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Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

1 Resumé

Siden 2013 er der på læreruddannelsen blevet afholdt optagelsessamtaler med alle ansøgere, der
har under 7,0 i gymnasialt karaktergennemsnit. Indførelsen af optagelsessamtaler indgik som en
del af en mere omfattende reform af uddannelsen, som skulle sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse samt mindske frafaldet, som før 2013 lå på 33 % (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015: 5). Optagelsessamtalerne er sammensat med udgangspunkt i et såkaldt
MMI-koncept (multiple mini interviews-koncept) med to optagelsessamtaler i forlængelse af hinanden. Her bliver ansøgerne vurderet kvalitativt inden for seks forskellige indholdsdomæner: motivation, etisk formåen, samarbejdsevne og integritet, kommunikationsevne, kognitiv formåen1 samt
tekstforståelse og -håndtering.
Begrundelsen for at indføre MMI-konceptet var, at man ønskede at foretage en fagspecifik udprøvning af, om ansøgerne besidder de kompetencer, der vurderes at være vigtige for at kunne blive en
god lærerstuderende og efterfølgende en god lærer. Den fagspecifikke udprøvning anvendes dernæst som optagekriterium i kombination med ansøgerens gymnasiale karaktergennemsnit, der
primært måler generelle akademiske kompetencer (ibid.: 11). Dette notat undersøger, om ændringerne af optagelsessystemet har bidraget til at mindske frafaldet på læreruddannelsen.
Målgruppen for notatet er primært beslutningstagere på det politiske niveau og på uddannelsesinstitutionerne, som arbejder med at tilrettelægge optag på læreruddannelsen eller andre steder.
Sekundært kan notatet bidrage til en bredere uddannelsespolitisk debat.

Notatets tre hovedkonklusioner
1.

Resultaterne indikerer, at optagelsessamtalerne har bidraget til at mindske frafaldet på
læreruddannelsen blandt studerende optaget via kvote 2.

2.

Ud af de seks indholdsdomæner, som ansøgerne vurderes kvalitativt på i samtalerne, er
det kun motivation, der med en vis sikkerhed siger noget om de lærerstuderendes frafaldssandsynlighed.

3.

Efter indførelsen af optagelsessamtaler som en del af det nye kvote 2-optag i 2013 er studerende med høje karaktergennemsnit i stigende grad blevet tiltrukket og fastholdt på læreruddannelsen.

1 Domænet hed de første år (2013-15) analytisk formåen.
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1.1 Optagelsessamtaler bidrager til at mindske frafaldet på
læreruddannelsen
Samlet set viser analyserne i denne undersøgelse, at optagelsessamtalerne formentlig har bidraget
til at mindske frafaldet på læreruddannelsen. Både når frafaldet sammenlignes for studerende
med lige over og lige under 7,0 i karaktergennemsnit med et RDD-inspireret design (se boksen nedenfor), og når vi sammenligner frafaldet, før optagelsessamtalerne blev indført, med frafaldet for
studerende optaget efter 2013, tegner der sig et konsistent billede af, at indførelsen af optagelsessamtalerne har ført til et mindre frafald2.
I det RDD-inspirerede design sammenlignes studerende med lige under 7,0 i karaktergennemsnit,
med studerende der har lige over 7,0 i karaktergennemsnit. De to grupper antages at ligne hinanden på alle parametre bortset fra, at alle i gruppen med lige under 7,0 i karaktergennemsnit har
været igennem en optagelsessamtale. Derfor kan forskellen mellem de to grupper fortolkes som
effekten af at være til optagelsessamtale. Det RDD-inspirerede effektdesign udgør det mest solide
design med hensyn til at identificere en effekt af optagelsessamtalerne. Læs mere om designet i
boksen nedenfor.
Sandsynligheden for frafald for studerende med et karaktergennemsnit lige over 7,0 estimeres til at
være 21,4 %, mens sandsynligheden for frafald for studerende med et karaktergennemsnit lige under 7,0 estimeres til at være 16,8 %, svarende til en effekt på -4,6 procentpoint. Der er altså omkring
en femtedel færre, der falder fra, blandt studerende, der har været til optagelsessamtale, sammenlignet med studerende, der er optaget via kvote 1 med nogenlunde samme karaktergennemsnit
(dvs. omkring 7). Sammenligningen af hele gruppen af studerende med et karaktergennemsnit under 7 før og efter 2013 viser en forskel i frafaldet, som nogenlunde svarer til den identificerede effekt for gruppen af studerende med karaktergennemsnit tæt på 7. Før-efter-sammenligningen indikerer dermed, at der er en tilsvarende gennemsnitlig effekt for hele gruppen af studerende med karaktergennemsnit under 7. Figur 1. 1 illustrerer, hvordan den samlede effekt af disse forskellige mekanismer er undersøgt i den RDD-inspirerede analyse.

2 Den samlede styrke af effektanalysen vurderes til at være moderat-stærk. Selvom de to design hver især rummer nogle potentielle
svagheder, udgør de samlede resultater en stærk indikation af, at optagelsessamtalerne har bidraget til at mindske frafaldet.
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FIGUR 1.1

Effekten af optagelsessamtaler på frafald, RDD-inspireret analyse
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at have et gennemsnit fra gymnasiet på lige under 7,0 frem for lige over 7,0. I estimationen af effekten på førsteårsfrafaldet benyttes studerende optaget i perioden 2013-15. Analysen er udført med RDD i en model, som inkluderer dummyer for år og uddannelsessted. *** indikerer, at den estimerede effekt er signifikant på 1-%-niveau. N = 7.127.

Effektdesignet i analysen
Analysen undersøger effekten af optagelsessamtaler på baggrund af to forskellige design – et
RDD-inspireret design og en før-efter-sammenligning.
Spørgsmålet om, hvorvidt der kan påvises en kausaleffekt af at indføre optagelsessamtaler eller ej, undersøges først og fremmest med et design, der er inspireret af et regression discontinuity design (RDD). Her udnyttes det, at det nye optagelsessystem anvender en fast grænse på 7,0
i karaktergennemsnit for kvote 2. Den centrale antagelse er her, at det er så godt som tilfældigt,
om en studerende opnår et karaktergennemsnit lige over eller lige under 7,0, hvorfor studerende med et gennemsnit lige under eller lige over 7,0 kan antages at være ens på alle relevante
baggrundsvariable og dermed sammenlignelige.
Dermed kan effekten af optagelsessamtalerne estimeres som forskellen i frafaldssandsynligheden mellem studerende med karaktergennemsnit lige over (kontrol) og lige under (indsats) 7,0.
Hvis antagelserne bag RDD er opfyldt, betyder det, at vi med dette design kan få resultater, der
er lige så retvisende, som hvis der var udført et tilfældigt eksperiment. I kapitel 2 beskrives det
nærmere, hvordan det anvendte design afviger fra et klassisk RDD, og hvilke konsekvenser det
har.
Mens resultaterne fra RDD-analysen kun gælder for studerende med karaktergennemsnit tæt
på 7,0, udgør den mere simple før-efter-sammenligning den bedst mulige indikation af, om der
er tale om en generel effekt for alle studerende med karaktergennemsnit under 7. Før-eftersammenligningen anses almindeligvis ikke for at være velegnet til at isolere effekten af udvalgte faktorer som fx ændringen i optagelsesprocedurerne, da flere ting kan være ændret mellem de to perioder, der sammenlignes (fx den samtidige reform af læreruddannelsen samt konflikten mellem Lærernes Centralorganisation og KL i 2013). Konsistensen mellem det RDD-inspirerede design og før-efter-analysen bidrager dog til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt optagelsessamtalerne har haft en effekt eller ej.
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Det er vigtigt at holde sig for øje, at resultaterne afspejler en samlet effekt af ændringen i optagelsessystemet, der omfatter hele processen fra om potentielle ansøgere søger ind på uddannelsen til
endelig optagelse. Effekten afspejler altså tre forhold: a) hvem der søger ind på uddannelsen, b)
hvem der ender med at blive optaget på uddannelsen, og c) en eventuel konsekvens af selve samtalen.
En del af den effekt, som optagelsessamtalerne har på frafaldet, kan altså formentlig tilskrives en
ændring i studenterpopulationen. For det første er der nogen, som helt undlader at søge ind på
uddannelsen (forhold a), fx mindre motiverede studerende, der skulle have været til samtale, hvis
de have søgt ind. For det andet møder nogen af dem, der har søgt ikke op til samtalen (forhold b).
For det tredje sorteres omkring hver tiende ansøger fra, på baggrund af hvordan vedkommende
har klaret samtalen (forhold b). Endelig kan selve samtalen have en motiverende effekt for dem,
som klarer sig igennem, fx pga. de refleksioner, som samtalen har givet anledning til (forhold c). Det
er ikke muligt at skelne mellem disse forskellige mekanismer i analyserne.

1.2 Frafald kan delvist forudsiges på baggrund af
optagelsessamtalerne – primært pga. motivationsscoren
Analyserne viser, at anvendelsen af opnåede point i samtalerne som optagelseskriterium bidrager
til at mindske frafaldet på læreruddannelsen: Jo bedre de studerende har klaret sig til samtalerne,
desto mindre er deres gennemsnitlige frafaldssandsynlighed. Det er dog primært det indholdsdomæne, der handler om de studerendes motivation, der driver sammenhængen mellem den samlede pointscore i samtalerne og de studerendes frafaldssandsynlighed. Scoren inden for motivationsdomænet ser endda – isoleret set – ud til at være marginalt bedre til at forudsige frafaldet end
den samlede pointscore for alle domænerne. Den nuværende anvendelse af de fem domæner bidrager dermed ikke til, at der udvælges ansøgere, der har mindre sandsynlighed for at falde fra uddannelsen, sammenlignet med kun at bruge motivationsscoren.
Der kan altså påvises en signifikant sammenhæng mellem scoren inden for motivationsdomænet
og ansøgernes frafaldssandsynlighed, mens dette ikke er tilfældet for de øvrige fem domæner i optagelsessamtalerne. Selvom estimaterne for de fem øvrige domæner peger i retning af, at de har
betydning, er der ikke statistisk belæg for at konkludere, at de er relateret til de studerendes frafaldssandsynlighed.
Selvom der kan påvises en sammenhæng mellem pointscore og frafaldssandsynlighed, er det ikke
ensbetydende med, at det er sorteringen på baggrund af scoren, der udgør den vigtigste forklaring
på effekten af optagelsessamtalerne. Det kan i lige så høj grad handle om, at det er en anden
gruppe af ansøgere, der optages via kvote 2. Det er som nævnt ikke muligt at skelne mellem de forskellige mekanismer, som hver især kan spille en rolle.

