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SAMMANFATTNING

Denna rapport syftar till att ge intresserade uppfattning dels om 
hur forskning rörande urval till högre studier går till och dels 
ta upp några viktiga problem och resultat av sådan forskning. Där
vid strävar jag dels efter att beskriva några viktiga begrepp och 
metoder som används samt ge orientering på sådant sätt att även 
vi fackmän kan tillgodogöras informationen. I litteraturförteck
ningen finns angivet en del källor som närmare beskriver dessa 
problem. I denna rapport finns endast en del frågeställningar 
behandlade. Som framgår av företalet kommer vi att ge en komplet
terande rapport och ytterligare en del problem som finns angivna 
i förordet.



FÖRORD

Syftet med denna rapport är att ge en elementär redogörelse för 

hur urvalsforskning går till (Del I) och att dessutom ta upp ett 

antal delproblem när det gäller urvalsmetoder (Del II). Vilka 

de är framgår av innehållsförteckningen. Vissa avsnitt kräver 

kännedom om statistiska begrepp. Försök har gjorts att förklara 

dessa i särskilda avsnitt. Särskilt ingående behandlas korre

lati onsmetoden dels inledningsvis och dels i slutet av del II.

I den senare delen behandlas korrelationsmetodens svagheter och 

hur man tolkar korrelationer.

Avsikten är att senare med hjälp av medarbetare vid pedagogiska 

institutionen i Umeå komplettera med redogörelse för ytterligare 

problem inom urvalsforskningen, varvid avses bl a följande aspek

ter att behandlas:

- Olika urvalsprov

- Testträning (coaching)

- Uppsatsprov

- Intervjuer

- Testorättvisa (bias)

- Värderingarnas inverkan

- Gruppens sammansättning: ålder, kön och social bakgrund.

Jag emottar gärna synpunkter på denna rapport både när det gäller 

vilka problem som tas upp och hur man skall kunna förklara vissa 

saker på ett bättre sätt.



Innehållsförteckning Sid

DEL I ALLMÄN DEL 1

Inledning 1
Urvalsforskningens olika steg 2
1 Urvalets förutsättningar 2
2 Valet av urvalsinstrument 3
3 Undersökningsgruppen 4
4 Insamlingen av prognosdata 5
5 Insamlingen av kriteriedata 5
6 Statistiska samband 6
7 Resultatredovisning 10
Validitet - reliabilitet 11
översikt av forskningsresultat 12

DEL II PROBLEM I URVALSFORSKNINGEN 13

Kriteriefrågan 13
Variationer i betygsättningspraxis 16
Differentiellt urval 19
Kreativitet 20
Intelligenstest 24
Icke intellektuella faktorer 26
Korrelationernas innebörd 30
Korrelationskoefficientens svagheter 33

Referenser



URVAL TILL HUGRE STUDIER
1

Denna redogörelse består av två delar. Den första söker ge en 

allmän bakgrund närmast för dem, som tidigare inte satt sig in 

i forskningen om urval till högre studier. Del II tar upp några 

mer speciella problem inom denna forskning.

DEL I ALLMÄN DEL

Inledning

Metodiken för urval till högre studier är ett klassiskt problem 

inom den pedagogiska mätningsläran. En omfattande forskning har 

gjorts både när det gäller den bakomliggande teorin och an

vändbarheten hos olika prognosinstrument för urval såsom betyg, 

prov och intervjuer. Vanligen har den uttalade eller outtalade 

ideologin bakom urvalet till högre studier varit meritokratisk 

dvs det gäller att finna dem som har bäst förutsättningar för 

utbildningen i fråga. Detta sker genom att de sökande tävlar 

under någon form av fri konkurrens om platserna i högre utbild

ning. Denna konkurrens kan dock genom politiskt betingade beslut 

delvis sättas ur spel. Forskarnas uppgift blir att finna de 

prognosinstrument som bäst förutsäger kommande studieframgång och 

undersöka vad effekten av politiska beslut kan bli. Därvid utnyttjas 

forskningsresultaten rörande individuella olikheter i t ex 

begåvning, kunskaper, färdigheter och ambitioner.

Forskningen om urval till högre studier är en del av ett större 

område som rör prognos av framgång i alla typer av utbildningar 

och yrken. Metodiken för forskningen är i huvudsak densamma.

Den vanliga utgångspunkten är tidigare erfarenheter och forsk

ning, som i detta fall är mycket omfattande. Detta jämte den 

speciella urvalssituationen och problemet leder till tänkbara 

prognosinstrument som undersöks enligt ungefär följande rutiner.

1. Analysera syftet med urvalet till utbildningen i fråga, sökande
gruppens sammansättning, de förkunskaper som utbildningen i 
fråga förutsätter samt de färdigheter och kunskaper utbild
ningen skall leda till.
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2. Välja ut eller nykonstruera ett eller flera prognosinstru
ment.

3. Skaffa sig tillgång till ett representativt urval sökande 
till utbildningen ifråga eller en motsvarande grupp.

4. Samla in resultat i prognosinstrumenten för dessa individer. 
Detta kan bestå i att samla in betyg från tidigare skolgång 
och/eller att ge olika prov till individerna.

5. När individerna gått igenom utbildningen ifråga samlar man 
in resultat enligt ett eller flera kriterier på framgång i 
denna utbildning. Ofta är det betyg från denna utbildning.

