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1. Indledning 

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og 
Danske Professionshøjskoler. Rapporten indgår som et led i opfølgningsarbejdet på implemen-
teringen af den nye læreruddannelse, som havde sit første optag i 2013. 
 Denne rapport tager udgangspunkt i optaget på læreruddannelsen i 2014, og bygger videre 
på vores viden om og vurderinger af konceptet for samtalerne, implementeringen og så vidt 
muligt effekten af den del af det nye optagelsessystem. Endvidere inddrages data fra studerende 
optaget på uddannelsen i 2013, bl.a. i forhold til frafald og med hensyn til de studerendes ople-
velser af optagelsessystemet set i lyset af deres erfaringer fra 1. studieår.   
 På baggrund af den samlede evaluering for optaget 2014 vurderes det, at det nye optagel-
sessystem overordnet set er velfungerende og bør fortsættes. Evalueringen indeholder desuden 
en række anbefalinger angående forbedringer og udvikling af modellen for optagelsessamtaler-
ne. Nogle af anbefalingerne retter sig mod optagelsesrunden for 2015, og andre anbefalinger 
lægger op til et mere grundigt og tidskrævende udviklingsarbejde. Endelig er nogle af anbefalin-
ger gentaget fra evalueringen af optaget 2013, og enkelte anbefalinger fra sidste evalueringsrap-
port er udgået. 
 

1.1 Baggrunden for det nye optagelsessystem 

Regeringen (S, SF, R), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 1. 
juni 2012 en aftale om reform af læreruddannelsen. Formålet med aftalen er at sikre en fagligt 
stærkere og mere attraktiv læreruddannelse og at hæve barren for de lærere, der skal løfte mor-
gendagens folkeskole.   
 Af aftalen fremgår det, at forligspartierne bag reformen ønsker, at den nye læreruddannel-
se nyder større prestige og anerkendelse. Forligspartierne ønsker endvidere, at den nye lærerud-
dannelse i væsentlig mindre grad end tidligere præges af et stort frafald. Der er endvidere en 
forventning om, at den nye uddannelse skal være mere studieintensiv og fagligt krævende end 
tidligere.  
 Disse mål for den nye læreruddannelse forventes blandt andet realiseret igennem en ny-
tænkning af adgangs- og optagelseskravene til læreruddannelsen. Det nye system indebærer, at 
fra og med optaget 2013 kan ansøgere kun blive direkte optaget på læreruddannelsen igennem 
kvote 1, såfremt de har et gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen på minimum 7,0. Alle 
andre ansøgere, inklusiv ansøgere som optages på baggrund af individuel kompetencevurdering, 
kan kun blive optaget på baggrund af optagelsessamtale via ansøgning gennem kvote 2. 
 Målet med det nye optagelsessystem er at sikre, at kun motiverede og fagligt kvalificerede 
ansøgere finder optagelse på den nye læreruddannelse. 
 

1.2 Tilvirkningen af og organiseringen omkring det nye optagelsessystem 

Af reformaftalen fremgår det, at det er professionshøjskolernes eget ansvar at fastsætte indhold 
og omfang af optagelsessamtalerne. Det er også professionshøjskolernes faglige vurdering, om 
en ansøger kan blive optaget på læreruddannelsen på baggrund af optagelsessamtalen. 
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Konceptet for optagelsessamtalerne blev udviklet i en projektgruppe bestående af fagfolk, admi-
nistratorer og ledere udpeget af Danske Professionshøjskoler Rektorkollegium og af embedsfolk 
fra den daværende Styrelse for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Denne gruppe 
blev senere til styregruppen. 
 Efter indstilling fra projektgruppen udstedte Ministeriet for Forskning, Innovation og Vi-
deregående Uddannelser Vejledning om optagelsessamtaler på læreruddannelsen (VEJ nr. 
9002 af 3. januar 2013), der dannede grundlag for professionshøjskolernes implementering af 
samtalerne. Siden har vejledningen, på baggrund af evalueringen af optaget 2013, fået præcise-
ret pointskalaen (VEJ nr. 9642 af 26. august 2014).   
 Nedenstående faktaboks viser, hvordan arbejdet med optagelsessamtaler er organiseret. 
 
 

ORGANISERING 
 
Styregruppen 

Denne gruppe har det overordnede ansvar for vurderingen og videreudviklingen af optagelsessy-
stemet:  

— Tove Hvid, dekan, UCC 
— Hans Tauman, studiechef, UC SYD 
— Fie Høyrup, lektor, studievejleder, UCC 
— Niels Grønbæk Nielsen, uddannelsesdirektør, UCL (nyt medlem fra 2014) 
— Bob Bohlbro, formand, Lærerstuderendes Landskreds (nyt medlem fra 2014) 
— Lars Bo Henriksen, chefkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser 
— Alan Klæbel Weisdorf, specialkonsulent, Styrelsen for Videregående Uddannelser 

Den administrative gruppe 

Denne gruppe har ansvaret for at sikre sammenhæng til det administrative supportsystem og for 
videreudviklingen af LUBOSS (Læreruddannelsens booking- og scoresystem): 

— Philip Hansen, studieadministrationsleder, UCL 
— Morten Permin, studieadministrationschef, UCC 

Den faglige ekspertgruppe 

Denne gruppe har ansvaret for at udarbejde det materiale, som danner grundlag for de konkrete 
interview, for kvalificeringen af interviewerne og for udviklingsprojekter knyttet til selve inter-
viewkonceptet: 

— Lisbet Hastrup Clausen, lektor, VIA UC 
— Maja Damkier, lektor, studievejleder, UCL 
— Fie Høyrup, lektor, studievejleder, UCC 

 
I tillæg til de tre faste grupper nedsættes en evalueringsgruppe hvert år, som står for dataind-
samling og analyse i forhold til årets evalueringskommissorium og den endelige rapportskriv-
ning. 
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1.3 Rapportens forfattere 

Rapporten er udarbejdet af chefkonsulent Hanna Mølgaard (VIA University College), Studiele-
der Susanne Eskildsen (University College Lillebælt) og Lektor Peter Hougaard Madsen fra pro-
fessionshøjskolesektoren, og fra Styrelsen for Videregående Uddannelser specialkonsulent An-
ne-Katrine Lefmann, fuldmægtig Tine Tolstrup Petersen, fuldmægtig Jesper Risom og special-
konsulent Alan Klæbel Weisdorf.  
 Evalueringens anbefalinger er udarbejdet af styregruppen med sparring fra evaluering- og 
ekspertgruppen samt den administrative arbejdsgruppe.   
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2. Optagelsessamtalerne på 