1.3 Studerende med høje karakterer tiltrækkes og fastholdes
i højere grad efter 2013
Efter introduktionen af optagelsessamtaler i 2013 er der optaget færre studerende med lave karakterer og flere med høje karakterer. Et større optag af studerende med høje gymnasiale karakterer
kombineret med en bedre udvælgelse blandt ansøgere med lave karakterer kan formodes at bidrage til at højne det faglige niveau på uddannelsen. Introduktionen af optagelsessamtaler ser på
den baggrund også ud til at have haft positive effekter med hensyn til optaget. Det er dog usikkert, i
hvilket omfang ændringer kan tilskrives anvendelsen af optagelsessamtaler.
Danmarks Evalueringsinstitut
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Analysen viser endvidere, at de to grupper af studerende, for hvem frafaldet ser ud til at være mindsket mest, er ydergrupperne på karakterskalaen: studerende med karaktergennemsnit under 5 og
studerende med karaktergennemsnit over 10. Det er netop de to grupper, som havde det største
frafald før 2013. Det ser dermed ikke ud til, at effekten af optagelsessamtalerne er den samme, når
man kigger på tværs af de gymnasiale karaktergennemsnit. Igen er det usikkert, i hvilken grad dette
kan tilskrives det ændrede kvote 2-optag, men det er nærliggende, at introduktionen af optagelsessamtaler udgør en væsentlig forklaring på denne udvikling. 3
Det mindskede frafald blandt studerende med høje karakterer betyder, at der efter indførelsen af
optagelsessamtalerne kan påvises en negativ sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafald i kvote 1: jo højere karaktergennemsnit, desto mindre frafaldssandsynlighed. Selvom der ikke
er tale om en stærk sammenhæng, viser resultatet, at karaktergennemsnittet udgør et relevant kriterium med hensyn til frafald. Dermed bakker analyserne op om den nuværende praksis, hvor karaktergennemsnittet udgør optagelseskriteriet i kvote 1.

1.4 Perspektivering
Resultater understøtter både det ændrede kvote 2-optag på
læreruddannelsen og optaget på grundlag af karakterer i kvote 1
Nedbringelse af frafaldet var en af de væsentlige begrundelser for ændringerne i optagelsessystemet til læreruddannelsen. Set i det perspektiv udgør de identificerede effekter af optagelsessamtalerne på frafaldet et stærkt argument for at opretholde det ændrede kvote 2-optag på læreruddannelsen. Analyserne viser samtidig, at karaktergennemsnittet også udgør et relevant optagelseskriterium i kvote 1 – igen i relation til frafald. Analyserne kan på den baggrund siges at bakke op om
den samlede indretning af optagelsessystemet på læreruddannelsen, hvor kombinationen af kvote
1 og kvote 2 samlet set bidrager til at begrænse frafaldet på uddannelsen.

Motivation for lærerfaget er vigtigt for fastholdelse på
læreruddannelsen
Ud af de seks indholdsdomæner, som de studerende bliver vurderet på, er det kun domænet om
motivation, der kan påvises at relatere sig til de studerendes frafaldssandsynlighed. Her vurderes
ansøgerne på, hvad de vil opnå med lærerstudiet, deres egen lærerprofil og skolen som arbejdsplads i relation til lærerfaglige problemstillinger (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015).
Den specifikke motivation for at læse til lærer ser altså ud til at spille en vigtig rolle for, hvor frafaldstruede de studerende er. Det kan hænge sammen med, at læreruddannelsen netop er rettet
mod en specifik profession, samt at gennemførelse af læreruddannelsen i mange tilfælde er en forudsætning for at komme til at arbejde som lærer: Hvis ikke de studerende er motiverede for at
blive lærere, vil de være mere tilbøjelige til at falde fra, da det i sagens natur primært er den profession, som uddannelsen er rettet mod. Tidligere forskning peger ligeledes på, at målsætningen om
at blive uddannet til en bestemt profession kan bidrage til at mindske frafald på særligt nogle videregående uddannelser, hvor denne mekanisme gør sig gældende (Tinto, 1993: 38).

3 Det er vigtigt at være opmærksom på de væsentlige begrænsninger, der er forbundet med før-efter-sammenligningen. Hvis mindskelsen af frafaldet for de to grupper hovedsageligt kan tilskrives ændringen i optagelsessystemet, er der dog tale om en markant positiv
effekt.
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Anvendelse af pointscore som optagelseskriterium udgør en af flere
forklaringer på effekten
Sammenhængen mellem pointscore til samtalerne og frafaldssandsynligheden tyder på, at anvendelsen af pointscoren som optagelseskriterium kan bidrage til at forklare, hvorfor der kan påvises
en effekt af samtalerne på frafaldet. Det er i udgangspunktet ikke en selvfølge. Teoretisk set kunne
man opnå en positiv effekt af at introducere optagelsessamtalerne, selv hvis man slet ikke målte
noget relevant i optagelsessamtalerne. Når en større gruppe tvinges til at søge gennem kvote 2,
kan den øgede selektion, der er forbundet med dette, i sig selv formodes at mindske frafaldet. Tidligere studier af MMI har ligeledes peget på muligheden for, at testsituationen i sig selv kan være
med til at forklare en effekt af optagelsessamtaler (O’Neill et al., 2011). Resultaterne i dette notat
taler altså for, at samtalerne, primært i kraft af motivationsdomænet, måler noget relevant, og at
anvendelsen af pointscoren som optagelseskriterium bidrager til at mindske frafaldet. Som nævnt
er det dog ikke muligt at skille denne mekanisme fra de andre mekanismer, og det er derfor heller
ikke muligt at vurdere, hvor stor en del af effekten der kan tilskrives anvendelsen af pointscoren
som optagelseskriterium.

Samtaler udgør et sparsomt grundlag for vurdering af ansøgernes
kompetencer/evner
De tildelte pointscorer i optagelsessamtalen (MMI-konceptet) er baseret på subjektive vurderinger,
hvor de studerende vurderes inden for seks domæner på baggrund af to samtaler af hver et kvarters varighed. Samtidig vedrører domænerne kompetencer/evner, som kan være vanskelige at
måle, særligt i en såkaldt high stakes-samtale, hvor der er meget på spil for ansøgerne. Ud over
motivation og etisk formåen skal de studerende ligeledes vurderes på samarbejdsevne og integritet, kommunikationsevne, kognitiv formåen samt tekstforståelse og -håndtering, alt sammen på to
gange 15 minutter svarende til fem minutter per domæne. Samtalerne kan dermed siges at udgøre
et sparsomt grundlag for at foretage en sikker vurdering af flere forskellige komplekse kompetencer/evner.4 Eksempelvis er samtalerne antageligt et utilstrækkeligt udgangspunkt for at vurdere
ansøgernes kognitive formåen. Her ville det være oplagt at anvende mere avancerede validerede
test, som kan give et mere præcist mål. Dog kan analysen ikke afgøre, om den udeblivende sammenhæng mellem de fem domæner i samtalen og frafald skyldes, at det ikke er lykkedes at opnå
en retvisende måling af de forskellige domæner, eller om det skyldes, at de forskellige domæner
ikke har betydning for frafaldet.

Resultaterne kan ikke generaliseres
Resultaterne kan ikke uden videre generaliseres til at gælde for andre professionsbacheloruddannelser eller videregående uddannelser. Endvidere er effekten af optagelsessamtalerne ikke sammenlignet med effekten af andre mulige optagelseskriterier i kvote 2. Tidligere har man eksempelvis nogle steder anvendt motiverede ansøgninger på læreruddannelsen, men det er altså ikke på

4 Arbejdet med udviklingen af optagelsessamtaler er baseret på tidligere erfaringer med MMI-konceptet, der er anvendt i både udenlandsk og dansk sammenhæng. Indholdet er dog blevet tilpasset til læreruddannelsen, og der er således ikke tale om et koncept, der
er afprøvet og valideret internationalt. EVA har endvidere ikke kendskab til sådanne validerede værktøjer. Et forskerhold på York University arbejder med udviklingen af en såkaldt situational judgement test, der har til formål at fungere som optagelseskriterium på
læreruddannelser, og som bliver afprøvet i en række forskellige lande. Her forsøger man at udvikle en test, der kan måle personlighedstræk med relevans for arbejdet som lærer, og som samtidig kan bruges som optagelseskriterium i en high stakes-situation,
hvor der er meget på spil for ansøgerne. Heller ikke dette redskab er dog grundigt valideret endnu.
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baggrund af analysen muligt at påvise, om optagelsessamtalerne er bedre eller dårligere med hensyn til at mindske frafaldet sammenlignet med andre mulige optagelseskriterier, man kunne anvende i kvote 2. Som nævnt viser analysen, at særligt motivationsdomænet faktisk er relateret til
de studerendes frafaldssandsynlighed. Det taler for, at effekten ikke alene kan tilskrives det forhold, at man anvender en kvote 2-procedure. På den anden side har tidligere analyser vist, at frafaldet i mange tilfælde er mindre i kvote 2 end i kvote 1, hvilket også gør sig gældende på de største
professionsbacheloruddannelser (Se DEA, 2014 samt EVA, 2018 kommende). Det kan altså ikke
udelukkes, at andre optagelsesredskaber kunne have lignende eller bedre egenskaber.

1.5 Om datagrundlaget
Analyserne i dette notat baserer sig på to datakilder: data vedrørende optaget på læreruddannelsen leveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt registerdata fra Danmarks Statistik.
Samlet set indgår 22.240 studerende, der er blevet optaget på læreruddannelsen i perioden 200815, i analyserne.

Anbefalinger
• På baggrund af analyserne anbefales det, at man opretholder kravet om, at alle ansøgere
med karaktergennemsnit under 7 indkaldes til optagelsessamtaler.
• Det anbefales at arbejde videre med udviklingen af indholdet i samtalerne, så de udgør et
stærkere grundlag for vurdering af de egenskaber eller kompetencer, som man ønsker at
måle.
• Det anbefales at overveje, om motivation bør tillægges større vægt som optagelseskriterium,
da det er det eneste af de seks domæner, der kan påvises at relatere sig til de studerendes
frafaldssandsynlighed.

Danmarks Evalueringsinstitut

11

Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

2 Indledning

Dette notat omhandler optagelsessystemet på læreruddannelsen og dets betydning for frafaldet
herfra. Udvælgelsen af dygtige lærere udgør en væsentlig udfordring, som tiltrækker sig stor opmærksomhed. Mens det på den ene side er givet, at den bedste lærer ikke altid er den med de bedste akademiske evner, er det omvendt ikke et enkelt spørgsmål, hvordan man tiltrækker og identificerer de bedste lærere til læreruddannelsen. De anvendte optagelsessamtaler (multiple mini interviews (MMI)) på den danske læreruddannelse udgør ét blandt flere bud på en løsning af denne udfordring.5
Notatet skriver sig ind i en række af tidligere publikationer fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),
som ser nærmere på forskellige aspekter af optagelsessystemet på de videregående uddannelser.
Effekterne af forskellige optagelsesformer i kvote 2 sammenlignet med kvote 1 udgør dog fortsat et
underbelyst område. Effekten af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen er endvidere særligt
relevant at undersøge nærmere. Dels fordi frafaldet på læreruddannelsen er stort: på tværs af alle
videregående uddannelser er det gennemsnitlige frafald efter første år på cirka 17 %, mens det på
læreruddannelsen i perioden 2008-12 lå stabilt omkring 20 %. Og dels fordi det ensartede koncept
for optagelsessamtaler på tværs af læreruddannelsen, som blev indført i 2013, skaber gode muligheder for at opnå en mere præcis viden om forholdet mellem optagelsesredskaber og frafald på én
af de store videregående uddannelser med stor strategisk betydning for hele uddannelsessektoren. Det er motivationen for, at dette notat undersøger effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen.

Baggrund og formål
Det store frafald på læreruddannelsen var en af de centrale begrundelser for indførelsen af optagelsessamtaler på læreruddannelsen. Ændringen i optaget indgik som en del af en mere omfattende reform af uddannelsen, som skulle sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse. Konkret blev optagelsesproceduren ændret, så alle ansøgere med et karaktergennemsnit,
der er lavere end 7,0, efter 2013 har skullet til optagelsessamtale. Hermed ønskede man at opnå en
bedre udvælgelse, så kun de motiverede og fagligt kvalificerede ansøgere med karaktergennemsnit under 7 blev optaget. Forhåbningen var, at dette både ville styrke fagligheden på læreruddannelsen og samtidig ville mindske det store frafald.