6. Göra en statistisk analys av sambandet mellan å ena sidan 
individernas resultat i olika prognosinstrumnet och å andra 
sidan kriterier på framgång i utbildningen. Detta för att 
finna i vilken grad de olika prognosinstrumenten kan för
utsäga framgången.

7. Redovisa och kommentera resultaten samt ställa förslag till 
fortsatt forskning för att ytterligare kontrollera utfallet 
eller för att pröva nya urvalsmetoder.

Var och en av dessa sju punkter diskuteras lite mer utförligt nedan.

URVALSFORSKNINGENS OLIKA STEG 

1. Urvalets förutsättningar

Utgångspunkten för att fastställa ett förfarande för urval till 
en viss utbildning måste vara en analys av dennas uppbyggnad och 
de syften som utbildningen har. Vilken kompetens, vilka färdig
heter och kunskaper är målet och hur vill man mot den bakgrunden 
att de antagna till utbildningen skall se ut. Kanske finns det 
politiskt färgade intentioner, som inte stämmer med mer renodlade 
meritokratiska. En utgångspunkt kan t ex vara att vissa urvals
instrument skall garantera ett visst minimum av kunskaper, 
färdigheter och begåvning, medan därutöver hänsyn till 
socialgrupp, ålder, kön, arbetslivserfarenhet m m skall vara 
avgörande. Dessa överväganden bör klart deklareras och motiveras. 
De kan t ex innebära att individens krav på rättvis behandling
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och samhällets intentioner kolliderar. De högst meriterade be
träffande studieförutsättningar kan t ex kräva att i första hand 
få komma in på vissa statusutbildningar i en omfattning som inte 
stämmer med utbildningspolitikernas önskan att få in studeranden 
med skiftande bakgrund. En besläktad strävan kan vara att fördela 
studiebegåvningarna mera jämt på alla utbildningar.

2. Valet av urvalsinstrument

Detta val är beroende av om det gäller att ordna urvalsmetoderna 
i en viss given utbildningssituation eller om det är fråga om mer 
generell forskning om nya urvalsmetoder. I det förra fallet ligger 
tonvikten på att i den givna situationen fastställa prognosvärdet 
hos instrument som redan används, t ex skolbetyg eller att till 
den speciella situationen utnyttja och anpassa urvalsinstrument, 
vars beskaffenhet det finns kunskap om från tidigare forskning.
I det senare fallet gäller det att finna och utveckla nya urvals
instrument vars egenskaper man inte känner så mycket om och 
eftersträva mer generell kunskap om deras prognosvärde i olika 
sammanhang.

Gränsen mellan de två typfallen är givetvis flytande. Ofta för
söker man genom sammanställningar av många olika undersökningar 
skaffa sig mer generell kunskap om vissa typer av prognosinstru
ment. Kompetensutredningens sammanställning av svenska undersök
ningar om urval till högre studier (Studieprognos och studie
framgång SOI) 1968:25) är ett exempel på detta. Det finns även 
flera internationella sammanställningar, t ex i kompetensutred
ningens ovannämnda skrift.

I forskningsprojekt om urval gäller det vanligen att undersöka 
om nya prognos instrument kan förbättra urval enligt redan kända 
och utprövade metoder och särskilt vad det nya prognosinstru
mentet mäter, som ger ett nytt bidrag till prognosen. Ett exempel 
på detta är undersökningar av om en viss personlighetsmätning kan 
bidra till prognosen och om detta bidrag förbättrar den prognos 
som betyg, begåvnings- och kunskapsprov redan ger.
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I huvudsak kan man tala om följande grupper av urvalsinstrument 
som dock i praktiken går in i varandra och är svåra att skilja åt.

a. Resultat från tidigare skolgång. Dessa kan bestå i betyg, 
läraromdömen, 'skrivningsresultat eller andra mått på 
framgång i tidigare utbildning.

b. Speciella kunskapsprov. De avser att mäta speciella kunskaper 
och färdigheter av betydelse särskilt för framgång i ett visst 
ämne eller utbildning. Det kan t ex vara prov på förmågan 
att lösa andragradsekvationer, översättningar av svensk text 
till engelsk, besvarande av frågor rörande vikingafärderna i 
österled eller ärftlighetslärans grunder.

c. Allmänna kunskapsprov. De syftar till att mäta allmänna kun
skaper och färdigheter av betydelsen för studier överhuvudtaget 
De kan t ex mäta ordförråd, allmänorientering om aktuella för
hållanden, läsning av text, tabeller och bilder samt förmågan 
att hantera siffror.

Gränsen mellan speciella och allmänna kunskapsprov är givetvis 
mycket flytande i praktiken.

d. Begåvningsprov. Dessa söker mäta den intellektuella kapa
citeten sådan den har blivit genom samspelet mellan arv och 
miljö. Denna typ av prov kan vara inriktade på den allmänna 
begåvningsnivån eller på mera speciella sidor såsom den spa- 
tiala eller verbala. Gränsen särskilt till allmänna kunskaps
prov blir i praktiken mycket flytande.

e. Person!ighetsegenskaper av icke intellektuell natur. Det kan 
vara fråga om emotionell stabilitet, graden av inåtvändhet- 
utåtvändhet, uthållighet eller ambition. Hit kan man föra 
attityder och intressen.