læreruddannelsen 

Optagelsesmodellen for den danske læreruddannelse er inspireret af det såkaldte Multiple Mini 
Interview-koncept (MMI). MMI-konceptet er oprindeligt udviklet i Canada med henblik på at 
udvælge ansøgere til optag på medicinstudiet. MMI bygger på en anerkendelse af, at en ren aka-
demisk selektionsmekanisme, forstået som rangering efter karaktergennemsnit, ikke er den 
bedste tilgang til at vælge de ansøgere ud, som efter endt studie bliver gode professionelle – i det 
canadiske tilfælde læger. I dansk kontekst er MMI-konceptet anvendt på flere af de sundheds-
faglige uddannelser på Syddansk Universitet (SDU).  
 Afsættet for MMI er ideen om, at interviewprocessen omkring optagelser bør være fokuse-
ret i forhold til afdækningen af ansøgerens mangesidige evner og formåen, og at processen bør 
kunne kvantificeres med henblik på en objektiv sammenligning og rangering af ansøgerne. 
 I MMI-konceptet sikres fokus via to greb. For det første identificeres de centrale aspekter, 
som ud fra et studie- og/eller professionsfagligt perspektiv vurderes at være vigtige for enhver 
ansøger. Disse aspekter kaldes indholdsdomæner og er beskrevet nedenfor. For det andet sikres 
fokus ved, at interviewprocessen er delt op i flere mindre mini-interview, såkaldte stationer, 
hvor ansøgeren udelukkende vurderes i forhold til et indholdsdomæne eller et udsnit af ind-
holdsdomænerne. 
 Kvantificeringen sikres via anvendelsen af den samme pointskala, hvor den studerende for 
hvert indholdsdomæne vurderes på en skala fra 1 til 7. Scoren ’1’ er den utilfredsstillende præsta-
tion mens ’7’ udtrykker en fremragende præstation. 
 

2.1 Indholdsdomæner 

Implementeringen af MMI-konceptet på læreruddannelsen bygger på seks indholdsdomæner: 
’motivation’, ’analytisk formåen’, ’personlig integritet og samarbejde’, ’kommunikationsevne’, 
’etisk formåen’ og ’faglig tekstforståelse og teksthåndtering’. Det var styregruppens vurdering, at 
disse domæner gav en bredspektret og substantiel afdækning af de kompetencer, som er grund-
laget for en succesrig gennemførelse af læreruddannelsen. 
 
1. Motivation  

Ansøger skal kunne gøre sig overvejelser om, hvad vedkommende ønsker at opnå med lærerstu-
diet og efterfølgende lærerprofessionen. Ansøger skal herunder have viden om uddannelsen og 
have gjort sig overvejelser om folkeskolen som arbejdsplads i relation til lærerfaglige problem-
stillinger, om eleverne og om folkeskolen som virksomhed, eksempelvis i forhold til forældre, 
pædagoger, psykologer, andet fagpersonale. 
 

2. Analytisk formåen  

I domænet fokuseres specielt på ansøgers evner i forhold til analytisk refleksion, kritisk tænk-
ning, problemløsning og prioritering af information.  
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3. Personlig integritet og samarbejde  

I domænet fokuseres på om ansøger har personlig myndighed, kan samarbejde, forstår betyd-
ning af samarbejde mellem mennesker, der indtager forskellige roller, kender egne styrker og 
svage sider samt evner at reflektere herover. 
 
4. Kommunikationsevne  

I domænet fokuseres på evnen til mundtligt og skriftligt at kommunikere en bestemt problem-
stilling samt argumentere for et synspunkt. Der lægges vægt på, at ansøger kan udtrykke sig 
præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og/eller skriftligt. Det er desuden vigtigt, at 
ansøgeren kan kommunikere med respekt og empati samt bruge kommunikation til at formidle 
overvejelser og løse problemer. 
 
5. Etisk formåen 

I domænet fokuseres på ansøgers evne til at identificere og forholde sig til etiske problemer kon-
kret og principielt, men ikke ansøgers etiske grundopfattelser. Der lægges vægt på, om ansøger 
kan forholde sig reflekterende og ansvarligt til sin omverden, eksempelvis medmennesker, natur 
og samfund, og til egen udvikling, men også til dilemmaer og udfordringer, som er forbundet 
med undervisning, forældresamarbejde og skole. 
 
6. Faglig tekstforståelse og teksthåndtering 

I domænet fokuseres på ansøgers evne til at håndtere informationer og udvise forståelse for 
faglige tekster og disses indhold og nuancer. Herudover skal ansøger demonstrere en kritisk-
analytisk formåen og selv kunne udtrykke sig i forhold til faglige genrer i et korrekt og sikkert 
dansk. 
 

2.2 Interviewstationer 

For optagelsessamtalerne ved optaget 2013 blev indholdsdomænerne opdelt på to interviewsta-
tioner. Den ene station afdækkede indholdsdomænerne ’motivation’, ’personlig integritet og 
samarbejdsevne’ og ’etisk formåen’. Den anden station afdækkede indholdsdomænerne ’analy-
tisk formåen’, ’kommunikationsevne’ og ’faglig tekstforståelse og teksthåndtering’. Disse to sta-
tioner blev fastholdt ved optaget 2014. 
 

2.3 Pointgivning  

I forbindelse med optagelsessamtalerne foretages der for hvert indholdsdomæne individuelle 
separate vurderinger af ansøgerens præstation. Ansøgerens præstation vurderes på den oprinde-
lige MMI-skala som udløser mellem 1 og 7 point. Foranlediget af anbefalingerne fra evalueringen 
af optagelsessamtalerne for 2013 blev skalaens bedømmelsespunkter udfoldet og omdøbt i for-
bindelse med optaget 2014 (se faktaboks nedenfor). 
 De seks dimensioner betyder, at ansøgeren på baggrund af optagelsessamtalerne opnår en 
samlet score på mellem 6 og 42 point.  
 I tillæg til scoren fra samtalerne får ansøgeren point svarende til 1,5 gange det adgangsgi-
vende karaktergennemsnit (i alt mellem 3,0 og 10,4 point). Ansøgere uden adgangsgivende ud-
dannelse og ansøgere med ikke-omregnelig adgangsgivende uddannelse fra udlandet får 3,0 
point svarende til et gennemsnit på 2,0. 
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VURDERINGSSKALA 
 

— 1 gives for den utilfredsstillende præstation 
— 2 gives for den ujævne præstation 
— 3 gives for den jævne præstation 
— 4 gives for middelpræstationen 
— 5 gives for den gode præstation 
— 6 gives for den fortrinlige præstation 
— 7 gives for den fremragende præstation  

 
Dermed løber den samlede pointskala fra 9,0 til 52,4 point.  Det blev besluttet, at ansøgeren 
skulle opnå en samlet score på mindst 30 point for at blive vurderet egnet til en ledig studie-
plads. Hvis ansøgeren har under 30 point afvises vedkommende, som det efterfølgende år må 
søge og gå til optagelsessamtale igen. 
 På uddannelsessteder, hvor der er flere ansøgere end studiepladser, kan ansøgeren risike-
re, at 30 point eller mere ikke er tilstrækkeligt til at blive optaget på uddannelsesstedet. I det 
tilfælde vil ansøgeren formelt blive behandlet, som havde vedkommende et utilstrækkeligt gen-
nemsnit. 
 