5 Eksempelvis arbejder professor Rob Klassen fra York University med udviklingen af Situational Judgement Test, der er udviklet specifikt med henblik på at teste egenskaber, der er vigtige for at blive en god lærer, med henblik på at anvende testen som optageinstrument. Se http://www.teacherselect.org/
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Populationen i analysen består primært af studerende, der er blevet optaget på den nye læreruddannelse, som blev indført i 2013. Her optages alle med et gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen på minimum 7,0 direkte igennem kvote 1, mens ansøgere med et lavere gennemsnit altså
optages på baggrund af optagelsessamtaler via kvote 2, hvor der er blevet udviklet et ensartet koncept (MMI).
Formålet med dette notat er at undersøge, om afholdelsen af optagelsessamtaler bidrager til at
reducere frafaldet. Desuden ser vi nærmere på, hvor gode de forskellige aspekter af samtalen er til
at forudsige frafaldet. Det skal bidrage til en vurdering af de forskellige kriteriers relevans for udvælgelsen af ansøgere. Analyserne skal altså belyse følgende undersøgelsesspørgsmål:
1.

Har det ændrede optagelsessystem på læreruddannelsen haft en effekt på frafaldet i løbet af
uddannelsen?

2.

Kan de forskellige dimensioner, som måles ved samtalen, bidrage til at forudsige frafaldet på
læreruddannelsen?

Figur 2.1 viser frafaldet efter hhv. et, to og tre år. Omkring hver tredje studerende på læreruddannelsen falder fra, inden der er gået tre år. Frafaldet er dermed betydeligt større end det generelle
frafald på professionsbacheloruddannelser, hvor mindre end hver fjerde studerende i gennemsnit
falder fra inden for tre år (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017). Det fremgår også af figur
2.1, at frafaldet generelt ser ud til at være faldet en smule, når man sammenligner perioden efter
introduktionen af optagelsessamtaler med perioden før 2013. Der er dog behov for at analysere
dette nærmere for at kunne vurdere, i hvilken grad dette kan tilskrives en effekt af optagelsessamtalerne.

FIGUR 2.1

Udviklingen i frafald på første, andet og tredje år
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Frafaldet er opgjort kumulativt, hvilket vil sige, at første- og andetårsfrafaldet også tæller med i tredjeårsfrafaldet. Andetårsfrafald for gruppen ”2013-15” består kun af årene 2013-14, men tredjeårsfrafald for samme gruppe kun
består af 2013 som følge af den tidsmæssige forsinkelse. N (før 2013) = 14.714, N (2013-15) = 7.526, N (2013-14) = 5.000,
N (2013) = 2.555.
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Hvorfor kan optagelsessamtaler have betydning for
frafald på læreruddannelsen?
Anvendelsen af optagelsessamtaler og kvote 2 i det hele taget er et omdiskuteret emne i uddannelsesdebatten. Mens nogle på den ene side fremhæver, at optagelsessamtaler udgør et vigtigt redskab til at vurdere/afklare de studerendes motivation for den specifikke uddannelse, de søger ind
på, peger andre på begrænsningerne med hensyn til, hvad det er muligt at måle gennem en
mundtlig samtale.
De tidligere erfaringer med anvendelsen af MMI er samlet set positive. Erfaringer fra flere medicinuddannelser i Canada og fra Syddansk Universitet (SDU) viser, at brugen af MMI kan have en positiv
indvirkning på udvælgelsen af studerende, så man opnår studerende, som klarer sig bedre fagligt
og har en mindre sandsynlighed for frafald. Flere studier fra Canada har påvist en sådan positiv effekt af det alternative optag sammenlignet med optag på baggrund af karakterer (Reiter, H. et al.,
2007, Urlings-Strop, L. et al., 2011). På SDU har man i flere år benyttet sig af et lignende koncept i
forbindelse med kvote 2-optag på forskellige uddannelser. En undersøgelse af psykologistudiet på
SDU finder eksempelvis frem til, at studerende optaget via kvote 2 både har mindre sandsynlighed
for frafald og klarer sig bedre fagligt end studerende optaget via kvote 1 (Makransky, G. et al., 2016).
Her omfatter kvote 2-optaget dog også en egnethedstest i kombination med MMI.

Optagelsessamtaler på læreruddannelsen – multiple
mini interviews
Modellen for optagelsessamtalerne på læreruddannelsen bygger på det såkaldte multiple mini
interview-koncept (MMI-koncept). Konceptet stammer fra Canada, og herhjemme bliver det fx
anvendt på flere af de sundhedsfaglige uddannelser på SDU. Ideen bag MMI er at sikre, at man
afdækker ansøgerens motivation, evner og formåen på en mere fyldestgørende måde end ved
simpel rangering af ansøgere ved karaktergennemsnit.
MMI-konceptet tilpasses det enkelte studie, ved at centrale faglige og personlige kompetenceområder identificeres. Disse forskellige områder kaldes indholdsdomæner. Implementeringen
af MMI på den danske læreruddannelse bygger således på seks indholdsdomæner: motivation,
kognitiv formåen, samarbejdsevne og personlig integritet, kommunikationsevne, etisk formåen
og faglig tekstforståelse og teksthåndtering. De seks indholdsdomæner sikrer, ifølge styregruppen bag, at ansøgernes kompetencer bliver afdækket bedst muligt. I praksis foregår optagelsessamtalerne, ved at ansøgerne skal gennem to interviewstationer. Den ene interviewstation
dækker over motivation, samarbejdsevne og personlig integritet og etisk formåen. Den anden
interviewstation afdækker kompetencerne inden for kognitiv formåen, kommunikationsevne
og faglig tekstforståelse og teksthåndtering. Ansøgerne modtager mellem 1 og 7 point for præstationen inden for hvert indholdsdomæne. Det er dermed muligt at opnå en score mellem 6 og
42 point for optagelsessamtalerne. Dertil kommer et antal point svarende til 1,5 ganget med
ansøgerens karaktergennemsnit, hvilket får den totale skala til at løbe fra 9,0 til 52,4. Hvis ansøgeren opnår en samlet score på under 30 point, bliver vedkommende automatisk afvist.
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I forlængelse af disse erfaringer er forhåbningen i forbindelse med afholdelsen af optagelsessamtaler på læreruddannelsen ligeledes, at man kan opnå en bedre udvælgelse af ansøgere, som både
er motiverede og har et fagligt niveau, der er højt nok til, at de har gode forudsætninger for at gennemføre læreruddannelsen.
Går vi tættere på mekanismerne i det nye kvote 2-optag, finder udvælgelsen sted ad flere omgange. Første gang ved potentielle ansøgeres beslutning om at søge om optagelse eller ej og dernæst også i forbindelse med optagelsessamtalerne, hvor nogle ansøgere ikke møder op, og hvor
ansøgerne skal opnå en minimumsscore for at blive optaget.
Ud over denne udvælgelse eller selektion blandt ansøgerne kan indførelsen af det nye optagelsessystem også tænkes at medføre en såkaldt samtaleeffekt. Her er forventningen, at samtalen kan
styrke paratheden og motivationen hos den enkelte. Ansøgerne oplever formentlig, at de i højere
grad føler, at de har skullet yde noget for at blive optaget. Hvis man bliver optaget på uddannelsen,
har man opnået noget, der er vanskeligt, og som ikke er muligt for hvem som helst.

Analyse af de samlede effekter af optagelsessamtaler på
læreruddannelsen
Samlet set forventes effekter af en ændret selektion og motivationseffekter af samtalen at resultere
i et mindre frafald for gruppen af ansøgere med et karaktergennemsnit under 7,0. Se tekstboksen
på foregående side for en nærmere forklaring af MMI-konceptet. I dette notat undersøges den samlede effekt af både selektionen og selve samtalen. Baggrunden for det er, at det ikke er muligt at
skelne mellem, om en identificeret effekt kan henføres til effekter af en ændret selektion, eller om
det er en kausaleffekt, der følger af, at samtalen har været motiverende for de studerende. Det skyldes blandt andet, at anvendelsen af optagelsessamtaler allerede kan forventes at have betydning
for de studerendes overvejelser om, hvorvidt de vil søge ind på uddannelsen, og vi har ikke indblik
i, hvem der eventuelt ville have søgt ind, hvis ikke der havde været et krav om optagelsessamtaler
for studerende med karaktergennemsnit under 7,0.
Når vi i dette notat taler om effekten af at indføre optagelsessamtaler, refererer vi således til den
samlede effekt, der omfatter både eventuelle effekter forbundet med, at man indfører og gennemfører optagelsessamtalerne, og eventuelle motiverende effekter af at være til samtalen for dem, der
ender med at blive optaget.

Datagrundlag
Analyserne i dette notat baserer sig på to datakilder: data vedrørende optaget på læreruddannelsen leveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt registerdata fra Danmarks Statistik.
Samlet set indgår 22.240 studerende, der er blevet optaget på læreruddannelsen i perioden 200815, i analyserne. Det har været muligt at validere data vedrørende karakterer og frafald ved hjælp af
Danmarks Statistiks registre, mens det samme ikke gør sig gældende for data om testscore. Der tages derfor forbehold for, at der er en vis usikkerhed med hensyn til kvaliteten af disse data. For uddybning af datagrundlag og population, se appendiks.
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Analysemetoder: RDD-inspireret design samt før-efteranalyse
I notatet anvendes to forskellige tilgange til at undersøge, om indførelsen af optagelsessamtaler
har haft en betydning for frafaldet på læreruddannelsen.
Den første metode er inspireret af et regression discontinuity design (RDD), hvor man antager, at
det er så godt som tilfældigt, om man er endt lige over eller under et såkaldt cut-off. I denne sammenhæng er den centrale antagelse, at det er så godt som tilfældigt, om studerende opnår et karaktergennemsnit lige over eller lige under 7,0. Hvis denne antagelse er opfyldt, vil RDD almindeligvis være tilnærmelsesvist lige så godt som at udføre et lodtrækningsforsøg (Cook, T. & Wing, C.,
2013). Det betyder i udgangspunktet, at vi med dette design kan få resultater, der er lige så robuste,
som hvis der var udført et tilfældigt eksperiment. De estimerede effekter kan dog ikke uden videre
generaliseres til de personer, som ikke befinder sig omkring et cut-off på 7,0. De undersøgte effekter omfatter både selektionseffekter og eventuelle samtaleeffekter. Derved adskiller designet sig fra
et klassisk RD-design, hvor man ønsker at identificere kausaleffekter, som ikke er influerede af
eventuelle selektionseffekter. Det er baggrunden for, at designet omtales som RDD-inspireret.
Den anden metode sammenligner studerende, der har karaktergennemsnit under 7,0, og som blev
optaget via kvote 1 før indførelsen af optagelsessamtaler i 2013, med gruppen med karaktergennemsnit under 7,0 efter indførelsen af de nye optagelsessamtaler. På den måde er det muligt at få
et estimat for, om ændringen i optagelsessystemet har haft en generel betydning for de studerende, som har været gennem optagelsessamtaler, som altså ikke kun omfatter studerende omkring cut-off på 7,0. Samtidig giver før-efter-analysen også en indikation af, om optagelsessamtalerne har haft en effekt på frafaldet, som i kombination med den RDD-inspirerede analyse bidrager
til besvarelse af det overordnede spørgsmål om effekten af optagelsessamtalerne. For en mere fyldestgørende forklaring af de forskellige analysemetoder, håndtering af multilevelstrukturer og kontrolvariable, se appendiks.