Vi ska senare återkomma till beskaffenheten hos de olika instru
menten och relationerna mellan dem.

3. Undersökningsgruppens sammansättning

Den grupp individer, som används i undersökningen bör vara 
representativ för eller jämförbar med den grupp för vilken man 
vill fastställa progriosförmågans storlek. Detta sammanhänger med 
att de statistiska måtten på prognosvärdet som vanligen används, 
t ex korrelationer, är beroende av sammansättningen av de sökande
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och antagna t ex beträffande medeltal och spridning enligt de 
använda mätinstrumenten. De statistiska beräkningarna av prognos- 
förmåga kan endast utföras på dem som antagits och fullföljt ut
bildningen. Ett vanligt problem är att vid urvalet har med eller 
utan hjälp av prognosinstrumenten vissa av de sökande gallrats bort. 
Man vet inte hur de sökande som avvisats eller avbrutit skulle 
ha klarat utbildningen. De som fullföljt utbildningen bildar en 
grupp med högre medeltal och mindre spridning än hela den ur
sprungliga sökandegruppen. Detta medför att prognosförmågan mätt 
t ex med korrelationer blir lägre för denna utvalda grupp än för 
hela sökandegruppen. Det finns visserligen formler för att korri
gera för detta i efterhand men dessa bygger på vissa antaganden som 
ofta inte är uppfyllda och dels kräver de tillgång till vissa 
data som ofta saknas om de olika instrumenten. Vi återkommer 
senare till dessa problem och deras statistiska behandling.

4. Insamling av resultat enligt prognosinstrumenten

Detta betyder att man ger de prov vars prognosvärde skall under
sökas till hela den undersökningsgrupp som avses och även samlar 
in betyg från tidigare utbildning eller andra uppgifter. Viktigt 
är att undvika bortfall av individer, något som kan minska under
sökningens värde. Om det ändå blir bortfall av individer i alla 
eller vissa mätinstrument, bör information insamlas om dessa 
individer för att kunna fastställa och om så erfordras korrigera 
effekten av bortfallet.

5. Insamling av kriterier på framgång i högre studier

Detta innebär att man samlar in betyg eller andra informationer 
om studieframgång i den utbildning som prognosen gäller. Ofta 
är kriterierna t ex avgångsbetygen från utbildningen. Dessa är 
bristfälliga mått på framgången i utbildningen ifråga och tar 
fasta endast på en del av utbildningens resultat. De kan också 
vara dåligt jämförbara mellan olika grupper av elever som genom
gått samma utbildning men har haft olika betygsättande lärare.
Vi återkommer till dessa och andra svårigheter med kriterierna 
på framgång längre fram.



6. Statistiska samband 6

Tabeller, grafiska framställningar och korrelationer används 
för att överskådligt visa graden av överensstämmelse mellan å 
ena sidan prognosinstrument, bakgrundsdata o d samt å andra 
sidan kriterier på framgång i de studier prognosen och urvalet 
avser. Det enklaste fallet att åskådliggöra i tabellform är 
när både prognosinstrument och kriterium på framgång är upp
delade endast på två steg. Vi får då en fyrfältstabel1 som i 
tabell 1. Den visar sambandet mellan brist på respektive före
komst av arbetslivserfarenhet (ALE) å ena sidan och underkänd 
och godkänd på en högskolekurs å andra sidan. Av 90 elever har 
40 inge ALE och 50 har ALE. 65 av de 90 är godkända på kursen 
medan 25 är underkända. Nämnda fyrfältstabel1 har följande ut
seende.

Tabell 1 A och B Sambandet mellan arbetslivserfarenhet och
betyg på en högskolekurs. Tabell A anger 
antal studenter och tabell B anger procent.

Tabell A Tabell B

Ej ALE ALE Ej ALE ALE

GK 28 37 65 GK 70 74

UK 12 13 25 UK 30 26

40 50 90 lo 100 100
N 40 50

Redan av tabell 1 A framgår att proportionen gädkända är nästan 
densamma både i "Ej ALE"-och "ALE-gruppen". Detta framgår mera 
exakt i tabell 1 B där fördelningarna på Godkänd eller Under
känd redovisas i procent. Proportionen godkända är dock något 
högre i "ALE-gruppen" (74% mot 70%).

Antalet steg kan givetvis vara fler än två. I tabell 2 finns ett 
sådant exempel, där sambandet mellan ett prognosinstrument och 
ett kriterium på framgång på en linje vid högskolan visas. I 
detta fall är det medelbetyget från gymnasiet(x-axeln) som skall 
förutsäga uppnått poängtal vid högskolan (y-axeln).



Tabell 2
Y

Poäng från 
högskolan 19

18

17

16

15

14

13

12

11

2 3

1 7 16 14 X
2 3 13 12 14

y
X 3

2 3 12 23 y
/

Al 10

1 4 27 X s

15 6 2

3 9 'V 17 9 4 1

5 \y 10 7 7 2

X 8 7 11 8 3

4 5 4 2 1

2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 Medelbetyg från
--------- gymnasiet

2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0

Av tabellen framgår t ex att av dem som har de lägsta medelbetygen 

från gymnasiet, 2,4 - 2,6, har fyra individer den lägsta poängen 11, 
från högskolan, fem har 12, fem har 13 och tre har 14. För de indi
vider, som är bäst enligt prognosinstrumentet, dvs har medelbe
tyg 4,8 - 5,0 från gymnasiet gäller att de även har höga poäng från 

högskolan. Tre individer har 17 poäng, tre har 18 och tre har 
19. På det hela taget visar tabellen att med höga värden i prog
nosinstrumentet följer höga kriterievärden. Med låga prognosvärden 

tenderar också att följa låga kriteriepoäng. Det går alltså att
förutsäaa kriteripoänaen från högskolan ganska väl med hjälp av

1)
prognosinstrumentet medelbetyg från gymnasiet.