2.4 MMI-konceptet i kontekst af den danske læreruddannelse 

Anvendelsen af MMI-konceptet i konteksten af den danske læreruddannelse adskiller sig kvali-
tativt og kvantitativt i forhold til anvendelsen i den oprindelige canadiske kontekst og på SDU. 
Hvor udvælgelsen på medicinstudiet på SDU angår selektionen blandt ansøgere med stærke 
akademiske forudsætninger, sker selektionen på læreruddannelsen i forhold til en anden profil 
af ansøgere, der er defineret ved, at de ikke levede op til karakterkravet om mindst 7,0 i ad-
gangsgivende gennemsnit. Der er således i lige så høj grad tale om en frasortering af de ikke-
studieegnede som en tilvalgsmekanisme af de bedst kvalificerede ansøgere.  
 Kvantitativt er der tale om en betydelig population, som skal vurderes ved optagelsesprø-
verne på læreruddannelsen, endvidere sker vurderingen af ansøgerne på vegne af hele sektoren 
og ikke blot for institutionen.  
 Dertil kommer, at selve grundkonceptet af faglige og praktiske hensyn er blevet tilpasset 
konteksten for læreruddannelsen i Danmark. Det gælder antallet af interviewstationer, hvor der 
for interviewrunden 2013 og 2014 blev anvendt to stationer til seks indholdsdomæner, hvor 
konceptets hovedregel er én station per indholdsdomæne. Til gengæld er der afsat mere tid til 
hvert interview. På læreruddannelsen er der afsat 15 min til hver interviewstation, mens der i 
grundkonceptet typisk kun afsættes 5 min per interviewstation. Som noget særligt i anvendelsen 
af konceptet på læreruddannelsen, gjaldt det endvidere, at den studerendes adgangsgivende 
karakter skulle indregnes i optagelsessamtalens kvantitative point-resultat. 
  



Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen - optaget 2014 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  10 

3. Evalueringsdesign 

Evalueringsrapporten for optaget 2014 bygger på tre overordnede analysetilgange: en statistisk 
input-output-analyse, en analyse af brugeroplevelsen og en procesanalyse. Dermed adskiller 
rapporten sig fra sidste år, hvor nogle analyser er udgået og nye er taget med.  
 De enkelte analyser er præsenteret i rapportens bilag, og det metodiske grundlag for analy-
serne er beskrevet i kapitel 5. 
 

3.1 Analyse I: Input-output effekter 

Den første analyse undersøger kvantitativt input-output effekter af optagelsessamtalerne. For-
målet med denne delanalyse er at kortlægge forskellige forhold omkring ansøgere, pointgivning 
og frafald. 
 Denne analyse trækker overvejende på statistisk materiale fra KOT, det studieadministrati-
ve system, SIS og fra professionshøjskolernes administrative system for optagelsessamtalerne, 
LUBOSS. 
 

ANALYSE 1: UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
 

— Hvad er karakterprofilen for de optagne i 2013 sammenlignet med tidligere år? 
 

— Hvilke sammenhænge er der mellem scoren i optagelsessamtalerne og forskellige bag-
grundsvariable: køn, alder, uddannelsesbaggrund, karaktergennemsnit? 
 

— Hvilke mønstre kan identificeres i pointgivningen på tværs af uddannelsesinstitutio-
nerne? 
 

— Hvilke sammenhænge er der mellem deltagelse/ikke-deltagelse i optagelsessamtalerne 
og forskellige baggrundsvariable: køn, alder, uddannelsesbaggrund, karaktergennem-
snit? 
 

— Hvilken betydning har optagelsessamtalerne samlet set haft for fastholdelse/frafald i 
løbet af 1. studieår (for studerende optaget 2013)?  

 

3.2 Analyse II: Analyse af brugeroplevelsen 

Den anden analyse undersøger, hvordan forskellige brugere oplever optagelsessamtalerne. For-
målet med denne delanalyse er at danne et billede af, hvordan ansøgerne anskuer optagelses-
samtaler, og om de ansøgere, der bliver optaget på læreruddannelsen, oplever en sammenhæng 
mellem optagelsesgrundlaget og studiet. 
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 Denne analyse bygger på en række fokusgruppeinterview og telefoninterviews blandt ansø-
gere og studerende på årgang 2013 og 2014.  
 
 

ANALYSE 2: UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
 

— Hvordan vurderes relevansen af optagelsessamtalerne sammenholdt med lærerstudiets 
realiteter (arbejdsfelt, arbejdsmetoder m.v.) på 1. studieår? (studerede optaget 2013) 
 

— I hvilket omfang vurderes interviewkonceptet af de interviewede som meningsfuldt i 
forhold til at afdække hvert af de seks indholdsdomæner? (studerende optaget 2014) 
 

— I hvilket omfang vurderes interviewkonceptet samlet set, og hvert af de enkelte ind-
holdsdomæner, som relevant for studiet? (studerende optaget 2014) 
 

— I hvilket omfang vurderes tilbagemelding om afslag og efterfølgende vejledning at være 
tilfredsstillende? (ansøgere som blev afvist ved optaget 2014) 
 

— Hvilke årsager ligger til grund for, at ansøgere ikke møder op til optagelsessamtalen? 
(ansøgere som ikke bookede eller mødte op til samtalen ved optaget 2014)   

 

3.3 Analyse III: Procesanalyse  

Den tredje analyse undersøger processen omkring optagelsessamtalerne. Formålet med denne 
delanalyse er, at vurdere selve interviewkonceptet som anvendeligt selektionsformat.    
 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle interviewere. 
 
 

ANALYSE 3: UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL 
 

— Relevans: I hvilket omfang vurderes hvert af de seks indholdsdomæner som menings-
fulde indikatorer for studieegnethed i forhold til læreruddannelsen?  
 

— Validitet: I hvilket omfang vurderes interviewkonceptet i stand til at afdække de inter-
viewedes beherskelse af hvert af de seks indholdsdomænerne? 
 

— Reliabilitet: I hvilket omfang leverer interviewkonceptet konsistente/meningsfulde be-
dømmelser af de interviewedes beherskelse af hvert af de seks indholdsdomæner? 
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4. Evalueringsresultater og 

anbefalinger 

Evalueringen fra optaget 2013 viste, at det nye optagelseskoncept blev godt modtaget af inter-
viewere og undervisere på læreruddannelserne. Dette indtryk går igen i årets evaluering, hvor vi 
i tillæg til interviewerne har fået ansøgerne og de studerendes oplevelser med. Selv blandt de 
ansøgere som afvises, eller som undlader at deltage i optagelsessamtalerne, er der bred enighed 
om, at samtalemodellen er relevant i forhold til adgangen til uddannelsen. 
 I de følgende underafsnit bliver de centrale resultater fra alle analyserne i evalueringen 
præsenteret (selve analyserne kan findes i rapportens bilag). Først præsenteres de umiddelbare 
effekter af indførelsen af det nye optagelsessystem, derefter følger resultater knyttet til det 
grundlæggende interviewkoncept, validitet og reliabilitet. Til hver del er knyttet styregruppens 
anbefalinger. 
 

4.1 Optagelsessystemets umiddelbare effekter 

Optagelsessamtalerne har været en medvirkende årsag til, at såvel ansøgningen som optaget på 
læreruddannelsen har ændret sig siden 2012 (sidste år med optag på den gamle læreruddannel-
se) og 2013 (første år med optagelsessamtaler). 
 Hovedkonklusioner fra analysen af ansøgningsdata for ansøgere for årene 2011 til 2013, 
der har søgt mindst én læreruddannelse, fremgår af neden stående faktaboks. 
 