Den kausale effekt af optagelsessamtaler på frafald
Analysen ønsker at undersøge kausalspørgsmålet om, hvorvidt optagelsessamtaler har en effekt
på studerendes frafaldssandsynlighed. Vi ønsker altså at undersøge noget kausalt, men vel at
mærke en kausalitet, der finder sted på systemniveau. Som angivet ovenfor antages den samlede
effekt også at omfatte effekter som følge af en ændret selektion ind på uddannelsen. En sådan selektion bidrager altså til den samlede effekt, selvom det udelukkende handler om, hvem der kommer ind på uddannelsen. Derved adskiller kausalitetsspørgsmålet i analysen sig fra den gængse
forståelse af kausalspørgsmål, hvor man ofte ønsker at undersøge kausaleffekter på individniveau.

Begrænsninger i analyserne
Undersøgelsen af effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen er forbundet med en række
begrænsninger, givet det anvendte metodedesign, betydningen af selektion mv.
For det første er det som anført ovenfor ikke muligt at skelne mellem effekter som konsekvens af,
at der sker en anden selektion af studerende ind på uddannelsen, og eventuelle motiverende effekter af at deltage i samtalen. Begge typer af effekter kan have betydning, men det er ikke i analyserne muligt at skille den ene type effekt fra den anden. Selvom det kunne være interessant viden,
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kan en ændret selektion blandt gruppen med karakterer under 7 betragtes som et mindre problem, da vi er interesserede i de samlede effekter af indførelsen af optagelsessamtaler. Når man
implementerer en sådan ændring i optagelsessystemet, er et vigtigt spørgsmål, om det samlet set
bidrager til, at man opnår de tilsigtede effekter, herunder fx en mindskelse af frafaldet. Om effekten
så skyldes den ene eller anden mekanisme, kan siges at være af sekundær interesse. Mindskes frafaldet som følge af ændringen, lever det op til en af de væsentligste hensigter med at foretage ændringen.
Hvis ændringen i optagelsessystemet har haft betydning for selektionen ind på uddannelsen for
gruppen med karaktergennemsnit over 7, kan dette dog udgøre en udfordring for det RDD-inspirerede design. Det fremgår af analyserne nedenfor, at der efter indførelsen af optagelsessamtalerne
er blevet optaget flere studerende med karakterer over 7, samtidig med at frafaldet for studerende
med karaktergennemsnit mellem 7 og 9 er steget siden 2013. Hvis dette skyldes, at man efter indførelsen af samtalerne har tiltrukket og optaget en bredere gruppe af studerende i dette karakterspænd, som gennemsnitligt set er mere frafaldstruede, kan forklaringen på en eventuel forskel i
frafaldet omkring cut-off potentielt forklares med, at frafaldet er blevet større for studerende med
karaktergennemsnit over 7. En sådan selektionseffekt ville medføre bias i det ønskede effekt-estimat i retning af en forstørret effekt. For at undersøge denne potentielle trussel mod designet er de
to grupper med karakterer lige over og lige under 7 blevet sammenlignet før og efter 2013 med
hensyn til forældres uddannelsesbaggrund. Disse analyser viser ikke tegn på, at gruppen af studerende med karaktergennemsnit over 7 er blevet mindre stærk med hensyn til forældres uddannelsesbaggrund. Der er derfor ikke – på baggrund af observerbare karakteristika – tegn på, at en eventuel effekt kan tilskrives en ændret selektion ind på uddannelsen blandt gruppen med karaktergennemsnit over 7. Selektionsproblematikken vurderes på den baggrund ikke at udgøre et alvorligt
problem for det anvendte design.
En anden udfordring i de RDD-inspirerede analyser er, at frafaldet for kontrolgruppen (som omfatter studerende med karaktergennemsnit lige over 7,0) formentlig ikke kan antages at være helt uafhængigt af ændringen i indsatsgruppen. Når sammensætningen i gruppen af studerende med karakterer under 7,0 forandres, ændres den samlede studenterpopulation. Og hvis de studerende påvirker hinanden med hensyn til deres frafaldssandsynlighed, kan dette ligeledes formodes at have
betydning for frafaldssandsynligheden blandt studerende, der ikke har været til optagelsessamtale. Givet at optagelsessamtalerne bidrager til et forbedret optag, hvor studerende med karaktergennemsnit under 7 er mere motiverede og mindre frafaldstruede, må det dog formodes at have
positiv betydning for studerende med karaktergennemsnit over 7,0. Den potentielle bias vil således
trække resultaterne i retning af en mindre effekt, hvorfor det blot resulterer i et mere konservativt
estimat af en eventuel effekt af optagelsessamtalerne.
Det kan ligeledes indvendes, at en eventuel effekt nærmere bør tilskrives ansøgningsprocessen i
forbindelse med kvote 2 end de afholdte optagelsessamtaler. Det er med andre ord vanskeligt at
afgøre, om en eventuel effekt kan tilskrives det anvendte koncept (MMI), eller om den i stedet er en
konsekvens af den måde, som kvote 2 generelt er indrettet på, og som kræver, at ansøgere søger
på et tidligere tidspunkt og selv skal gøre en aktiv indsats, der ligger ud over blot at ansøge ved
hjælp af deres karaktergennemsnit. Analyserne af, hvor godt de tildelte point kan forudsige frafald,
kan give en indikation af, i hvilken grad det anvendte koncept fungerer efter hensigten, men det er
vanskeligt at afgøre, om en alternativ kvote 2-metode kunne have tilsvarende effekter. Det er med
andre ord vanskeligt at afgøre, om en eventuel effekt af at indføre optagelsessamtalerne skyldes
det anvendte koncept (MMI), eller om det blot kan tilskrives, at en større gruppe studerende nu bliver tvunget til at søge gennem kvote 2. Uanset om en effekt er udtryk for det ene eller det andet,
knytter den primære interesse sig dog i første omgang til, om der samlet set kan identificeres en
effekt af det anvendte kvote 2-optag eller ej.
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Projektorganisering
Undersøgelsen er gennemført af evalueringskonsulent Mathias Tolstrup Wester og specialkonsulent Bjarke Tarpgaard Hartkopf (projektleder). Herudover har chefkonsulent Mikkel Bergqvist fungeret som intern kvalitetssikrer med hensyn til analysedesign og metode. Endelig har professor
Kim Mannemar Sønderskov fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet fungeret som ekstern kvalitetssikrer, ligeledes med hensyn til analysedesign og metode.

Danmarks Evalueringsinstitut

18

Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

3 Udviklingen i optag og frafald før og
efter indførelsen af samtaler

I dette kapitel ser vi nærmere på udviklingen i antallet af ansøgere, antal optagne, og hvor mange
der sorteres fra på baggrund af samtalerne. Dernæst beskrives sammenhængen mellem frafald og
karaktergennemsnit før og efter 2013 deskriptivt.

3.1 Søgningen til læreruddannelsen er faldet med 20 %
Efter ændringen af optagelsessystemet er antallet af ansøgere på læreruddannelsen faldet med
20,5 % i gennemsnit. I 2011 og 2012 var der i gennemsnit 5.370 ansøgere årligt, mens der i årene
2013-15 var 4.268 ansøgere årligt i gennemsnit. Denne ændring forklares dels med, at antallet af
ansøgninger via kvote 2 er faldet, og dels med, at en del af kvote 2-ansøgerne aldrig møder op til
deres optagelsessamtale, hvorfor de aldrig har færdiggjort deres ansøgningsproces.
Ligesom antallet af ansøgere faldt det endelige optag på landets læreruddannelser ligeledes med
omtrent 20 % i de tre første år efter indførelsen af optagelsessamtaler, hvilket svarer til et fald på
cirka 600 studerende. Inden ændringen af optagelsessystemet blev der i gennemsnit optaget 3.128
studerende, mens der efter ændringen i gennemsnit er blevet optaget 2.506 studerende årligt.6

FIGUR 3.1
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Antallet af optagne er valideret med brug af Danmarks Statistiks uddannelsesregister, som registrerer uddannelsesstatus hvert år omkring 1. oktober. Kun studerende, som kunne findes i både data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og data fra Danmarks Statistik, er inkluderet i figuren.

6 Datagrundlaget for figur 3.1 er valideret ved brug af uddannelsesregistret fra Danmarks Statistik (DST). Konsekvensen ved dette er, at
det optag vi ser i figur 3.1 er lavere end det antal, der er blevet tilbudt optag via KOT, da vi her opgør studiestart (og derved optag)
som aktive studerende per 1. oktober.
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Når man sammenligner andelen af frafaldne før og efter ændringen i optagelsessystemet, bør man
derfor tage med i betragtning, at der efter 2013 er tale om andelen af en mindre studentergruppe.
Samtidig har ændringen af optagelsessystemet også haft betydning for sammensætningen af studerende med hensyn til karakterer fra gymnasiet.

3.2 Antallet af ansøgere med høje karakterer er steget
Sammensætningen af gruppen af ansøgere har efter introduktionen af optagelsessamtaler i 2013
ændret sig således, at der er færre ansøgere med karakterer under 7, mens der er flere ansøgere,
som har karaktergennemsnit over 7. Fordelingen af optagne følger endvidere samme udvikling. Figur 3.2 viser, at faldet i antallet af optagne på læreruddannelsen primært skal forklares med et
stort fald i antallet af studerende med en karakter under 7,0. Der er sket et absolut fald i antal optagne per år for alle kategorierne under 7. Samtidig er der sket en absolut stigning i antallet af optagne i samtlige kategorier over 7.

FIGUR 3.2

Fordeling af gymnasiekarakterer for optagne på læreruddannelsen
350
300
250
200
150
100
50
0
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2008-2012

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2013-2015

Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Figuren viser det gennemsnitlige antal årligt optagne med et vist karaktergennemsnit for perioden før og efter
ændringen I 2013. Kategorien 2 dækker over studerende med et karaktergennemsnit fra gymnasiet mellem 2,0 og 2,4,
kategorien 2,5 dækker over intervallet 2,5-2,9, osv. N (2008-12) = 14.714. N (2013-15) = 7.526.