Det går också ofta att sammanfatta denna tendens till samband i 
ettenda index, den s k korrelationskoefficienten. Den kan anta 

värden mellan +1 och -1. En korrelationskoefficient på +1 innebär 
att sambandet är fullständigt mellan de två poängserierna, dvs 
att den som ligger främst i den ena även gör det i den andra osv. 
Värden från +1 till 0 anger positiva samband av svagare styrka.

1) Den i statistik helt obevandrade bör studera en elemäntär 
lärobok i statistik, t ex Henrysson, S. Statistik för lärare.
1968
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Korrelationen 0 innebär att inget samband föreligger, varvid 
alltså kunskapen om en individs värde i prognosinstrumentet inte 
ger någon speciell grund för förutsägelse av hans kriteriepoäng. 
Korrelationer mellan 0 och -1 anger olika grader av negativa sam
band, dvs där höga värden i prognosinstrumentet går samman med 
låga poäng i kriteriet. Korrelationen mellan prognosinstrument 
och kriterium i tabell 1 är r=.73. I tabell 3 finns några ytter
ligare exempel på korrelationer. För enkelhetens skull har variab
lerna uppdelats endast på fem steg.

Tabell 3 Sambandet mellan prognosinstrument 
och kriterium.

Proqnosinst rument

Kriterium

1 2 3 4 5

s 1 2 1
4 1 4 6 4 1
3 2 6 8 6 2
2 1 4 6 4 1
1 1 2 1

r — C>.00

1 2 3 4 5

5 2 2
4 6 8 2

3 6 1 2 6
2 2 8 6
1 2 2

r-0.75

12 3 4 5

1 2 1
2 6 6 2

1 6 10 6 1
2 6 6 2
1 2 1

f —0.50

1 2 3 4 5

4

1 6

24

16

4

r~1.00

5

4

1 2 3 4 S 1 2 3 4 5

1 2 1 S 4

2 6 6 2 4 1 6

1 6 10 6 1 3 24

2 6 6 2 2 16

1 2 1 1 4

3

2
1

r — 0.50 r-----1.00
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Det finns korrelationskoefficienter användbara för olika fall.
Det vanligaste och mest kända är produktmomentkorrelationen 
eller Pearsonkorrelationen, som den även kallas efter en av dess 
skapare. I bilaga 1 ges mer detaljer om korrelationernas 
innebörd och svagheter.

Ett annat sätt att studera samband är att göra jämförelser mellan 
medelvärden. I följande exempel (tabell 4) finns redovisade vilka 
matematikbetyg från gymnasiet de elever som ej tagit examen vid 
en viss högskol el inje har jämfört med dem som tagit examen.

Tabell 4 Fördelning av matematikbetyg från gymnasiet för dem 
utan examen och dem med examen.

Betyg Utan
examen

Med
examen

5 3 15
4 21 18
3 13 13
2 9 1
1 4 0

N = 50 47
M = 3,2 4,0
s = 1.06 .79

Som synes har gruppen med högskoleexamen också höga betyg i ma
tematik från gymnasiet. Detta kan vi uttrycka i en siffra näm
ligen det aritmetiska medelvärdet, som är summan av poängtalen
för alla i respektive grupp dividerat med antalet i gruppen.

1)Uttryckt i en formel blir detta
"x

N = --- - - - - - - - (1)
N

där fl anger medelvärde, x är betyget, z står för "summan av" 
och N är antalet individer.

1) Se en statistikbok
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För att kunna tolka innebörden i medeltalen behövs också mått 
på spridningen av betygen i respektive grupp. Ett vanligt sådant 
mått är standardavvikelsen s. Den följer formeln

(X-M) är respektive individs avvikelse från medelvärdet och
2

£(x-M) är alltså summan av dessa avvikelser kvadrerade.

2 y (v-M)^

Den kvadrerade standardavvikelsen s = —— är medeltalet
2 ’

av de kvadrerade avvikelserna. Värdet s , som kallas variansen, 
är ett sorts genomsnittsmått på avvikelsernas storlek.

Medeltalet och standardavvikelse för de 50 utan examen är M=3,2 

och s=1.06. För de 47 med examen är M=4,0 och s=.99. Det är ett
klart samband mellan matematikbetyg och examensbenägenhet. De 

som nått examen vid högskolan har i genomsnitt högre matematik
betyg från gymnasiet.