ANSØGERE OG OPTAGNE 
 

— Igen i år er antallet af 1. prioritetsansøgere faldet. Sammenlignet med 2012 er faldet på 
godt 30 pct. og i forhold til 2013 er faldet på knap 19 pct. Faldet ligger udelukkende for 
ansøgere med et gennemsnit på 6,9 eller derunder. For ansøgere med 7,0 eller derover 
er søgningen til læreruddannelsen reelt set uændret 
 

— Antallet af optagne (excl. efteroptag) er faldet med ca. 34 pct. i forhold til 2012 og ca. 
godt 9 pct. i forhold til 2013 

 
— Andelen af optagne med læreruddannelsen som 1. prioritet udgør ca. 85 pct. af alle op-

tagne i 2014. I 2013 var andelen ca. 90 pct. 
 

— Fordelingen af køn og alder er stort set uændret. 
 

— Karaktergennemsnittet i 2014 for alle optagne ligger på 6,9. I 2012 og 2013 var karak-
tergennemsnittet hhv. 6,2 og 6,6. 
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Afviste ansøgere og ansøgere som ikke deltager i samtalerne 

Den største frasortering sker inden samtalen. Blandt ansøgerne med under 7,0 i adgangsgivende 
karaktergennemsnit er der hele 22 pct., der ikke booker eller møder op til optagelsessamtale. 
Dette er en stigning på ca. 3 procentpoint i forhold til 2013.  
 I samtalerne blev 12 pct. afvist (svarende til 233 ansøgere), da deres samlede score lå under 
den fastsatte minimumsscore på 30 point. Dette er en mærkbar forskel i forhold til sidste år, 
hvor blot 3 pct. blev afvist.  
 Denne udvikling kan skyldes, at der har, foranlediget af anbefalinger fra sidste evaluering, 
været øget fokus på at få interviewerne til at bruge pointskalaen bedre, både i forbindelse med 
kurserne for interviewerne og i den nye vejledning.  
 Det bør desuden understreges, at den egentlige sortering fortsat sker, når ansøgerne skal 
tilmelde sig en optagelsessamtale. Det tyder på, at det at skulle booke og møde op til en optagel-
sessamtale i sig selv er en måde at sortere i ansøgerne i forhold til motivation. Med andre ord, 
ansøgere som møder op, er altså særligt opsatte på at blive optaget på læreruddannelsen. 
 Brugerundersøgelsen af de ansøgere, som udebliver eller undlader at booke en samtale, 
peger ikke på en entydig årsag. Omkring halvdelen gav udtryk for, at læreruddannelsen var et 
fejlvalg, og at de ikke vil overveje denne uddannelse igen. Den anden halvdel består af ansøgere, 
som enten har udsat beslutningen om at søge optag på læreruddannelsen for at prøve andre 
uddannelser først, eller som af forskellige årsager ikke fik meldt sig til i tide. Tre af de 21 inter-
viewede peger på, at de aldrig fik en mail om, at de skulle booke en samtale.   
 

4.2 Det grundlæggende interviewkoncept 

Evalueringen skal komme med resultater, der kan udmøntes i anbefalinger til, hvordan koncep-
tet for optagelsessamtalerne kan udvikles, så det i højere grad matcher de uddannelsespolitiske 
mål om lavere frafald og højere faglighed, og hvordan det grundlæggende interviewkoncept kan 
forbedres.  
 
Effekt på frafald 

Et af de centrale formål med det nye optagelsessystem til læreruddannelsen er at nedbringe 
frafaldet fra læreruddannelsen. 
 Med afsæt i optaget 2013 er der foretaget den første kørsel på frafaldet og sammenhængen 
til det nye optagelsessystem. Umiddelbart har der været et mindre fald i frafaldet fra ca. 20 til 18 
pct. for de ansøgere, som har været til optagelsessamtale. Særligt tydeligt syntes den umiddelba-
re reduktion i frafaldet at være for gruppen med de laveste adgangskvotienter (under 4,0). Hvis 
man kigger på gruppen med en adgangskvotient på 7,0 eller derover, og som derfor er kommet 
direkte ind på uddannelsen, er frafaldet tilsyneladende uændret i forhold til optaget 2012. 
 På trods af at vi umiddelbart kan observere et fald i frafaldet som følge af optagelsessamta-
lerne, så er det vigtigt at understrege, at reduktionen i frafaldet er på grænsen til at være stati-
stisk signifikant. Dertil kommer, at der er en potentiel mindre men i denne sammenhæng bety-
dende fejlkilde, der knytter sig til, om frafaldet for visse studerendes registreres som sket på 2. 
eller 3. semester. 
 På baggrund af de foreliggende data er det derfor fortsat for tidligt at vurdere, hvorvidt det 
nye optagelsessystem har en positiv effekt i forhold til at nedbringe frafaldet på læreruddannel-
sen.  
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 Desuden skal der tages det forbehold, at man samtidig med indførelsen af nyt optagelses-
system også er i gang med at implementere en ny læreruddannelse, bl.a. med en ny modulstruk-
tur og større krav til de studerende i undervisning og prøver. Der er således store omstillinger i 
gang på landets læreruddannelser, hvilket man må formode, vil være en medvirkende faktor til 
frafald blandt de studerende. 
 
Højere faglighed 

Det nye optagelsessystem på læreruddannelsen skal dels signalere, at det ikke er alle forundt at 
blive uddannet til lærer. Dels skal systemet frasortere ansøgere, som ikke har de nødvendige 
kompetencer til at gennemføre studiet. 
 Den statistiske analyse af ansøgningsdata viser, at karaktergennemsnittet på de optagne er 
steget fra 6,2 i 2012 og 6,6 i 2013 til 6,9 i 2014. Stigningen ses på alle udbudssteder. Effekten er 
primært opstået ved, at de fagligt svageste enten fravælger uddannelsen via selv-selektion, eller 
ved at de afvises på deres samlede score til optagelsesprøven. Og dette kombineret med, at det er 
lykkedes at fastholde antallet af ansøgere og optagne med en adgangskvotient på 7,0 eller der-
over. 
 
Indholdsdomænernes relevans 

Optagelsessamtalernes succes som mekanisme til at sortere ansøgere fra, som ikke har de nød-
vendige kvalifikationer til at gennemføre studiet, afhænger af, om det, som ansøgerne udvælges 
på, er relevant for læreruddannelsen. 
 For at kunne pege på mulige forbedringer af det grundlæggende interviewkoncept er det 
blevet undersøgt i hvilket omfang, hvert af de seks domæner vurderes som meningsfulde indika-
torer for studieegnethed i forhold til læreruddannelsen. 
 I spørgeskemaundersøgelsen blandt interviewerne vurderer mellem 74 pct. og 97 pct., at de 
enkelte domæner i høj eller meget høj grad er relevante indikatorer for studieegnethed. Domæ-
net ’motivation’ vurderes til at være det mest relevante domæne. Med forbehold for mindre ud-
sving bekræftes indtrykket dermed fra sidste evaluering. 
 16 pct. af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at der er andre domæner 
end de seks, der er mere relevante for læreruddannelsen. Der er dog ikke enighed om hvilke, og 
der peges på flere forskellige kompetencer inden for både de fagfaglige, personlige og sociale 
kompetenceområder. Enkelte peger på, at ansøgerne bør vurderes i forhold til deres erfarings-
baggrund i forhold til undervisning. Sidste år mente knap hver fjerde, at andre domæner burde 
overvejes, og faldet kan tolkes som udtryk for en vis normalisering og konsensus omkring de 
seks domæner. 
 