Siden ændringen i 2013 er flere studerende med høje karakterer og færre med lave karakterer altså
blevet optaget på læreruddannelsen, hvilket afspejler samme tendens blandt ansøgerne. Opgjort i
andele, så har 6,9 % af de optagne siden 2013 haft et karaktergennemsnit fra gymnasiet på over 10,
mens det var 3,0 % før 2013. Andelen af studerende med en karakter mellem 7 og 10 har siden 2013
været 39,3 %, hvor den tidligere var 27,4 %. Endelig kan vi se, at der siden 2013 har været 53,8 % af
de studerende, som har haft et gennemsnit på under 7 fra gymnasiet, hvor den andel før 2013 lå på
hele 69,6 %. Samlet set er det altså lykkedes at tiltrække flere ansøgere med høje karakterer, mens
der er blevet optaget færre med lavere karakterer, hvilket potentielt kan have en positiv indvirkning
på det faglige miljø på uddannelsen.
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Det er en vigtig pointe, at forskellen allerede kan spores blandt gruppen af ansøgere. Det er altså
ikke blot et spørgsmål om, at man har sorteret de studerende anderledes, så flere med høje karakterer er kommet ind. Hvis det kun handlede om sortering, ville den mest effektive måde at opnå
studerende med høje karakterer på være udelukkende at optage på baggrund af karaktergennemsnit, som er det, man gør i kvote 1.
Hvis studerende med høje karakterer kan bidrage til at styrke fagligheden på læreruddannelsen, er
det positive således, at man – vel at mærke for gruppen af studerende, der ikke skal til samtale –
har formået at tiltrække flere studerende med høje karakterer. Det kan fortolkes som en indikation
af, at introduktionen af optagelsessamtaler ændrer selektionen af ansøgere i retning af et ansøgerfelt med højere karaktergennemsnit. Det ser med andre ord ud til, at de ændrede optagelseskrav
har ændret selektionen ind på læreruddannelsen. Det skal med i betragtning, at man samtidig ændrede læreruddannelsen mere generelt. Det kan således ikke udelukkes, at en del af forskellen kan
tilskrives dette. Det mest oplagte er dog, at ændringen primært kan tilskrives de nye optagelseskrav, hvor der stilles større krav til ansøgere med karaktergennemsnit under 7, hvilket også sender
et ændret signal til ansøgere med højere karakterer, hvad angår adgangskrav og studenterpopulation.

3.3 Hver tiende ansøger sorteres fra på baggrund af samtalen
Hvis der skal finde en selektion sted i forbindelse med afholdelsen af samtaler, skal det ske, enten
som konsekvens af at nogle ansøgere ikke møder op, som konsekvens af at nogle vælger ikke at
fortsætte på baggrund af samtalen, eller som konsekvens af at nogle ansøgere bliver sorteret fra på
baggrund af samtalen. For at blive optaget skal kvote 2-ansøgere på baggrund af samtalen opnå
en samlet score på mindst 30. I de tre første år efter indførelsen af optagelsessamtaler har gennemsnitligt næsten 2.000 ansøgere årligt været igennem MMI-konceptet. I 2013 var det cirka 8 % af
kvote 2-ansøgerne, der fik under 30 point i samlet score og derved dumpede til samtalen. I 2014 var
det lidt over 10 %, mens det i 2015 var 12,5 %, der blev afvist. Gennemsnitligt set er det altså omkring hver tiende ansøger, der sorteres fra på baggrund af samtalen. Anvendelsen af MMI betyder
altså efter al sandsynlighed, at nogle studerende, som ellers ville være kommet ind på uddannelsen baseret på karakterer, ikke kommer ind, og omvendt: Sorteringen af ansøgere kan med andre
ord formodes at være anderledes, end den var før 2013.
Ovenstående fremstilling viser, at både søgningen, optaget og sorteringen i forbindelse med optaget er ændret siden indførelsen af optagelsessamtaler i 2013. Det tegner samlet set et billede af, at
selektionen ind på læreruddannelsen er blevet ændret markant med introduktionen af de nye optagelsesprocedurer. Nedenfor kigger vi nærmere på, om denne ændring i søgning og optag også
ser ud til at have ført til ændringer i frafaldet, når vi sammenligner perioden før 2013 med perioden,
efter at optagelsessamtalerne er indført.

3.4 Sammenhængen mellem karaktergennemsnit og frafald –
før og efter 2013
Figur 3.2 viser sammenhængen mellem karaktergennemsnit og den gennemsnitlige frafaldssandsynlighed i perioderne 2008-12 og 2013-15. Figuren giver dermed et indledende overblik over, hvorvidt der er sket en ændring i frafaldet siden indførelsen af optagelsessamtaler i 2013. Den mest
markante forskel er umiddelbart, at frafaldet er mindre for studerende, som befinder sig i den lave
ende af karakterskalaen med et gennemsnit på under 5. Forskellen mellem før ændringen og efter
ændringen af optagelsessystemet er mindre udtalt for studerende med højere karakterer. Der ses
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dog en tendens til større frafald for gruppen af studerende med en karakter mellem 7 og 9, mens
studerende med en karakter over 10 ser ud til at opleve mindre frafald.

FIGUR 3.3

Gennemsnitlig frafaldssandsynlighed, procent

Sammenhængen mellem karaktergennemsnit og gennemsnitlig
frafaldssandsynlighed efter første år
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Den gennemsnitlige frafaldssandsynlighed er beregnet i Stata ved brug af LOWESS-funktionen. LOWESS udfører
lokalt vægtede regressioner af frafald på karaktergennemsnit i hvert punkt på kurven. N (2008-12) = 14.714, N (2013-15)
= 7.127.

Figur 3.3 giver på to forskellige måder de første indikationer af, om optagelsessamtalerne har haft
en effekt på frafaldet. For det første fremgår det, at frafaldet er mindre for studerende med karaktergennemsnit lige under 7 end for studerende med karaktergennemsnit lige over 7. Det er denne
forskel, som vi er særligt interesseret i, når vi anvender det RDD-inspirerede design. Det er dog ikke
muligt at konstatere noget sikkert om forskellen på de to grupper ud fra ovenstående fremstilling
alene. Derfor benytter vi os nedenfor af RDD-tilgangen for at estimere forskellen inde omkring 7,0
så præcist som muligt ved brug af regressionsanalyse. For det andet ser der gennemsnitligt set ud
til at være sket et fald i frafaldet for gruppen af studerende med en karakter under 7, når vi sammenligner studerende, der er optaget efter 2013, med årgangene før 2013. Også denne indikation
er der dog behov for at undersøge nærmere ved hjælp af mere avancerede analyser, hvilket vi vender tilbage til nedenfor.
Både når vi sammenligner studerende, der har deltaget i optagelsessamtaler med studerende, der
er optaget via kvote 1 (med karaktergennemsnit over 7,0) i samme periode, og når vi sammenligner
med studerende optaget via kvote 1 (med karaktergennemsnit under 7,0) før 2013, indikerer de
indledende deskriptive analyser altså, at optagelsessamtalerne har bidraget til at mindske frafaldet.
Kigger vi på tværs af hele spændet, er der især to grupper af studerende, hvor frafaldet ser ud til at
være blevet reduceret: studerende med karakterer under 5 og studerende med karakterer over 10.
Det er netop de to grupper, der havde det største frafald før 2013. Med forbehold for, at der er
mange relevante faktorer, som ikke er holdt konstante i sammenligningen af perioden før og efter
2013, er det overordentligt positivt, at frafaldet er blevet reduceret i netop disse to grupper, hvor
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den ene gruppe kan formodes at udgøre den fagligt mest udfordrede gruppe, mens den anden
gruppe kan formodes at udgøre en fagligt ressourcestærk gruppe, som potentielt kan spille en vigtig rolle med hensyn til at styrke fagligheden på uddannelsen.
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4 Bidrager optagelsessamtaler til at
mindske frafaldet?

Dette kapitel ser nærmere på effekterne ved at have ændret optagelsessystemet på læreruddannelsen. Vi benytter to forskellige tilgange, som på hver deres måde ser på, hvad det ændrede optagelsessystem har betydet for sandsynligheden for frafald.

4.1 Optagelsessamtaler bidrager til at mindske frafaldet for
studerende med karaktergennemsnit omkring 7
Resultaterne fra den RDD-inspirerede analyse peger på, at optagelsessamtalerne har bidraget til at
mindske frafaldet for studerende med et karaktergennemsnit omkring 7, hvilket fremgår af figur
4.1. Studerende, der har deltaget i samtalerne, med et karaktergennemsnit lige under 7,0, estimeres til i gennemsnit at have en frafaldssandsynlighed, der er 4,6 procentpoint mindre end studerende med karaktergennemsnit lige over 7,0, som er optaget via kvote 1. Forskellen er statistisk signifikant på 1-%-niveau. Det er med andre ord usandsynligt, at forskellen alene er udtryk for tilfældighed. På baggrund af antagelsen om, at det er tilfældigt, om de studerende er endt med at opnå
et karaktergennemsnit lige over eller lige under 7,0, kan forskellen endvidere fortolkes som effekten af at anvende optagelsessamtaler sammenlignet med at optage via kvote 1.
Sammenholder man resultatet med det samlede frafald på uddannelsen, er det tydeligt, at der er
tale om substantielle effekter. Frafaldet på første år har siden ændringen i 2013 været 18,9 % i gennemsnit (jf. figur 2.1), hvorfor et estimat på -4,6 procentpoint må betragtes som en ganske markant
forskel. Således estimeres frafaldssandsynligheden for personer med et gennemsnit fra gymnasiet
lige over 7,0 til at være 21,4 %, mens frafaldssandsynligheden for en person med lige under 7,0 estimeres til at være 16,8 %. Der er altså tale om, at der falder en femtedel færre studerende fra med et
gennemsnit lige under 7,0 end studerende med et gennemsnit lige over 7,0. Resultaterne er baseret på den parametriske tilgang til RDD, som er beskrevet nærmere nedenfor.
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FIGUR 4.1

Effekten af optagelsessamtaler på frafaldet efter første år – parametrisk
tilgang
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at have et gennemsnit fra gymnasiet på lige under 7,0 frem for lige over 7,0. I estimationen af effekten på førsteårsfrafaldet benyttes studerende optaget i perioden 2013-15. Analysen er udført med RDD i en model, som inkluderer dummyer for år og uddannelsessted. *** indikerer, at den estimerede effekt er signifikant på 1-%-niveau. N = 7.127.

Regression discontinuity design – to tilgange
Parametrisk tilgang
Hovedresultaterne ovenfor er baseret på den parametriske tilgang. Den parametriske tilgang
bruger hele stikprøven til at modellere frafaldet som en funktion af karakterer og en treatmentvariabel. Ved at benytte sig af den fulde stikprøve opnår man en højere præcision i sine estimater. Til gengæld er resultaterne følsomme over for den funktionel-le form af data, som kan, hvis
specificeret forkert, skabe en bias i estimaterne. For at imødegå dette problem er modeller med
forskellige funktionelle former på karaktervariablen blevet afprøvet – simpel lineær, kvadratisk,
kubisk, interaktioner osv. – for at finde den model, som har det bedste fit med data.