7. Resultatredovisning

Denna innehåller en sammanställning av undersökningens syfte och 

uppläggning, mätinstrumenten, resultaten av den statistiska analysen 

med tabeller och eventuella korrelationsvärden, medelvärden och 

spridningar. Där ger forskaren även de reservationer som måste 

göras beträffande resultatens giltighet. Så t ex är det viktigt 

att redovisa i vilken mån en del individer saknar kriteriepoäng 
på grund av att de inte antagits till utbildningen eller"fallit 

bort"under vägen. Av intresse är också hur de ser ut poäng

mässigt och vart de tagit vägen. Vidare bör resultaten ställas 
i relation till tidigare erhållna resultat i andra undersökningar 
och anges vilka ytterligare undersökningar som bör göras för att 
belägga resultaten eller pröva nya uppslag. Forskaren bör också 

kommentera vad resultaten innebär i relation till andra, t ex 

politiska, intentioner om vad urvalet skall leda till.
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VALIDITET OCH RELIABIL ITET

Ett par nyckelbegrepp i den klassiska mätteorin och prognos

forskningen är validitet och reliabilitet. Med validitet hos 

en mätning menas, populärt uttryckt, i vilken grad instrumentet 

mäter vad det är avsett att mäta. Ett annat sätt att uttrycka 

det är att validiteten anger i vilken grad de slutsatser man vill 

dra från en mätning, verkligen är berättigad. En variant av 

detta är innehållsvalidi teten, som säger i vilken utsträckning 

innehållet i mätinstrumentet är sådan att det stämmer med defi

nitionen av det som skall mätas. Det kan t ex gälla i hur hög 

grad ett kunskapsprov i engelska för gymnasiet mäter den engelska 

som skall läras ut där. Detta kan utrönas genom jämförelser 

mellan uppgifterna i provet och undervisningens innehåll, genom 

expertgranskning eller andra sätt att kontrollera innehållet.

En annan variant av speciellt intresse är prognosvaliditet. Den 

visar i vilken utsträckning ett prognosinstrument kan användas 

för att förutsäga utfallet enligt ett kriterium. Den redovisas 

vanligen som en korrelation mellan de två måtten för undersök
ningsgruppen. Korrelationen .74 i tabell 2 är ett mått på prog

nosval iditeten. Man kan inte tala om att ett prognosinstru

ment har en gång för alla en given prognosvaliditet. Den är 

bunden till vilket kriteriet är och hur undersökningsgruppen 

ser ut.

Det andra nyckelbegreppet i mätningsläran är reliabili teten.

Den avser att visa i vilken mån mätningen ger samma resultat vid 

upprepning med samma eller prarallellt konstruerat mätinstru

ment. ÖverensStämmeIsen bestäms vanligen genom att man beräknar 

korrelationen mellan de två mätningarna på samma undersöknings

grupp. Reliabi1itetens storlek och mer precisa innebörd är bl a 

beroende av vad som i praktiken är "samma" eller "parallellt" 

mätinstrument och även av undersökningsgruppens sammansättning.

Reliabili teten är ett uttryck för i vilken utsträckning instru

menten är utsatta för mätfel och variationer i uppgiftsmaterialet.

Reliabili teten är viktig för prognosvaliditeten genom att den 

senare stiger när reliabili teten hos prognosinstrument och/eller 

kriterium stiaer.
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EN ÖVERSIKT AV FORSKNINGENS RESULTAT

Den mycket omfattande forskningen rörande urval till högre 

studier är mycket svår att sammanfatta vilket sammanhänger 

med en rad olika faktorer, bl a följande.

1. De olika utbildningarna kan vara mycket skilda till sin 
karaktär t ex beträffande graden av teoretisk eller 
praktisk inriktning, språklig eller teknisk inrikning, 
den undervisningsmetodik och de krav som ställs.

2. Sökandegrupperna kan vara mycket olika sammansatta. T ex 
till läkarstudier i Sverige söker en genomsnittlig mer 
kvalificerad grupp betygsmässigt än till ekonomutbildning.

3. Kriterierna kan vara av mycket olika typ, innehåll och 
kvalitet. Den betygsumma som ofta används som kriterium 
kan t ex vara grundad på enskilda betyg av mättekniskt 
mycket varierande standard och jämförbarhet.

4. Den grupp av sökande som blivit kvar efter genomgången ut
bildning är ofta mycket mer begränsad i sin spridning i 
både prognosinstrument och kriterium än hela gruppen sö
kande skulle blivit. En rad andra faktorer än prognosinstru
menten kan dessutom ha bidragit till att förändra strukturen 
på den grupp som slutligen genomgått utbildningen.

5. Sökandegruppen kan vara mycket heterogen till sin samman
sättning. Den kan t ex innehålla sökandegrupper med mycket 
varierande bakgrund t ex beträffande tidigare utbildning, 
social bakgrund, ålder och kön. Statistiska beräkningar på 
resultat från sådana heterogena grupper ger ofta annat ut
fall än beräkningar på grupper som gjorts homogena i någon 
eller flera av bakgrundsfaktorerna.

Vi ska senare återkomma till hur man kan komma till rätta med 

dessa svårigheter.