Bias i optagelsesmodellen? 

Det er vigtigt for optagelsesmodellens legitimitet, at modellen ikke systematisk favoriserer særli-
ge grupper af ansøgere. 
 I evaluering fra optaget 2013 blev det konstateret, at der ikke på det daværende datagrund-
lag kunne spores en signifikant sammenhæng mellem ansøgernes karaktergennemsnit og antal 
point opnået på baggrund af interviewdelen af optagelsessamtalerne. På baggrund af dette års 
evaluering har denne konklusion vist sig ikke at holde stik, og der kan spores en signifikant 
sammenhæng mellem ansøgernes adgangsgivende karaktergennemsnit og deres præstation 
ved optagelsesprøven, når der kontrolleres for andre baggrundsvariable som køn, alder, samta-
lested mv. 
 Den statistiske effekt af karaktergennemsnittet svarer til, at ansøgerne scorer 0,5 point 
bedre ved optagelsesprøven hver gang deres adgangskvotient stiger med 1 point. Med andre ord, 
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en ansøger med 6,0 i adgangskvotient vil forventeligt score 2 point mere ved optagelsesprøven 
end en ansøger med en kvotient på 2,0. Dette skal ses i lyset af, at optagelsesmodellen i forvejen 
honorerer hvert 1 point i adgangskvotient med en score på 1,5 point ved beregningen af den 
samlede pointscore. Den samlede effekt af adgangskvotienter er altså ca. 2 point, for hver gang 
adgangskvotienten stiger med 1.  
  Karaktereffekten er således signifikant men dog fortsat begrænset. Styregruppen vurderer 
således ikke, at optagelsessamtalerne er redundant med det traditionelle karaktergennemsnit. 
Det er derfor fortsat vurderingen, at optagelsessamtalerne bibringer ny viden om den studeren-
des studieegnethed sammenlignet med en vurdering af karaktergennemsnittet alene. Som andre 
data viser, lykkedes det ansøgere med meget lave adgangskvotienter at finde optag på uddannel-
sen, mens ansøgere med betydeligt højere adgangskvotienter ikke opnår de nødvendige 30 po-
int.  
 Det kan konstateres, at mænd og kvinder klarer sig stort set lige godt i optagelsessamtaler-
ne, og der kan ikke spores signifikante forskelle i forhold til baggrundvariablen køn. 
 Baggrundsvariablen alder viser sig at have begrænset men signifikant betydning for ansø-
gerens point ved selve optagelsessamtalerne, hvor pointscoren stiger en smule jo ældre ansøge-
ren er.  
 Den væsentligste baggrundsvariabel knytter sig ikke ansøgeren, men til samtalestedet. Når 
der kontrolleres for andre identificerede baggrundsvariable viser det sig, at forskellene samtale-
stederne i mellem ikke kan forklares med forskelle i ansøgernes profil (i forhold til disse bag-
grundsvariable). Det er altså samtalen i sig selv, som har betydning for scoren, hvilket i princip-
pet ikke burde være en forklarende faktor for variationen i scoren. Dette spørgsmål vil blive dis-
kuteret nærmere i delafsnittet om reliabilitet.   
 
Brugernes oplevelse 

Blandt de interviewede, som blev optaget på læreruddannelsen 2013, havde alle en positiv ople-
velse af optagelsessamtalerne. Der peges endvidere på en god sammenhæng mellem optagelses-
samtalernes indhold og form på den ende side, og studiets indhold og arbejdsmetoder på den 
anden.  
 Denne positive oplevelse genfindes blandt 44 ud af 48 interviewede, som blev optaget 
2014. En lille minoritet (4 ud af de 48 adspurgte) havde haft et mere blandet indtryk, hvilket 
fortrinsvist skyldtes ventetid, og at samtalen blev oplevet som ’eksamensagtig’. 
 Blandt dem som blev afvist på baggrund af utilstrækkelig score, er holdningen også overve-
jende positiv overfor optagelsesmodellen. Blandt de 20 adspurgte er 16 positive, mens blot 4 har 
haft en negativ oplevelse. Tilsvarende oplever 13 af ansøgerne, at optagelsessamtalerne var en 
meningsfuld ramme for, at de kunne vise deres kompetencer, og 16 af ansøgerne ser de seks 
domæner som relevante eller meget relevante.  
 Blandt de interviewede, som ikke bookede en samtale, eller som ikke mødte op til en 
booket samtale, opleves optagelsessystemet som et relevant initiativ. Der er således ikke umid-
delbart noget, der indikerer, at det er ud fra en anfægtelse af optagelsesmodellens legitimitet, at 
disse ansøgere underlader at gå til optagelsessamtalen. 
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DET GRUNDLÆGGENDE INTERVIEWKONCEPT - ANBEFALINGER 
 
I forhold til det grundlæggende interviewkoncept anbefaler styregruppen på baggrund af evalue-
ringsresultaterne følgende: 

 
— Det grundlæggende interviewkoncept baseret på Multiple-Mini-Interview modellen bør 

forsat danne grundlag for optagelsessamtalerne 
 

— Den nuværende optagelsesprofil udtrykt i de seks indholdsdomæner fastholdes for op-
tagelsesrunden i 2015 
 

— Der skal udarbejdes et evalueringskoncept for optagelsessamtalerne med en række ker-
nespørgsmål med henblik på at følge optagelsessystemets effekter over tid. Dertil kan 
der løbende komme behov for afklaring af nye undersøgelsesspørgsmål 

 

4.3 Validiteten i interviewkonceptet  

Evalueringen har undersøgt, hvorvidt man med interviewkonceptet er i stand til at vurdere de 
kompetencer, som anses for væsentlige for ansøgernes motivation og studieegnethed. Formålet 
er at udarbejde anbefalinger til, hvordan optagelsessamtalerne kan blive bedre til at måle ansø-
gernes kompetencer inden for de seks indholdsdomæner. 
 Interviewkonceptet vurderes overordnet til at være en god metode til at afdække de inter-
viewedes beherskelse af hvert af de seks indholdsdomæner. 
 
Afdækning og adskillelses af domænerne 

Som beskrevet ovenfor er der blandt interviewerne udbredt konsensus om, at de seks indholds-
domæner er relevante i forhold til at afdække ansøgernes forudsætninger for at gennemføre 
lærerstudiet med succes. Det er dog lige så vigtigt, at domænerne troværdigt kan afdækkes i 
interviewsituationen, og at de forskellige domæner meningsfuldt kan adskilles fra hinanden. 
Sidstnævnte er særligt vigtigt at have for øje, da optagelsesmodellen på læreruddannelsen forsø-
ger at afdække mere end ét indholdsdomæne per interviewstation. 
 Spørgeskemaundersøgelsen viser, at godt 40 pct. af interviewerne oplevede, at ét eller flere 
af indholdsdomænerne var særligt svære at afdække, hvilket er et fald på 7 procentpoint i for-
hold til sidste år. Som sidste år er det især domænerne ’personlig integritet og samarbejde’ og 
’etisk formåen’, som hhv. ca. 18 pct. og 29 pct. af interviewerne fandt særligt udfordrende.  
 