Ikke-parametrisk tilgang
Den ikke-parametriske tilgang betragter effekten af optagelsessamtaler som en lokal tilfældighed omkring 7,0 og begrænser stikprøven til observationer, som ligger relativt tæt på denne
grænse. Ideen er, at den funktionelle form er mere tilbøjelig til at være lineær, jo mere snæver
en båndbredde omkring cut-off, man benytter sig af. Der er dog ikke nogle enkle kriterier for
valg af båndbredde. Når man har valgt en båndbredde, estimeres en lineær regression for at
finde estimaterne. Ved at bruge denne tilgang bliver resultaterne mere følsomme over for tilfældigheder, da man ofte har færre observationer, men til gengæld bør bias være minimeret,
idet det er mere sandsynligt, at den funktionelle form passer på data. Modsat den parametriske
tilgang, så forsøger man her at tilpasse data til en bestemt funktionel form (her den lineære).
I nærværende analyser anvendes den parametriske tilgang med den ikke-parametriske som robusthedsanalyse. For nærmere beskrivelse, se Jacob, R. et al. (2012).
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Resultater skal tolkes som samlet effekt af indførelse af
optagelsessamtaler
Når man fortolker resultaterne, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at adskille selektionseffekten fra den kausale effekt af at være til optagelsessamtale. Resultaterne skal
fortolkes som effekten af, at gruppen med et snit lige under 7,0 er blevet udsat for kvote 2-optag
modsat gruppen lige over 7,0, som er blevet optaget gennem det almindelige kvote 1-system. Effekten af at blive udsat for kvote 2 omfatter altså den samlede effekt af systemændringen, forstået
på den måde, at det også omfatter den selektion, der følger af, at potentielle ansøgere kan undlade at ansøge, fordi de på forhånd ved, at de vil skulle søge via kvote 2. Dette er dog ikke et problem, hvis vi interesserer os for den samlede effekt af at ændre optagelsessystemet, hvilket rimeligvis kan antages at være den primære interesse både for uddannelsesstederne og på det politiske
niveau, hvis formålet først og fremmest er at opnå et mindre frafald.
Anderledes problematisk kan det være, hvis ændringen i kvote 2-optaget har ført til en ændret selektion ind på uddannelsen for gruppen med karakterer over 7. Her kunne man eksempelvis forestille sig, at et større optag af en bredere gruppe ville medføre, at der ville blive optaget flere, som
var mindre motiverede eller på andre måder mere frafaldstruede som følge af nogle uobserverbare
karakteristika, hvilket kunne føre til et biased estimat af effekten af optagelsessamtaler. Sammenligner vi gruppen af studerende med karaktergennemsnit over 7 i perioden før og efter 2013, er der
dog ikke noget, der tyder på, at ændringen har ført til en bredere studentergruppe, målt på forældres uddannelse. Der er dermed ikke nogen tegn på, at ændringen har medført en selektion ind på
uddannelsen, som potentielt kunne give bias i estimatet, målt på observerbare forhold. Muligheden for, at der kan være forekommet en sådan selektion med hensyn til uobserverbare karakteristika som fx motivation, udgør dog et usikkerhedselement i den RDD-inspirerede analyse.
Ovenstående resultater er fundet ved brug af den parametriske tilgang. Vi har i de tre analyser specificeret en lineær model med et interaktionsled, da den viste sig at være mindst lige så god som
mere komplicerede modeller med kvadratiske eller kubiske led, som gav marginalt bedre fit til
data.7 Samtlige mere avancerede modeller, som har været afprøvet, har givet lignende resultater.
Resultaterne er med andre ord robuste over for, hvilken model der specificeres, hvilket styrker resultaternes troværdighed.

Resultaterne er robuste over for analytiske valg
Det er ligeledes undersøgt, om anvendelse af en ikke-parametrisk tilgang giver samme resultater.
Figur 4.2 viser, at den ikke-parametriske tilgang umiddelbart støtter op om de resultater, vi finder
ved den parametriske tilgang. Den ikke-parametriske analyse gennemføres ved at ændre i båndbredden omkring grænsen på 7,0. En båndbredde på 2,5 betyder eksempelvis, at stikprøven i
denne analyse udgøres af studerende, som blev optaget med et gennemsnit fra 4,5-9,4. Jo mindre
båndbredden bliver, des færre observationer består vores stikprøve af, hvilket medfører en større
usikkerhed i estimaterne. Det er derfor forventeligt, at usikkerheden bliver større, i takt med at
båndbredden bliver mindre. Når man udfører en ikke-parametrisk RDD-analyse, er det vigtigste
derfor, at estimaterne af de forskellige stikprøver er nogenlunde ens.

7 Se appendiks for figur med estimater fra 1. års-frafaldet på forskellige funktionelle former.
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FIGUR 4.2

Ændring i frafaldssandsynlighed, procentpoint

Effekten af optagelsessamtaler på frafald efter første år – ikkeparametrisk tilgang
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at have et gennemsnit fra gymnasiet på lige under 7,0 frem for lige over 7,0. I estimationen af effekten på førsteårsfrafaldet benyttes studerende optaget mellem 2013-15, mens der til estimationen af andetårsfrafaldet benyttes studerende optaget i perioden 2013-14, og endelig er studerende optaget i 2013 benyttet til at estimere tredjeårsfrafaldet. Analysen er udført med
RDD i en model, som inkluderer dummyer for år og uddannelsessted. De forskellige filtre angiver, hvor meget af stikprøven som er medtaget i den pågældende regression. En båndbredde på 2,5 skal fx forstås som 2,5 karakterer på hver
side af 7,0. N (fuld) = 7.127, N (2,5) = 5.229, N (2,0) = 4.468, N (1,5) = 3.485, N (1,0) = 2.401, N (0,8) = 1.777, N (0,6) = 1.266, N
(0,4) = 855, N (0,2) = 405.

Vi ser i figur 4.2, at størrelsen på estimaterne er robuste over for ændringer i båndbredden til og
med en båndbredde på 0,6. Således stiger konfidensintervallet, men estimaterne er nogenlunde
lige store i de fleste specifikationer. Det er først, når vi begynder at kigge på en båndbredde på 0,4
og 0,2, der opstår problemer. I disse tilfælde består analysen kun af intervallerne fra hhv. 6,6-7,3 og
6,8-7,1, hvilket betyder, at stikprøven er relativt lille. Estimaterne er tiltagende følsomme over for,
at der er visse grupper, fx studerende med et gennemsnit på 7,0, som afviger fra det generelle mønster. Ganske få studerende har relativt stor indflydelse på resultaterne, hvilket kan være problematisk. Samlet set bakker den ikke-parametriske analyse op om de resultater, vi fandt i den parametriske udgave.

Resultaterne er konsistente for frafald i løbet af hele uddannelsen
Vi ser i figur 4.3, at effekten af optagelsessamtaler ser ud til at være nogenlunde konstant, også når
vi inkluderer det senere frafald efter hhv. to og tre år. Figuren fokuserer på udviklingen i effekten på
frafaldet over tid på de studerende, som startede på læreruddannelsen i 2013. Vi ser, at særligt effekten på første- og andetårsfrafaldet er nærmest identisk, mens den estimeres til at være en
anelse større for tredjeårsfrafaldet. Konfidensintervallet på de tre estimater er dog så stort, at det
ikke er muligt at sige, om estimaterne er signifikant forskellige.
Estimaterne i figur 4.3 er større end vores hovedresultat fra figur 4.1, hvilket skyldes, at figuren kun
inddrager studerende fra årgang 2013. Til gengæld er usikkerheden med hensyn til resultatet ligeledes større. Pointen med figur 4.3 er primært at opnå en indikation af, hvordan effekten udvikler
sig over tid.
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FIGUR 4.3

Ændring i frafaldssandsynlighed, procentpoint

Effekten af optagelsessamtaler på frafald over tid – parametrisk tilgang
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at have et gennemsnit fra gymnasiet på lige under 7,0 frem for lige over 7,0. I estimationen af effekten på frafaldet benyttes studerende
optaget i 2013, da det er den eneste årgang, som har data for alle tre år. Analysen er udført med RDD i en model, som
inkluderer dummyer for år og uddannelsessted. N = 2.401.

Resultaterne har samlet set en god robusthed over for såvel den specificerede funktionelle form af
sammenhængen mellem karaktergennemsnit og frafald som valg af parametrisk eller ikke-parametrisk tilgang, hvilket er med til at øge troværdigheden af de fundne effekter. Desuden ser den
fundne effekt ud til at bestå gennem hele studietiden.
Ovenstående analyser angår dog kun den lokale effekt for studerende med karaktergennemsnit
lige over og lige under 7,0 og kan ikke umiddelbart generaliseres til hele populationen. For at få en
indikation af, om der er en effekt af at afholde optagelsessamtaler for hele gruppen af studerende
med karaktergennemsnit under 7,0, sammenlignes denne gruppe med studerende fra perioden før
2013, som har karaktergennemsnit under 7,0, og som blev optaget via kvote 1, inden optagelsessamtaler blev obligatoriske for denne gruppe.

4.2 Optagelsessamtaler giver mindre frafald for studerende
med karaktergennemsnit under 7
Kigger vi på effekten af optagelsessamtaler for hele gruppen af studerende med karaktergennemsnit under 7, tyder analyserne på, at optagelsessamtalerne har en effekt på frafaldet, som nogenlunde svarer til den identificerede lokale effekt omkring 7. Samlet set er frafaldet væsentligt mindre
for studerende med karaktergennemsnit under 7, som er optaget efter 2013, sammenlignet med
studerende med karaktergennemsnit under 7, der er optaget via kvote 1 før 2013. I figur 4.4 ses de
estimerede effekter på første-, andet- og tredjeårsfrafald, hvor vi sammenligner 2013-årgangen
med 2008-12-årgangene. Effekten på frafaldet inden for det første år estimeres til at være på -4,9
procentpoint, inden for de første to år estimeres effekten til -4,6 procentpoint, mens effekten på
frafaldet inden for de første tre år igen estimeres til -4,9 procentpoint.
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De resultater, vi finder i figur 4.4, kan fortolkes som en indikation af de gennemsnitlige effekter for
alle personer, som er berørt af det nye kvote 2-optag, sammenlignet med, hvis de var blevet optaget på kvote 1 på en læreruddannelse før 2013. Estimaterne er forbundet med en betydelig usikkerhed, da der er tale om en relativt simpel før-efter-sammenligning, hvor mange forhold med relevans for læreruddannelsen er blevet ændret. Ud over introduktionen af optagelsessamtaler kom
der en helt ny læreruddannelse, ligesom det også var sammenfaldende med konflikten mellem
Lærernes Centralorganisation og KL i 2013, der ligeledes kan forventes at have haft betydning for
søgningen til og eventuelt også frafaldet på uddannelsen.
Der er altså mange faktorer, som kan have haft betydning for forskellen i frafaldet før og efter 2013,
som vi ikke har mulighed for at isolere betydningen af i analyserne. Det medfører en vis usikkerhed
med hensyn til, om vi kan fortolke de identificerede forskelle som en kausaleffekt af ændringen i
optaget. Ikke desto mindre bidrager før-efter-sammenligningen til et konsistent billede af, at anvendelsen af optagelsessamtaler har mindsket frafaldet med 4,5-5 procentpoint. Og det er samtidig den bedst mulige indikation af, at effekten gennemsnitligt set gælder for hele gruppen med karaktergennemsnit under 7.
Sammenligningen udgør dermed et relevant supplement til resultaterne fra RDD-analyserne. Estimatet af effekten er af nogenlunde samme størrelsesorden, uanset om vi kun kigger lokalt eller for
hele gruppen med karaktergennemsnit under 7. Det er for det første med til at underbygge, at optagelsessamtalerne har haft en effekt på frafaldet – i kraft af de konsistente resultater på baggrund
af de forskellige design – og det indikerer for det andet, at optagelsessamtaler ikke kun påvirker
studerende, som befinder sig inde omkring karaktergrænsen, men har en bredere effekt, som påvirker alle studerende, som optages via optagelsessamtalerne i kvote 2.