Det finns en rad sammanställningar av forskningsresultat inom 

detta område, t ex Anastasi (1976), Astin (1971), Bloom and Peters 

(1961), Breland (1979), French (1964), Garrett (1949), Henrysson 

(1968), Lavin (1965), Lannholm and Schrader (1951), Mitter (1979) 

och Paulin (1968). Av dessa framgår den mycket varierande standarden 

hos olika undersökningar och de skilda resultaten av dem. Om 

man ändå skall försöka sammanfatta den internationella littera

turen så tyder den på att de bästa enskilda prognosinstrumenten
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när det gäller att förutsäga framgång i studier vanligen är be

tygsummor eller liknande, allmänna kunskaps- och färdighetsprov 

samt allmänna begåvningsprov. Möjligen är det en tendens att 

betygsummor har något bättre prognosvärde än övriga prognosinst

rument, men detta sammanhänger med i vilken utsträckning betygen 

är givna under goda mättekniska förhållanden eller och av vilken 

kvalitet proven är.

Forskningssammanställningarna har även behandlat inverkan av olika 

icke intellektuella personlighetsegenskaper och bakgrundsfaktorer 

t ex ras, socialklass, föräldrars utbildning och kön. Vi åter

kommer till deras värde.

Detta var en översiktlig beskrivning av den traditionella forsk

ningen om urval till högre studier och några av dess resultat.

I följande ska vi ta upp några mera speciella problem inom urvals

forskningen. De berör både själva forskningsmetodiken, de bakom

liggande principerna och den praktiska tillämpningen, där de 

sociala och politiska aspekterna allt mer kommit i förgrunden.

DEL II PROBLEM INOM URVALSFORSKNINGEN

Kriteriefrågan

En förutsättning för att en prognosundersökning skall ge riktiga 

och användbara resultat är att det finns ett relevant och mät- 

tekniskt tillfredsställande kriterium på framgång i de studier 

prognosen avser. Detta kriterium skall mäta framgång definierat 

på önskat sätt, t ex stämma överens med målsättningarna för stu

dierna ifråga. Därvid finns det flera svårigheter. En är att mål

sättningen kan vara allmänt hållen. En annan är att den inte täcker 

vad som faktiskt försiggår i studierna. Det kan också finnas de

lade meningar om vilken målsättning eller vilken del av den som 

är den väsentligaste.



Det finns många typer av målsättningar. Här följer några, som 

förekommer som grund för val av kriterium på studieframgång.
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1. Inlära kunskaper och färdigheter. Det kan vara t ex kunskaper 
j speciella ämnen eller grupper av ämnen. Det kan vara fär
digheter att tillgodogöra sig information i tryckt eller munt
lig form, i tabeller, text eller bilder. Det kan vara förmågan 
att själv producera information och förmedla den muntligt eller 
skriftligt.

2. Utveckla intellektuella egenskaper såsom analytisk förmåga,
Icritiskt tänkande, kreativitet och god studievana.

3. Utveckla känsloliv och sociala egenskaper såsom samarbets- 
törmåga, flit, intresse för studier och vissa önskade attityder 
eller intressen.

Framgång i det yrke som utbildningen leder till anser många bör 
utgöra det slutliga kriteriet.

Det vanligaste kriteriet är någon form av betygsumma som ti 11- 
samnans fångar in det som nämns under punkt 1 ovan, dvs kuns
kaper och färdigheter. Många anser också att en sådan betygsumma 

också fångar in delar av vad som nämns under punkt 2 och 3, 
eftersom dessa antingen är förutsättningar för eller resultat av 

studierna. Detta trots att de inte uttryckligen kommer med i 
betygen.

Ett annat sätt att komma åt kunskaper och färdigheter är att 
använda skriftliga eller muntliga prov. Ofta ligger sådana som 

grund för betygsättning och finns redan med i betygsvärdena som 

en del. Medelbetyg som grundas på en summa av en rad olika lä
rares betygsättning ger som regel en mera allsidig och relevant 
bild av kunskaper och färdigheter än enbart prov. I bästa fall 
bygger betygen på en omfattande information från de olika lärare, 
som har haft tillfälle att under en länqre tid samla in infor
mation om individerna och sovra den.



Eftersom betygen i princip är subjektiva bedömningar eller sub
jektiv sammanvägning av objektiva data t ex provresultat och 
subjektiva intryck är de utsatta för en rad av de felkällor 
som kännetecknar subjektiv bedömning. Dit hör t ex hal o-effekten, 
dvs att de allmänna intrycken av en viss person färgar av sig 
även när man bedömer mera speciella sidor hos denne. Detta medför 
t ex att den individ som av någon anledning från början gjort 
intryck på läraren ofta bär med sig det i andra sammanhang och 
långt fram i tiden. Undersökningar har också visat att betyg
sättningen påverkas av lärarnas förväntningar på eleverna. Dessa 
kan t ex bero på lärarnas kännedom om social gruppstillhörighet, 
tidigare betyg, testresultat eller på ett trevligt yttre upp
trädande.

En kritik mot betygen är att de inte tar tillräckligt i 
beaktande en del av de olika intellektuella och emotionella 
egenskaper som nämnts under 2 och 3 ovan och även är för be
gränsade som mått på kunskaper och färdigheter. Detta kan 
sammanhänga med att de betygsättande lärarna i huvudsak grundar 
sig på den mera lätt tillgängliga information som finns i skriv
ningar och andra typer av prov medan t ex elevernas kritiska 
och kreativa prestationer inte tas med i bilden i varje fall av 
vissa lärare. Tillgången på undersökningar som visar något 
mera säkert om detta är dock mycket begränsad.