Modellen for afviklingen af interviewene 

Modellen for optagelsessamtalerne er bygget op omkring to interviewforløb af hver 15. min. Til 
hver interview gives ansøgeren 15 min. forberedelsestid. Forberedelsen og interviewene tager 
afsæt i udvalgte tekster og cases. 
 Samlet set vurderer interviewerne modellen for afviklingen af samtalerne at være passen-
de, hvilket også er brugernes generelle vurdering. 88 pct. af interviewerne mener, at to stationer 
er passende i forhold til at få afdækket de seks domæner. Blot 3 pct. mener, at der kun skal være 
én interviewstation. Hhv. 84 pct. og 70 pct. mener, at de 15 min. er passende på station 1 og 2, og 
hhv. 11 og 8 pct. mener, at der er for lidt tid. I forhold til ansøgernes forberedelsestid vurderer 67 
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pct., at ansøgerne har tid nok til at forberede sig. Kun 2 pct. angiver, at der er for lidt tid til for-
beredelsen. Tilbagemeldingen minder i store træk om svarene fra optaget 2013. 
 Interviewerne peger på, at fordelene ved optagelsessamtalerne omfatter, at ansøgerne ud-
fordres på at gøre sig bekendte med uddannelsen, og at optagelsessamtalen på denne måde bi-
drager til ansøgernes forventningsafstemning. Denne effekt understøttes også af, at ansøgerne 
skal sætte ord på deres interesse for studiet. Der peges også på, at optagelsessamtalerne er vel-
egnede til at få sorteret de ansøgere fra, som ikke for alvor er motiveret for studiet. 
 De væsentlige forbehold for optagelsessamtalerne knytter sig til spørgsmålene om den 
usikkerhed, der knytter sig til selve vurderingen af ansøgernes præstation. En anden problema-
tik som blev rejst af nogle af interviewerne går på, om man kommer til at bedømme ansøgerne 
på kompetencer, som de kan lære i løbet af studiet. 
 
Tekster 

Optagelsessamtalerne benytter sig af tekster og cases som skriftligt afsæt for interviewene, og det 
er vigtigt, at disse giver et godt afsæt for, at interviewerne kan vurdere ansøgernes præstation i 
forhold til de tre domæner, som gør sig gældende for hver af de to interviewstationer. 
 Den overordnede vurdering blandt interviewere er, at cases og tekster fungerer fornuftigt.  
I forhold til station 1 og 2 angiver hhv. 38 pct. og 35 pct., at teksterne i høj eller meget høj grad 
understøttede afdækningen af ansøgernes kompetencer indenfor domænerne. Sidst år var tallet 
44 pct. Omvendt angiver hhv. 7 pct. (station 1) og 1 pct. (station 2), at teksterne kun i mindre 
grad understøtter dette. Det er en forbedring i forhold til sidste år.  
 74 pct. angiver, at der er forskel i teksternes kvalitet, og der peges overordnet på forskel i 
teksternes sværhedsgrad (nogle var for lette og andre for svære) og på store forskelle mellem de 
tekster, der anvendes på samme station. 
 Overordnet set vurderer 59 pct. at teksternes indhold og niveau samlet er passende. Kun 5 
pct. vurderer, at det i mindre grad er tilfældet.  
 Blandt ansøgerne er vurderingen generelt, at teksterne blev fundet meningsfulde og rele-
vante. 
 
Interview- og hjælpespørgsmål 
I interviewernes forberedelsesmateriale er der udarbejdet en række obligatoriske interview-
spørgsmål og frivillige hjælpespørgsmål, som skal understøtte, at intervieweren systematisk får 
afdækket ansøgerens kvalifikationer i henhold til interviewstationens indholdsdomæner. 
 62 pct. af interviewerne vurderer, at interviewspørgsmålene i meget høj eller i høj grad er 
anvendelige til at afdække ansøgernes kompetencer indenfor domænerne. Dermed stiller en 
betydelig del af interviewerne spørgsmål ved, om interviewspørgsmålene kan medvirke til inter-
viewkonceptets validitet. 
 Mindre tiltro er der til hjælpespørgsmålene, hvor ca. halvdelen interviewerne oplever, at 
hjælpespørgsmålene i meget høj grad eller i høj grad understøtter validiteten af interviewet.  
 Som det fremgår nedenfor, udtrykkes denne skepsis omkring interviewspørgsmålenes 
anvendelighed, sig måske i den relativt begrænsede anvendelse af disse, hvilket er en central 
udfordring for konceptets reliabilitet. 
 Foranlediget af sidste års evaluering blev der på årets kursus sat fokus på spørgeguidens 
krav og muligheder, og tilbagemeldingen herfra understreger behovet for, at interviewerne skal 
deltage i kurset for interviewerne. 
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VALIDITETEN I INTERVIEWKONCEPTET - ANBEFALINGER 
 
På baggrund af evalueringsresultaterne anbefaler styregruppen følgende anbefalinger med hen-
blik på at styrke validiteten i interviewkonceptet: 
 
Kort sigt: 

— Der skal ske en revision af beskrivelserne af indholdsdomænerne med henblik på at ty-
deliggøre domænernes vurderingsgrundlag  
 

— Der skal formuleres en formålsbeskrivelse for hvert indholdsdomæne, således at det 
bliver tydeligere for ansøgerne, hvorfor indholdsdomænet optræder i optagelsessamta-
len, og hvad der forventes af dem ved afdækningen af indholdsdomænet 
 

— Der fortsættes med de to stationer à 15 min. hver for optagelsesrunden i 2015. Der åb-
nes endvidere mulighed for, at ekspertgruppen kan indstille, og styregruppen kan god-
kende, forsøg med tre stationer (fx en samarbejdsstation). En forudsætning for godken-
delse er, at forsøget forventes at bidrage til styrket validitet 
 

— Ekspertgruppen udarbejder hvert år materiale med henblik på tekster, der rammer det 
rette kompleksitetsniveau, og som styrker validiteten i prøvegrundlaget 
 

— Ekspertgruppen skal overveje, om det giver mening at formulere metatekster til case-
materialet, som skal gøre det lettere for den studerende at rammesætte problemstillin-
gen og deres rolle i forhold til teksterne i interviewsituationen  
 

— Det er fortsat behov for at understrege over for interviewerne, at et nøgleelement for så-
vel konceptets validitet som reliabilitet er, at interviewspørgsmålene konsekvent an-
vendes, og at hjælpespørgsmålene benyttes systematisk, når behovet opstår 
 

— Der skal gennemføres eksperimenter med en samarbejdsstation med henblik på at vur-
dere, om en sådan station vil sikre en mere valid bedømmelse af ansøgernes samar-
bejdsevner  

Lang sigt: 
— Der skal fremadrettet gennemføres eksperimenter med antallet af stationer og kombi-

nationer af indholdsdomæner på de respektive stationer 
 

— Det skal afdækkes, hvorvidt andre centrale aspekter for studieegnethed kan indarbejdes 
i optagelseskonceptet 

 