FIGUR 4.4

Ændring i frafaldssandsynligheden,
procentpoint

Effekten af optagelsessamtaler – kvote 1-optag fra 2008-12 som
kontrolgruppe
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at være blevet optaget via optagelsessamtaler i modsætning til via kvote 1 før 2013. Studerende med et gennemsnit på over 7,0 før 2013 er
frasorteret, ligesom studerende optaget via det almindelige kvote 2-system før 2013 er frasorteret. I estimationen af
effekten på frafaldet består treatment-gruppen af optaget i 2013. Analysen udføres med OLS. N = 9.157.
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Ændringen siden 2013 er konsistent, men kan ikke fortolkes entydigt
På baggrund af ovenstående analyser er det vanskeligt at sige præcist, hvilke mekanismer der forårsager det ændrede frafald. Det er således altid en udfordring at sikre sammenlignelighed, når
man forsøger at lave en analyse, som betragter ændringer over tid. Der kan være andre eksterne
ændringer, som gør det svært at isolere effekten af ændringen af optagelsessystemet. Ud over de
ovenfor nævnte forbehold kan det fx også være en udfordring, hvis negativ omtale af lærerfaget i
forbindelse med folkeskolereformen har ført til en ændring af populationen af ansøgere til læreruddannelsen. Eller der kan være andre ændringer i trends over tid, som vi ikke er opmærksomme
på i analyserne.
Desuden er det værd at huske på, at man med det ændrede optagelsessystem formentlig har ændret søgemønstret for alle ansøgere til læreruddannelsen. Inden ændringen var der en kombination af kvote 1- og kvote 2-optag på nogle institutioner, mens andre kun havde kvote 1-optag. Det
har højst sandsynligt ført til en ændring i det generelle søgemønster til læreruddannelsen. På den
ene side kan dette blot betragtes som en del af den samlede effekt, som vi er interesserede i at
identificere. På den anden side bidrager det til billedet af en før-efter-sammenligning, hvor det er
vanskeligt at vurdere omfanget af ændringer mellem de to perioder, ligesom det bidrager til usikkerheden med hensyn til, hvilke mekanismer der kan være på spil.
For at få en indikation af, om det ændrede billede i før-efter-analysen blot er udtryk for et gennemsnit, der er ustabilt og tilfældigt fra år til år, er det relevant at se på tendensen separat for de enkelte år. Når vi kigger på sammenhængen mellem karakterer og frafald opdelt på år før og efter
2013, tegner der sig imidlertid et konsistent billede af et mindre frafald efter 2013, ligesom særligt
studerende med høje eller lave karakterer falder mindre fra i alle årene efter 2013 sammenlignet
med årene før introduktionen af optagelsessamtaler. Dette bidrager således til billedet af, at frafaldet er blevet mindre siden 2013, og at ændringen kan tilskrives ændringerne i 2013. Denne mindskelse af frafaldet kan ikke med sikkerhed tilskrives introduktionen af optagelsessamtaler alene, jf.
de ovenfor anførte forbehold. Før-efter-sammenligningen er dog samlet set med til at styrke robustheden af vores resultater i kraft af konsistensen med RDD-analysen, selvom den ikke er et sikkert bevis for effekten i sig selv.
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5 Kan point fra samtaler og karakterer
forudsige frafaldet?

Dette kapitel sætter fokus på de forskellige aspekter af optagelsessamtalerne i MMI-konceptet. Et
væsentligt tema i diskussionen om anvendelse af optagelsessamtaler er, hvad det overhovedet er
muligt at måle i løbet af relativt korte samtaler med ansøgere. For at belyse dette spørgsmål analyseres det nedenfor, om der kan identificeres en sammenhæng mellem de studerendes score inden
for de forskellige indholdsdomæner og deres senere frafaldssandsynlighed.
I modsætning til de forudgående analyser ser vi i denne analyse på korrelationen (og ikke kausaliteten) mellem ansøgernes score i MMI og deres sandsynlighed for frafald. Vi tester derfor udelukkende, om de to ting er forbundne – er en høj testscore inden for et indholdsdomæne associeret
med et mindre gennemsnitligt frafald?
Endelig undersøges det også, hvad man eventuelt kunne ændre eller justere på for at optimere udvælgelsen med henblik på at opnå en så lille frafaldssandsynlighed som muligt.

5.1 Udprøvning af ansøgere måler egenskaber, som har
betydning for frafald
Analyserne viser, at der kan påvises en signifikant sammenhæng mellem den samlede pointscore
og de studerendes frafaldssandsynlighed. Kigger vi nærmere på de seks indholdsdomæner, som
de studerende scores på i det anvendte MMI-koncept, er det dog kun muligt at påvise en signifikant
sammenhæng mellem scoren inden for ét af domænerne og de studerendes frafaldssandsynlighed: Det gælder det indholdsdomæne, som omhandler de studerendes motivation. Jo bedre de
studerende scorer med hensyn til motivation, des mindre er sandsynligheden for, at de falder fra i
løbet af det første år på uddannelsen. Mere præcist er en forskel i score på +1 inden for motivationsdomænet forbundet med en forskel i sandsynligheden for frafald på 1,5 procentpoint.
Figur 5.1 viser sammenhængen mellem scoren inden for de forskellige indholdsdomæner og sandsynligheden for frafald. Ud over scoren i motivation, så er det kun de studerendes etiske formåen,
som er tæt på at være signifikant. For de resterende fem indholdsdomæner kan de studerendes
scorer ikke bruges til at forudsige signifikante forskelle i frafaldssandsynligheden. Alle estimater har
dog det forventede fortegn. Der er dermed ikke tale om en stærk afvisning af, at de forskellige domæner måler noget relevant. Alligevel bør det mane til eftertanke, at det ikke er muligt at påvise en
sammenhæng.
At der ikke er en sammenhæng, er ikke nødvendigvis udtryk for, at de studerendes kognitive formåen fx ikke har betydning for deres frafaldssandsynlighed, selvom det også er en mulig forklaring.
Det kan også afspejle, at det ikke har været muligt at vurdere de studerendes kognitive formåen
validt på baggrund af samtalerne. Og det samme kunne siges om de øvrige indholdsdomæner,
som ikke ser ud til at korrelere med frafaldssandsynligheden, fx tekstforståelse og -håndtering. En
oplagt forklaring på resultaterne er, at man ikke har formået at måle disse domæner lige så godt,
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som man har formået at måle motivationen hos ansøgerne. Det kan derfor anbefales, at man kigger nærmere på, hvor godt de forskellige indholdsdomæner måles, og løbende reviderer udformningen af de forskellige samtaleområder. Hvis man ønsker mere sikre mål, bør man måske også
overveje, om der er behov for at gennemføre mere grundige test af nogle af indholdsdomænerne
for at opnå tilfredsstillende mål.
MMI-konceptet anvendes i flere andre sammenhænge i kombination med en generel egnethedstest, hvor det er muligt at anvende test, som er grundigt validerede med hensyn til måling af ansøgeres kognitive færdigheder. Hvis man ønsker et mere grundigt mål for de studerendes kognitive
formåen, er det oplagt at overveje denne mulighed.

FIGUR 5.1

Ændring i sandsynlighed for frafald, procentpoint

Sammenhæng mellem indholdsdomæner og sandsynligheden for frafald
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tallene i figuren angiver, hvor mange procentpoint sandsynligheden for frafald ændres ved at score +1 point inden for det enkelte indholdsdomæne. Analysen er udført som bivariate sammenhænge ved standard-OLS med dummyer for år og uddannelsessted. N = 3.956.

Et andet relevant spørgsmål angår vægtningen mellem pointscore og karakterer. I det nuværende
koncept ganges karakteren med 1,5, men det kunne i princippet nemt vægtes anderledes, afhængigt af hvor tæt sammenhæng der er mellem forskellige kombinationer af karakterer og point
på den ene side og frafaldssandsynligheden på den anden side. Dette analyseres nærmere nedenfor.

5.2 Kombination af karakterer og samtaler giver det bedste
resultat
Figur 5.2 viser, at den optimale sammensætning af pointscore fra samtalerne og karakterer fra
gymnasiet er, at karakteren ganges med 1,5 og lægges sammen med pointscoren. Det svarer præcis til, hvordan den samlede score udregnes på nuværende tidspunkt, hvilket må siges at være be-
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tryggende.8 Vi har i denne analyse undersøgt, hvilken faktor man optimalt set skal gange karaktertillægget med for bedst at kunne forudsige frafaldet. Resultaterne i figur 5.2 viser, at en faktor på
1,5 ganget med karakteren giver den bedste forudsigelse af frafaldet. Figuren viser desuden, at karakterer alene er meget dårligere end de øvrige kombinationer til at forudse frafaldet. Estimatet på
sammenhængen mellem karakterer alene og frafald er i øvrigt ikke statistisk signifikant. Der er
altså en langt tættere sammenhæng mellem den samlede score på baggrund af optagelsessamtalerne og frafald, end der er mellem de studerendes karaktergennemsnit og frafald.
Selvom der ikke kan påvises en signifikant sammenhæng mellem mange af indholdsdomænerne
og frafald, kan der alligevel påvises en markant sammenhæng mellem den samlede score og frafald. Resultaterne taler dermed for, at den fundne effekt af optagelsessamtalerne ikke udelukkende skyldes, at der er tale om en ansøgningsproces, hvor de studerende oplever at skulle gøre
en indsats, osv. De gennemførte interviews kan på baggrund af analyserne påvises at måle noget
med relevans for de studerendes frafaldssandsynlighed. Omvendt kan karaktergennemsnittet ikke
i sig selv påvises at have betydning for denne gruppe af studerende med karakterer under 7. Samlet set er der dermed ikke noget i analyserne, der taler for, at karaktergennemsnittet skal tillægges
større betydning, end det i forvejen har for studerende, der optages gennem kvote 2.
Anvendelsen af karaktergennemsnittet giver ikke en signifikant bedre forudsigelse af frafaldet.
Selvom analyserne indikerer, at man kan opnå en marginalt bedre forudsigelse ved at inddrage karaktergennemsnittet, er det altså usikkert, om det overhovedet forbedrer forudsigelsen af frafald,
sammenlignet med hvis man kun brugte pointscoren.

FIGUR 5.2

Standardiserede estimater

Sammenhæng mellem karakterer, pointscore, samlet score og
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Figuren viser sammenhængen mellem forskellige mål for samlet score. De rapporterede resultater er vist uden
konfidensintervaller af hensyn til overskueligheden. Estimaterne er standardiserede beta-værdier, som dermed ikke er
sammenlignelige med tidligere resultater – de kan udelukkende sammenlignes med hinanden. Dette er gjort for at
kunne sammenligne estimater på forskellige skalaer. Yderst til venstre er estimatet for sammenhængen mellem karakterer fra gymnasiet og frafald på læreruddannelsen – dette estimat er statistisk insignifikant. Nummer to fra venstre
viser sammenhængen mellem den rene pointscore fra samtalen og frafald – dette estimat er signifikant på 5-%-niveau.
De øvrige estimater er kombinationer af de to, hvor karakteren fra gymnasiet er ganget med den nævnte faktor. Disse
er alle signifikante på 1-%-niveau. N = 3.547.

8 Det er ikke testet om der er signifikant forskel mellem, om man ganger med 1,5 eller om man slet ikke anvender karaktergennemsnittet.
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5.3 Motivationsscore er bedre end samlet pointscore
Hvis man plottede sammenhængen mellem motivationsscoren og frafald ind i ovenstående figur,
ville den med et estimat på 0,043 være tættere korreleret med de studerendes frafald, end den
samlede pointscore er. Selvom der ikke er tale om en signifikant forskel, er dette en indikation af,
at det i høj grad er motivationsscoren, der driver sammenhængen mellem den samlede pointscore
og frafaldssandsynligheden, hvilket ligeledes er med til at tegne et billede af, at de øvrige indholdsdomæner ikke bidrager til en bedre forudsigelse af de studerendes frafald.