En annan kritik mot betygen är att olika lärare tillämpar skift
ande och ofta outtalade principer och underlag vid sin betyg
sättning. Den tenderar att bli en sorts helhetsbedömning av 
eleverna som grundas på delvis olika underlag för olika lärare.

En annan kritik mot betygen är att olika lärare och skolor an
vänder olika betygstandard. Vi återkommer till detta i ett se
nare avsnitt.

Det sammanfattande intrycket av litteraturen på området är att 
en betygsumma tillkommen under gynnsamma betingelser är det bästa 
enskilda måttet på skol framgång i de flesta sammanhang. Man bör 
dock vara medveten om vilken typ av betygskriterium man använder, 
t ex vilka ämnen som ingår , och vilka svagheter som vidlåder 
betygsumman. Komplettering med andra kriterier är önskvärd.



En kritik mot betygen har varit att de allt för mycket tar fasta 
på de rent kunskapsmässiga sidorna av skolans verksamhet. Försök 
har därför gjorts att komplettera betygen med informationer eller 
bedömningar av andra aktiviteter i och utom det egentliga skol
arbetet. Det har t ex varit deltagande i föreningsliv, medverkan 
i debatter eller i olika publikationer, medverkan i det gemen
samma arbetet med sociala och andra aspekter av skolans verksamhet 
förtroendeposter t ex elevråd och dylikt, bedömningar från kam
raterna av olika egenskaper såsom samarbetsförmåga. Undersök
ningarna av detta visar att sådana mått som regel har relativt 
låga men positiva samband med skolframgång mätt enligt vanliga 
betyg. De kan därför vara värdefulla komplement i prognosunder- 
sökningar (Munday & Davis 1974).

Svårigheterna med egenskaperna under 2 och 3 - olika intellek
tuella egenskaper som kritisk förmåga och kreativitet samt emo
tionella och sociala egenskaper - är bl a att de i hög grad är 
resultat av påverkan utanför utbildningen ifråga. Dess
utom är det i varje fall i mångas ögon relativt begränsade och 
svårfångade aspekter av undervisningens målsättningar. De är 
dessutom svåra att mäta eller bedöma på ett tillfredställande 
och heltäckande sätt.

Variationer i betygsättningspraxis

En stor svårighet med betygen är den bristande jämförbarheten 
mellan lärare och mellan skolor i betygsättningspraxis. Vissa 
lärare är strängare än andra även inom samma ämne. Vissa skolor 
tenderar att tillämpa en strängare betygstandard än andra eller 
sprida ut betygen mer på grund av de ofta oskrivna regler och 
traditioner som lärargruppen och rektor tillsammans använder.
En annan tendens är att lärarna anpassar betygsättningen till 
det genomsnittliga elevmaterialet i sin skola så att skolor 
med fler duktiga elever ställer högre krav för ett visst betygs- 
värde än skolor med sämre elever.

I Sverige och vissa andra länder finns regler om hur betygen 
vanligen skall fördelas inom den elevkategori som läser samma 
kurs. I svenska gymnasieskolor innebär detta i allmänhet att
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betygen skall fördelas på värdena 1, 2, 3, 4 och 5 enligt vissa 
procenttal med 3 som medelbetyg. Standardprov eller centrala prov 
skall tala om för läraren hur han i den enskilda klassavdelningen 
bör avvika från den anbefallda riktfördelningen. Detta har säker
ligen gjort betygen mer jämförbara, men när trycket på betygen är 
starkt genom den hårda konkurrensen vid urval till högre studier 
räcker inte detta. Sålunda har vi idag ett kraftigt tryck på gym
nasiebetygen i svenska skolor vilket sammanhänger med dess stora be
tydelse vid urval till vissa högskoleutbildningar. Detta har 
medfört att betygen glidit uppåt och t ex lett till att betyd
ligt fler femmor ges idag än betygsanvisningar och centrala prov 
anger. Detta framgår av sammanställningar från skolöverstyrelsen. 
(Lindberg, Y., Jakobsson, E., 1982 och 1983)

I många länder finns inte ens enhetliga bestämmelser om betyg
sättningen fastän betygsbenämningarna är desamma. I vissa länder 
har man dessutom flera betygssystem parallellt med varandra. Detta 

gör att det blir mycket svårt att använda dessa betyg både i ur
val ssammanhang och i undersökningar om betygens prognosvärde eller 
som kriterium. Ibland har man försökt komma till rätta med denna 
svårighet genom att väga ihop korrelationskoefficienter beräknade 
i olika klassavdelningar eller skolenheter och på statistisk väg 
göra en skattning av den korrelation man skulle fått om beräkningar 
skett på hela elevmaterialet betygsatt med en jämförbar betygsätt
ning. Därvid kan man antingen använda kännedom om tidigare betyg- 
sättningspraxis i olika klasser eller skolor eller använda prov 
som underlag för att korrigera betygsfördelningens medeltal och 
spridning på i princip samma sätt som sker med hjälp av standard
prov och centrala prov i svenska skolor.