4.4 Reliabiliteten i interviewkonceptet 

For at kunne komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres stor grad af ensartethed i 
bedømmelsen af ansøgerne på tværs af bedømmere og uddannelsessteder, er det undersøgt, 
hvorvidt der er signifikante variationer i pointgivningen, samt hvordan interviewerne vurderer 
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de rammer (f.eks. kursus og vejledninger), der skal sikre en konsistent pointgivning på tværs af 
udbudsstederne.  
 De statistiske data viser, at der er signifikant forskel på udmøntningen af pointskalaen på 
de forskellige prøvesteder. Som beskrevet ovenfor er ’samtalested’ den baggrundvariabel, der har 
størst betydning for ansøgerens pointscore. Samtalestedet med den laveste pointgivning gav 
25,8 point i gennemsnit, mens det sted med højeste pointgivning gav 35,5 point i gennemsnit. 
Gennemsnittet for hele landet lå på 31,5 point. I disse tal er ikke medregnet point for karakter-
gennemsnit. Det er et fald i forhold til optaget 2013, hvor gennemsnittet for hele landet var på 
33,0 point. Den statistiske beregning viser, at faldet fra 2013 til 2014 ikke (alene) kan forklares 
med variationen i ansøgernes baggrundsvariable mellem årene, men at årsagen formentligt skal 
findes i ændret adfærd blandt interviewerne i forhold til pointgivning. Dette kom også til udtryk 
i spørgeskemaundersøgelsen med interviewerne.   
 Der foreligger fortsat en betydelig udfordring fremadrettet med at sikre et mere ensartet 
niveau for pointgivningen, ikke mindst i lyset af, at optagelsessystemet er et nationalt system, 
hvor scoren opnået på et prøvested er gældende for alle udbudssteder.  
 Med et landsgennemsnit på 31,5 point for en optagelsessamtale svarer dette til et gennem-
snit på 5,25 point per indholdsdomæne på en skala mellem 1 og 7, hvor vurderingen ’4’ udtryk-
ker middelpræstationen. Dermed ligger pointgivningen fortsat i den høje ende af skalaen. Der er 
dog sket et fald fra sidste år, hvor gennemsnit var på 5,5. Der er også kommet en større variation 
i pointgivning ift. sidste år, da standardafvigelsen er steget fra 5,16 til 5,39 fra 2013 til 2014. 
 Vigtigt er det at fremhæve, at selvom pointgivningen forsat er i den høje ende af skalaen, 
har det skærpede fokus på bedømmelsen af ansøgernes præstation betydet, at en betydelig grup-
pe af ansøgerne (12 pct.) er blevet afvist, fordi de ikke opnåede de krævede 30 point (inkl. point 
for adgangskvotienten). Sidste år var denne andel blot 3 pct. 
 I forbindelse med udarbejdelsen af modellen for optagelsessamtalerne blev der udviklet en 
række hjælpeforanstaltninger til at styrke reliabiliteten. Undersøgelsen har spurgt ind til anven-
delsen og brugbarheden af disse foranstaltninger.   
 
Vejledninger til implementering og gennemførsel af samtaler 

Vejledninger til organisering af samtalerne samt vejledninger til gennemførsel af interviewene 
(beskrivelser af domæner, hjælpespørgsmål) etc. vurderes af respondenterne til at være gode 
hjælpemidler til at sikre en ensartet implementering af konceptet. 
 
Interview- og hjælpespørgsmål 

Som beskrevet ovenfor er der udarbejdet en række obligatoriske interviewspørgsmål og frivillige 
hjælpespørgsmål, som skal understøtte, at intervieweren systematisk får afdækket ansøgerens 
kvalifikationer i henhold til interviewstationens indholdsdomæner. Den systematiske anvendel-
se af disse spørgsmål er centralt for en ensartet behandling af ansøgerne og dermed for koncep-
tets reliabilitet. 
 I forhold til de obligatoriske interviewspørgsmål blev disse anvendt i meget høj grad af 26 
pct., i høj grad af 56 pct. og blot i nogen grad af 17 pct. I princippet burde alle interviewere an-
vende disse spørgsmål konsekvent, men det gælder altså kun for en fjerdedel af interviewerne, 
mens resten anvender spørgsmålene i forskellig grad. 
 I forhold til de frivillige hjælpespørgsmål blev disse anvendt i meget høj grad af 2 pct., i høj 
grad af 32 pct. og blot i nogen eller mindre grad af 64 pct.  
 
Kriterier for pointgivning 

Det er en forudsætning for høj reliabilitet i optagelsessystemet, at der en fælles forståelse af hvil-
ken præstation, som knytter sig til skalaens forskellige trin.  
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I forbindelse med kurset var der særligt fokus på pointgivning, og som noget nyt i 2014 var der 
en kort tekstbeskrivelse for hvert af de syv præstationsniveauer i skalaen. Ved optaget 2013 var 
kun bedømmelsen for 1, 3, 5 og 7 beskrevet. Disse tiltag ser ud til at have hjulpet.  
 79 pct. svarer ’ja’ på spørgsmålet: ”Var der tilstrækkeligt klare kriterier for, hvordan ansø-
gernes præstationer skulle indplaceres på 7-skalaen. 12 pct. svarer ’nej’ og 9 pct. ’ved ikke’. Sid-
ste år var andelen hhv. 67 pct., 24 pct. og 9 pct.   
 
Kursus 

For at introducere interviewkonceptet og sikre en kollektiv forståelse af bedømmelsen af opta-
gelsessamtalerne blev der også i år gennemført et kursus for interviewerne.  
 På baggrund af evalueringen af optaget 2013 anbefalede styregruppen, at det var et krav, at 
alle nye interviewere skulle deltage i kurset, og at eksisterende interviewere burde deltage lø-
bende i kurserne. I lyset af anbefalingen er det overraskende, at blot 91 pct. af de adspurgte in-
terviewere har deltaget på ”kursus for optagelsessamtaler”. Det er endvidere blot hver fjerde 
interviewer, som har deltaget i kurset både i 2013 og 2014.  
 Tre ud af fire vurderer, at kurset i høj eller meget høj grad har bidraget til at kvalificere 
dem til at afholde samtalerne. Kurset er centralt for at kommunikere specifikke fortolkninger og 
vurderingskriterier, som er identificeret af enten styregruppen i forbindelse med evalueringen 
eller på eget initiativ af den faglige ekspertgruppe. 
 I år var der særligt fokus på domænerne ’personlig integritet og samarbejde’ og ’etisk for-
måen’, den systematiske anvendelse af interview- og hjælpespørgsmål, og forståelsen af point-
skalaen. Svar fra de deltagende interviewere peger på, at kurset for et flertal af deltagerne bidrog 
til at skabe større forståelse for disse fokusområder.  
 Den sværeste udfordring er fortsat domænerne ’personlig integritet og samarbejde’ og 
’etisk formåen’, som ifølge spørgeskemaundersøgelsen fortsat volder en stor andel af kursusdel-
tagerne problemer. Hhv. 35 pct. og 36 pct. svarede ”i mindre grad”, ”slet ikke” eller ”ved ikke” på 
spørgsmålet om kurset havde skabt forståelse og klarhed om de to domæner. 
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RELIABILITETEN I INTERVIEWKONCEPTET - ANBEFALINGER 
 
På baggrund af evalueringsresultaterne i interviewkonceptet anbefaler styregruppen følgende for 
at styrke interviewkonceptets reliabilitet: 
 
Kort sigt:  

— Interviewkurserne skal afholdes hvert år for at sikre kompetenceudvikling og konsisten-
te bedømmelser. Kurset er centralt for sikring af reliabilitet på national plan 
 

— Alle deltagende interviewere skal have deltaget i årets kursus.  
 

