt perspektiv där man antingen ansågs besitta eller 
inte besitta definierade fasta egenskaper till en syn på lärarlämplighet som mera komplex och 
situationell. Även om uppfattningar av lärarkvalitet har skiftat över tid kan de ändå, utifrån de 
genomgångna studierna, sägas att bestå av ganska få beståndsdelar. Det handlar 
huvudsakligen om relationell kompetens, ledarskapsförmåga, pedagogisk/didaktisk förmåga 
och ämneskunskap (Nordenbo, m.fl. (2008; Casey & Childs, 2011). De två sistnämnda 
beståndsdelarna förväntas att utvecklas i och genom lärarutbildningen. De två förstnämnda  
beståndsdelarna beskrivs som närmare knutna till en individuell personlighet. En individs 
grundläggande personlighet beskrivs som något som står utanför utbildningens direkta 
påverkan. Indirekt blir då också personlighet den beståndsdel som troligen kommer att utgöra 
fokus i de delar av lämplighetsprövningar som syftar att kategoriskt identifiera och avfärda 
olämpliga sökande inför antagningen. Utifrån demokratiska ambitioner kan det uppfattas 
eftersträvansvärt att undvika att kategoriskt klassificera individer i lämpliga respektive 
olämpliga, även om olämpligheten i många av studierna beskrivs som möjlig att ompröva vid 
ett annat ansökningstillfälle. Utifrån en historisk förståelse kan en sådan kategorisk 
gränsdragning av lämplighet troligen också förstås som mera eller mindre obekväm utifrån 
vilka aktuella diskurser kring bl.a. jämlikhet och likvärdighet som råder i samhället vid en 
viss tidpunkt. Gränsmarkeringar kring  jämlikhet och likvärdighet i antagning till 
lärarutbildning kan kanske både underlättas och försvåras utifrån Casey och Childs (2011) 
resonemang om möjligheter i antagning och genom antagning. Meningens i rör sökande till 
lärarutbildningen och meningens genom rör jämlikhet och likvärdighet för de elever som de 
antagna lärarna skall komma att möta under ett långs yrkesliv efter sin examen. 
 
Om tillräcklig legitimitet för lämplighetsprövning uppnås framstår vägarna att bedöma 
(o)lämplig lärarpersonlighet som två. Antingen kan man förlita sig på någon form av 
personlighetstest, som föreslås av Annell (2015) eller också krävs någon form av personliga 
möten där den sökande måste demonstrera social interaktion inför kvalificerade bedömare.  
 
I flera studier pekas på att bedömarna har funnit det tämligen enkelt att identifiera de minst 
lämpade liksom de mest lämpade sökande till lärarutbildning (Malmquist, 1956; Valli & 
Johnson, 2007; Kosnik, m.fl., 2005). Svårigheten har legat i att gradera prestationerna i det 
omfattande mellanskiktet av sökande. Därigenom fokuseras också svårigheten att med 
trovärdig legitimitet kategoriskt kunna dra gränsen för exakt vem som skall bedömas som icke 
lämplig för antagning och vem som precis klarar sig över gränsen. Svårigheter att gradera 
sökande i ett stort mellanskikt vållar problem om ett konkurrensurval behöver göras. Ur en 
demokratisk ambition med ett starkt mångfaldsperspektiv bör det troligen vara både önskvärt 
och möjligt att se en variation av ”personlighetstyper” som lämpliga för läraryrket, vilket 
ytterligare kan försvåra den exakta gränsdragningen.  
 
 
Vilka lärarkvaliteter tonas ned i studier av lämplighetsprövningar? 
En god lärarpersonlighet beskrivs indirekt i flertalet studier som grundläggande för lärares 
möjligheter att kvalificerat använda sina pedagogiska/didaktiska kvaliteter och 
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ämneskunskap. I flera studier kring lämplighetsprövningar beskrivs ofta ett starkt syfte att 
hitta de bästa lärarna som kan bidra till att göra elever högpresterande (Wasiscko m.fl., 2009; 
Rice m.fl., 2015).  Inte sällan bakas prestationssyftet in i en nödvändighet att höja nationens 
konkurrenskraft på den globala marknaden. Med detta syfte som bakgrund riskerar också 
inslagen i lämplighetsprövningar att ensidigt fokusera förmågor som förväntas att kunna bidra 
till mätbar effektivitet. Därigenom riskerar man samtidigt att åsidosätta lärarkvaliteter som 
kan förväntas bidra till att utveckla elevers demokratiska kvaliteter vilket ju också utgör ett 
centralt mål i många länders utbildning av barn och unga. Demokratifostrande aspekter av 
läraruppdraget beskrivs inte som framträdande inslag i lämplighetsprövningar i de studier som 
ingår i översikten. Sjöberg (2010) argumenterar för att det i SOU 2008:119, i vilken 
lämplighetsprövning inför antagning till lärarutbildning föreslås, i högre grad argumenteras 
för effektivitet, performativitet och mätbarhet än för utveckling av demokratiska värden.  
 
I de studier som beskriver hur politiska reformer tydligt har haft påverkan på både att och hur 
lämplighetsprövningar genomförs inför tillträde till lärarutbildning beskrivs också ofta 
förväntningar på mätbara mått på lärarkvalitet (Freeman & Schopen, 1991; Harison m.fl., 
2006; Ward m.fl., 2011). Denna förväntan inkluderar också ofta att de lärarutbildningar som 
brister i att bidra till lärarkvalitet kan hållas ansvariga för kvalitetsbristen. Utifrån ett sådant 
synsätt kan lämplighetsprövning av sökande till lärarutbildning förstås som ett led i att 
socialisera både lärarutbildningar och den blivande lärarkåren i att framförallt utbilda 
konkurrenskraftiga medborgare. Det kan vara värt att fundera över hur olika varianter av 
lämplighetsprövningar avgränsat kan signalera olika syften och i vilken mån dessa syften är 
önskvärda eller inte på ett nationellt och lokalt plan. 
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