5.4 Karaktergennemsnittet udgør et relevant
optagelseskriterium i kvote 1
Mens der kan påvises en sammenhæng mellem pointscoren fra optagelsessamtalerne og de studerendes senere frafaldssandsynlighed, kan der ikke på tilsvarende vis påvises en sammenhæng
mellem karaktergennemsnittet fra de gymnasiale uddannelser og frafaldssandsynligheden for studerende optaget via kvote 2. Det ser dog anderledes ud for studerende med karaktergennemsnit
over 7, som er optaget via kvote 1 efter 2013. Her er der tendens til en negativ sammenhæng: jo højere karaktergennemsnit, desto mindre frafaldssandsynlighed. Selvom der ikke er tale om en stærk
sammenhæng9, viser resultatet, at karaktergennemsnittet udgør et relevant kriterium med hensyn
til frafald. Dermed bakker analyserne op om den nuværende praksis, hvor karaktergennemsnittet
udgør optagelseskriteriet i kvote 1.
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at sammenhængen før 2013 havde et modsat fortegn, hvor
der for studerende med karaktergennemsnit over 7,0 var tendens til en positiv sammenhæng mellem karaktergennemsnit og frafaldssandsynlighed. Dette kan ligeledes aflæses grafisk i figur 3.3
ovenfor. Sammenhængen mellem karaktergennemsnit og frafald er altså ikke upåvirkelig. Et bud
på en forklaring af ændringen i fortegnet er, at man efter introduktionen af optagelsessamtaler har
opnået en ændret studenterpopulation med en mere selekteret gruppe blandt dem med lave karakterer og flere studerende med høje karakterer, hvilket kan gøre det mere attraktivt for studerende med høje karakterer at være på uddannelsen.

9 En forskel på 1 karakterpoint modsvares af en ændring i frafaldssandsynligheden på 1,1 procentpoint. Sammenhængen er med en pværdi på 0,076 signifikant med alpha-niveau på 0,10.
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Appendiks B – Data og metode

Datagrundlag og population
Data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er indhentet fra landets professionshøjskoler og
fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Frafaldsdata stammer fra professionshøjskolernes studieadministrative system, SIS, mens data vedrørende optagelsessamtaler er udtrukket fra det administrative system for optagelsessamtaler, LUBOSS. Registerdata fra Danmarks Statistik er benyttet
for at kunne betinge på baggrundsvariable såsom ansøgerens køn, alder ved start og etnicitet, ligesom det har gjort det muligt at koble forældrenes uddannelsesniveau og etnicitet på datasættet.
Den relevante stikprøve er udvalgt på baggrund af Danmarks Statistiks uddannelsesregister, hvor
vi har udvalgt samtlige studerende, der er blevet optaget på læreruddannelsen i perioden 2008-15 i
august eller september. Efter tilføjelse af diverse relevante variable, karaktergennemsnit, institutionsnummer på uddannelsesstedet, baggrundsvariable osv., beriges datasættet med information
om optagelsessamtalerne og frafald fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Information om
frafald er ligeledes dobbelttjekket med registrene i Danmarks Statistik. Dette resulterer i sidste
ende i en samlet stikprøvestørrelse på 22.240 studerende.
I de forskellige analyser benytter vi os af forskellige stikprøver. Hovedanalysen fokuserer på de studerende, som har gået på læreruddannelsen efter indførelsen af optagelsessamtaler i 2013. Ved
analyse af førsteårsfrafaldet (2013-15) har vi således en stikprøve på 7.127 studerende til rådighed,
ved analyse af andetårsfrafaldet (2013-14) betragter vi 4.714 studerende, mens der er 2.401 studerende til analysen af tredjeårsfrafaldet (2013).
I flere af analyserne ser vi på effekten af optagelsessamtaler på både første-, andet- og tredjeårsfrafaldet. Studiestart er i de anvendte registre defineret ved, at en studerende er indskrevet på en uddannelse per 1. oktober. Det betyder, at vi har defineret frafald på første år som værende frafald
inden den 1. oktober det efterfølgende år. Samme procedure er benyttet til at definere frafald på
andet og tredje år.

Analysemetoder
Der anvendes i notatet to forskellige tilgange til at analysere effekten af optagelsessamtaler, som er
forskellige med hensyn til, hvordan kontrolgruppen defineres. Begge estimationer og analysen af
de enkelte indholdsdomæner anvender den lineære sandsynlighedsmodel til at estimere sammenhængen mellem de uafhængige variable (karakterer og pointscore inden for de enkelte indholdsdomæner) og frafaldet.
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Undersøgelse af lokal effekt over og under 7
Spørgsmålet om, hvorvidt der kan påvises en kausal effekt af at indføre optagelsessamtaler eller ej,
undersøges først og fremmest med et design, der er inspireret af et regression discontinuity design
(RDD). Her udnyttes det, at det nye optagelsessystem anvender en fast grænse på 7,0 i karaktergennemsnit for kvote 2. Hvis en ansøgers gennemsnit fra en adgangsgivende ungdomsuddannelse
er under dette snit, skal vedkommende nødvendigvis søge gennem kvote 2, mens ansøgere med et
gennemsnit højere end 7,0 kan komme ind via det normale kvote 1-system.
I RDD antager man, at det er så godt som tilfældigt, om man er endt lige over eller under cut-off. I
denne sammenhæng er den centrale antagelse således, at det er så godt som tilfældigt, om studerende opnår et karaktergennemsnit lige over eller lige under 7,0.
I et almindeligt RDD antages det, at de to sammenligningsgrupper over og under cut-off (her 7,0) er
ens, eftersom det antages at være tilfældigt, om man er kommet i den ene eller den anden gruppe.
Det anvendte design i denne analyse adskiller sig dog fra dette, ved at søgningen ind på læreruddannelsen også forventes at blive påvirket af det nye krav om, at studerende skal have et gennemsnit på 7 for at komme ind. Nogle studerende med et karaktergennemsnit under 7 vil formentlig
undlade at søge, fordi de ved, at de skal ind til en samtale, hvis de skal optages. Der finder altså en
selektion sted, der ligger forud for både søgning og optag, hvilket betyder, at de to grupper, som
ender med at være i sammenligningsgrupperne, ikke kan antages at være ens. Og vi kan ikke se,
hvem der er blevet selekteret ud af gruppen under 7 ved at undlade at søge. Vores design kan derfor ikke betegnes som et klassisk RDD.
Figur B.1 illustrerer effekten, som vi måler ved at benytte os af RDD. Med dette design får vi sammenlignet frafaldet for studerende, som er optaget på baggrund af en karakter hhv. lige under og
lige over 7,0. Det er altså i udgangspunktet en lokal effekt, vi estimerer, som ikke uden videre kan
generaliseres til resten af gruppen, som blev optaget via det nye kvote 2-system. Vi kan dog undersøge generaliseringspotentialet nærmere ved brug af et andet design.

FIGUR B.1
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Denne figur er et udsnit af de kurver, som sammenlignes i figur 3.1. Den gennemsnitlige frafalds-sandsynlighed er
beregnet i ved brug af LOWESS-funktionen. LOWESS udfører lokalt vægtede regressioner af frafald på karaktergennemsnit i hvert punkt på kurven. Således udfører LOWESS samme antal regressionsanalyser, som der er observationer i en
stikprøve. N (2008-12) = 14.714, N (2013-15) = 7.127.
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Kan en effekt generaliseres til alle med karakterer under 7?
Det andet design udnytter, at vi har tilgængelige data fra både før og efter indførelsen af optagelsessamtaler. Dermed er det muligt at sammenligne gruppen af studerende, som er blevet optaget
på baggrund af det nye kvote 2-system, med gruppen af studerende, som tidligere blev optaget på
kvote 1, men havde et karaktergennemsnit på under 7,0. Ved at bruge denne tilgang er det muligt
at estimere den gennemsnitlige effekt for alle studerende, som er blevet optaget gennem kvote 2
efter indførelsen af det nye optagelsessystem. Det er samtidig muligt at holde de studerendes karaktergennemsnit konstant, så eventuelle forskelle ikke blot skyldes forskelle i karaktergennemsnit.
En begrænsning ved dette design er blandt andet, at visse af de store læreruddannelser (Zahles,
Metropol og VIA Aarhus) allerede havde et kvote 2-system, så mange af deres studerende fra før
2013 er ikke sammenlignelige med den øvrige kontrolgruppe, da de allerede skulle igennem kvote
2.
Vi bruger denne analyse til at se på, om de fundne lokale effekter fra RDD-analysen kan generaliseres til en større stikprøve. Det er vores forventning, at de to forskellige tilgange vil komplimentere
hinanden og gøre vores resultater mere robuste og valide.

FIGUR B.2

Illustration af før-efter-analyse
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Denne figur er et udsnit af de kurver, som sammenlignes i figur 3.1. Den gennemsnitlige frafaldssandsynlighed er
beregnet i Stata ved brug af LOWESS-funktionen. LOWESS udfører lokalt vægtede regressioner af frafald på karaktergennemsnit i hvert punkt på kurven. Således udfører LOWESS samme antal regressionsanalyser, som der er observationer i en stikprøve. N (2008-12) = 14.714, N (2013-15) = 7.127.

Håndtering af multilevelstrukturer og kontrolvariable
Inkluderet i RDD-analysen er desuden dummy-variable for uddannelsessted og for år, hvilket sikrer,
at vi alene kigger på variation inden for hver uddannelsessted det enkelte år. Dermed kontrolleres
for uddannelsesspecifikke tredjevariable, ligesom der tages højde for eventuelle udfordringer med
multilevelstrukturer i data. I alternativet, hvor vi sammenligner studerende optaget før og efter ændringen, nøjes vi med en simpel regressionsmodel, som dermed formår at tage ændringen af hele
søgelandskabet med i betragtningen. I analysen af de enkelte testscorers evne til at forudsige frafaldet er dummy-variable for uddannelsessted og år inkluderet af samme årsager som i tilfældet
med RDD.
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Der benyttes ingen yderligere kontrolvariable i nogen af de forskellige analyser. Dette undlades, da
vi ønsker at finde den samlede effekt af både selektionen og optagelsessamtalerne. Havde vi kontrolleret for forskellige baggrundsvariable såsom etnicitet, alder, forældres uddannelse osv., ville vi
netop have taget højde for ændringen i selektionen på observerbare parametre. Vi forventer ikke at
kunne tage højde for hele selektionseffekten på denne måde, da en stor del af effekten formentlig
er uobserverbar, hvorfor den ikke kan kontrolleres væk. Vi fravælger derfor kontrolvariable, så vi
netop får estimeret den samlede effekt af at indføre optagelsessamtaler på læreruddannelsen.

FIGUR B.3
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Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Figuren viser estimatet på treatmentvariablen. Det ses, at estimaterne er nogenlunde konsistente hen over alle
specifikationer, men usikkerheden bliver større, jo mere kompliceret modellen bliver. Analysen er udført med RDD i en
simpel model, som hverken inkluderer dummyer for år eller uddannelsessted.

TABEL B.1

Hovedresultater
Frafald første år

RDD-analyse

Før-efter-analyse

-0,0458***

-0,0494***

Frafald første to år

-0,0464***

Frafald første tre år

-0,0485***

Kilde: Danmarks Statistik, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.
Note: Tabellen viser resultaterne fra de to hovedanalyser, som ligeledes er illustreret i figur 4.1 og 4.4. RDD-analysen er
udført med en model, som inkluderer dummyer for år og uddannelsessted. I estimationen af før-efter-effekten på frafaldet består treatment-gruppen af optaget i 2013. Analysen udføres med standard-OLS. *** indikerer, at den estimerede effekt er signifikant på 1-%-niveau. N (RDD) = 7.127, N (OLS) = 9.157.
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