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Konsekvensutredning avseende  

förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som 
avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket 
 

Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en 
myndighet, innan beslut om föreskrifter fattas, utreda föreskrifternas kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och 
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.  

Bakgrund 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har av regeringen getts i uppdrag att samordna 
och vidta åtgärder för genomförandet av en treårig försöksverksamhet med krav på att 
den som antas till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller 
ämneslärarexamen är lämplig för lärar- eller förskolläraryrket. 

I förordningen om försöksverksamheten (2015:566) föreskriver regeringen att UHR får 
meddela föreskrifter om vad som avses med lämplighet för den kommande 
yrkesutövningen. Inom försöksverksamheten kommer UHR:s föreskrifter att tillämpas 
vid den skarpa antagningsomgången till utbildningen som börjar höstterminen 2016. 

Förslaget 
1 §  Av 5 § förordningen (2015:566) om försöksverksamhet med 
lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning framgår att 
med bedömning av lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses en bedömning av 
den sökandes lämplighet för den kommande yrkesutövningen. 

2 §  Med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses kommunikativ förmåga, 
interaktiv förmåga, förmåga till självreflektion, förmåga att ta en ledarroll och 
motivation för den kommande yrkesutövningen. 

3  § Det universitet eller den högskola som deltar i försöksverksamheten ska inför 
antagningen till aktuella utbildningar bestämma vilka av de aspekter som anges i 2 § 
som ska ingå i lämplighetsbedömningen. 
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Syftet med föreskrifterna 
Syftet med en definition i fråga om vad som avses med lämplighet för lärar- och 
förskolläraryrket är att stärka rättssäkerheten för de sökande och att öka 
transparensen i antagningsprocessen. Föreskrifterna i fråga om vad som avses med 
lämplighet sätter ramarna för den aktuella försöksverksamheten och den skarpa 
användningen av de lämplighetsbedömningar som kommer att genomföras under 
försöksverksamheten.  

Förslaget sätter ramarna för vad som kan avses med lämplighet för yrket. Samtidigt är 
det viktigt att de deltagande lärosätena får möjlighet att utveckla och pröva olika 
modeller för lämplighetsbedömning inom ramen för försökverksamheten. Dessa 
modeller kommer att utvärderas av UHR och redovisas i en rapport till regeringen. 
Enligt de föreslagna föreskrifterna lämnas därför utrymme för lärosäten att välja vilka 
av de aspekter och faktorer som framgår av föreskrifterna ska ingå i respektive 
lärosätes bedömningsmodell.  

Konsekvenser 
Bedömning av lämplighet är en svår och komplex uppgift som i allmänhet kan 
uppfattas på många olika sätt. En direkt konsekvens av de föreslagna föreskrifterna är 
att de lärosäten som ingår i försöksverksamheten vid framtagande av sina modeller för 
bedömning av lämplighet för yrkesutövningen endast kan använda sig av de faktorer 
som framgår av föreskrifterna.  

Enligt förordningen (2015:566) om försöksverksamheten med lämplighetsbedömning 
vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning utgör krav på lämplighet en 
grundläggande behörighet för utbildningen. Ett beslut om att en sökande inte uppfyller 
krav på grundläggande behörighet får enligt 12 kap. 2 § högskoleförordningen 
(1993:100) överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En definition av 
lämplighet för lärar- och förskolläraryrket kommer då att utgöra en utgångspunkt vid 
Överklagandenämndens handläggning av eventuellt överklagade ärenden.  

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnadsmässiga 
konsekvenser utöver de kostnader som planeras för försöksveksamheten.  

Vilka som berörs och informationsinsatser 
De som berörs är de deltagande universiteten och högskolorna, samt de studenter som 
söker till de förskollärar- och lärarutbildningar som ingår i försöksverksamheten. De 
deltagande lärosätena kommer att informeras. Presumtiva studenter kommer även att 
informeras i samband med antagningen till höstterminen 2016. 
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