— Der skal arbejdes med en tydeliggørelse og udfoldning af pointskalaen, evt. med beskri-
velser knyttet til de respektive indholdsdomæner  
 

— Ekspertgruppen udarbejder hvert år materiale med henblik på tekster, der sikrer størst 
mulighed ensartethed og som derfor styrker reliabiliteten i prøvegrundlaget 
 

— Der skal udformes en vejledende kompetenceprofil for interviewere 

Lang sigt: 
— På baggrund af næste års evaluering (optaget 2015) skal det genovervejes, om der er 

behov for udvikling af modeller/procedure for udveksling af interviewere mellem ud-
budsstederne/professionshøjskolerne   

 

4.5 Arbejdsgangene i optagelsesprocessen 

Der er ikke i år gennemført en særskilt analyse af optagelsesprocessen. Styregruppens anbefalin-
ger bygger derfor på en drøftelse med den administrative gruppe og den faglige ekspertgruppe 
om erfaringerne med gennemførelsen af optagelsessamtalerne kombineret med tilbagemeldin-
gerne fra brugerundersøgelserne. 
 Optagelsesprocessen består af tre faser: ’ansøgning og bookning’, ’interviewdagene’ og 
’efterbehandling og indberetning’. Nedenfor redegøres for erfaringerne fra de tre faser. 
 
Information på hjemmesiden 

Hjemmesiden for ny læreruddannelse (http://nylaereruddannelse.nu/) vurderes til at være in-
formativ og et godt sted at samle oplysningerne om både uddannelsen og optagelsessystemet. 
Der er dog ansøgere, som ikke kan finde et link fra læreruddannelsernes egen hjemmeside og til 
den fælles hjemmeside, hvorfor de oplever at informationen kan være mangelfuld.  
 
Tilmelding 

Knap hver femte ansøger, som blev inviteret til optagelsessamtale, bookede den aldrig. På bag-
grund af informationerne fra brugerinterviewene med denne peges der på en række forskellige 
årsager hertil, hvoraf kun et fåtal peger på mangler ved informations- og tilmeldingssystemet. 
Specifikt peger tre ansøgere på, at de aldrig modtog en mail om at skulle booke samtale. Sidst-
nævnte kan skyldes, at private mailprogrammer (især Hotmail) aflæser tilmeldingsmailen fra 
professionshøjskolerne som spam, hvorfor beskeden ikke optræder i ansøgerens indbakke. 
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 Brugerne peger generelt på, at selve bookingsystemet fungerer gnidningsfrit.     
 
Tilbagemelding til ansøgerne 

Ingen af de afviste ansøgere melder om, at de er blevet tilbudt efterfølgende vejledning. Dette 
efterspørges af visse af de afviste med henblik på en tydeliggørelse af, hvor det halter, og hvad 
der skal til for at kvalificere sig til optag.  
 
 

ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF ARBEJDSGANGENE I  
OPTAGELSESPROCESSEN 

 
På baggrund af evalueringsresultaterne anbefaler projektgruppen følgende med henblik på at 
forbedre arbejdsgangene i optagelsesprocessen. 
 
Kort sigt: 

— For at tage hensyn til internationale ansøgere skal der oprettes en forkortet version af 
hjemmesiden på engelsk med information om optagelsessamtalerne 
 

— Hjemmesiden nylaereruddannelse.nu skal løbende opdateres, således ansøgerne har et 
aktuelt grundlag på baggrund af hvilke, de kan forberede sig på samtalen 
 

— Alle professionshøjskoler skal linke til nylaereruddannelse.nu 
 

— Evalueringsgruppen for optaget skal træde sammen tidligst muligt med henblik på ud-
arbejdelse af udkast til kommissorium for evalueringen af optaget 2015. Evaluerings-
gruppen bør suppleres med en repræsentant fra det studieadministrative system og en 
repræsentant fra ekspertgruppen   
 

— Der skal arbejdes med øget kvalitetssikring og udarbejdes klare retningslinjer for opta-
gelsessamtaler via Skype. 

Lang sigt: 
— På sigt ønskes en fuld hjemmeside på engelsk målrettet de internationale ansøgere 
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5. Metode 

Nedenfor beskrives den metodiske tilgang og datagrundlaget for evalueringens tre analyser.  

5.1  Statistisk input-output-analyse 

Der er gennemført statistiske analyser baseret på ansøgningsdata fra den koordinerede tilmel-
ding for ansøgere, som har søgt en læreruddannelse 2011-13 i forhold til prioritering, antal og 
karaktergennemsnit pr. 30. juli. Optagelsesdata er blevet beriget med frafaldsoplysninger fra 
professionshøjskolernes studieadministrative system SIS.  Herudover er der gennemført analy-
ser baseret på dataudtræk fra professionshøjskolernes centrale optagelsessystem, LUBOSS, i 
forhold til pointgivning og karakteristik af ansøgergrupperingerne. LUBOSS-data er beriget med 
tal fra 1. oktober om ansøgernes optagelsesstatus.  
 

5.2  Analyse af brugeroplevelsen 

Analysen af de studerendes oplevelser er baseret på hhv. fokusgruppe- og telefoninterviews med 
hhv. 24 studerende fra 4 læreruddannelsessteder (Vordingborg, Odense, Silkeborg, Aarhus) i 
forhold til optaget 2013 og 48 studerende fra 8 læreruddannelsessteder (Odense, Aarhus, Silke-
borg, Skive, Ålborg, Vordingborg, Zahle, Metropol, der repræsenterer store/små uddannelses-
steder, by/land, geografisk spredning) i forhold til optaget 2014.  
 
Analysen af ikke-optagne ansøgeres brugeroplevelse er baseret på spørgeskemaer og telefonin-
terviews med hhv. 20 ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede tilstrækkelige point til at blive 
optaget i 2014 og med 21 ansøgere, der ikke bookede en optagelsessamtale eller ikke mødte op til 
en optagelsessamtale i 2014.  
 
Der er udarbejdet skriftlige referater fra alle interviews. Som analysemetode er der anvendt me-
ningskondensering. Alle interviews er analyseret for at få et samlet overblik over fælles og for-
skellige pointer i relation til spørgsmålene, og de centrale pointer og problemstillinger er sam-
menfattet og belyst gennem eksempler på udsagn fra respondenterne. Alle udsagn er anonymi-
seret.  
 

5.3  Procesanalyse 

Procesanalysen belyser vurderinger af interviewkonceptets relevans, validitet og reliabilitet, 
samt betydningen af kursusaktiviteten, igennem en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 83 
medarbejdere, der har fungeret som interviewere ved gennemførsel af optagelsessamtaler i 2014.  
Svarprocenten er på 80 pct.. Alle udbudssteder er repræsenteret i denne undersøgelse. 
 