En annan väg är att använda rangordning inom klassen i stället 
för betyg. Eventuellt kan man använda rangordningen inom ett helt 
klasstadium i en skola om betygskraven är ungefär lika i alla 
klassavdelningar i stadiet i fråga. I den grad detta inte är fallet 
tenderar medel korrelationen att sänkas genom att samma rangsumma 
inte motsvarar samma faktiska prestation i de olika klassavdel
ningarna.
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En annan svårighet, som t ex gäller betyg från den svenska hög
skolan använda som kriterier, är att högskolan vanligen använder 
få betygsteg och att dessa definieras på olika sätt av olika lärare 
vid. olika högskolor och i olika ämnen. Ofta används endast en tre- 
gradig skala med underkänt, godkänt och väl godkänt som de tre 
betygstegen. På senare år har det blivit vanligare med bara två 
steg dvs endast underkänd och godkänd. Särskilt som reglerna 
för hur dessa steg används varierar mycket är det då önskvärt att 
skaffa sig mer differentierade kriterier i undersökningssyfte.
Detta kan ske genom att skaffa sig tillgång till och sammanväga 
alla de delbedömningar och provresultat som ligger till grund för 
den slutliga betygsättningen. En annan väg är att insamla omdömen 
givna av lärare i en väl definierad och differentierad skala, som 
är den samma för alla bedömare och att träna dem i dess använd
ning.

Ofta bygger betygsummor för individer i ett undersökningsmaterial 
på att man lägger ihop betyg som kommer från delvis olika ämnen 
för olika individer. Detta är principiellt felaktigt, men de skev
heter som uppkommer genom detta är vanligen mindre än vad man i 
allmänhet tror. Detta sarmanhänger med att betyg åtminstone i läro
ämnen är relativt högt korrelerade med varandra dvs att det är 
samma individer som har höga betyg respektive samma individer som 
har låga betyg på det hela taget. Samma problem gäller om man, 
som många önskar, ger större vikt åt vissa ämnen i urvalssamman
hang. Effekten av viktsystemet på rangordningen av sökande är 
vanligen tämligen obetydlig. Detta har visats bl a i kompetens
utredningens specialundersökningar (SOU, 1970:20) där beräkningar 
av detta har utförts. Detta hindrar givetvis inte att effekten av 
vägning av betyg kan vara ogynnsamma på andra sätt t ex genom 
att eleverna anpassar sig till ett visst viktsystem. De kan t ex 
koncentrera sitt arbete mer än rimligt, till det ämne, som de 
upplever ger större utdelning i betyg med mindre arbetsinsats, 
dvs som regel ämnen med lågt timtal. Ett system med kraftiga 
vikter åt vissa ämnen kan dock på likartat sätt vrida över 
arbetsinsatsen till dessa.
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Differentierat urval

Särskilt under och efter andra världskriget konstruerades i 
flera länder ett antal provbatterier för s k differentiell 
prognos. Den avser att samtidigt ange lämpligheten för en rad 
olika utbildningar och vilka av dessa som är bäst prognos för. 
Detta sker genom att ge delproven olika vikt för olika utbild
ningar. Det militära försvaret hade t ex uppgiften att snabbt 
placera och utbilda stora mängder rekryter till en rad befatt
ningar med varierande krav. Detta sökte man göra med hjälp av 
provbatterier framställda på två principiellt skilda vägar.

1. Analoga prov. I detta fall sökte forskaren framställa och skräddar
sy ett urvalsprov eller en provserie för varje befattning eller 
närliggande befattningar. Detta skedde ofta geom prov som sökte 
simulera avgörande moment i frågavarande befattning t ex ett 
förenklat prov på att avlyssna morsesignaler för blivande sig
nal ister. Denna metod kräver i princip ett prov eller prov
serie för varje befattning och det är därför nördvändigt att 
koncentrera sig på vissa viktiga nyckelbefattnignar med dyr 
utbildning.

2. Analytiska prov. I detta fall söker forskaren konstruera ett 
provbatteri som mäter mer generella egenskaper av betydelse 
för framgång i vissa befattningar men ej i andra. Denna an
sats bygger ofta på faktoranalytiskt tänkande. De olika del- 
proven skall då vara mätare av de relativt lågkorrelerade pri
mära faktorer som den faktoranalytiska forskningen har gett
t ex spatiala faktorer, verbal fluency, verbalt resonemang, 
manuell snabbhet osv. Förutsättningarna för att en sådan 
modell skall fungera är att olika faktortest verkligen ha 
prognosvärde på önskat sätt dvs prognosvärde för framgång 
i vissa befattningar men ej för andra. Detta kräver bl a 
att korrelationerna mellan de olika proven skall vara tämligen 
låga. Samtidigt måste re1 iabi 1 i tet hos de olika proven 
vara hög, så att inte de låga korrelationerna mellan proven 
beror på reliabilitetsbrister. Dessutom krävs givetvis att 
framgången i olika befattningar verkligen beror till stor 
del på olika faktorer.

Både inom försvaret, arbetsförmedlingen och undervisningen i olika 
länder, har lagts ner mycket forskning på dessa ansatser men 
resultatet har varit relativt magert i förhållande till insatsen 
(Dunette & Borman 1979 s 497). Den sammanhänger med flera saker. 
Det krävs omfattande utvecklingsprogram och analys av kraven i de 
olika befattningarna eller utbildningarna.
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Dessutom krävs prov, som vart och ett verkligen har differentiell 
prognos, dvs korrelerar lågt med övriga prov, har hög reliabilitet 
och har prognosval idi tet bara för vissa befattningar eller utbild
ningar.

Vid urval till högre studier används ofta kunskapsprov i enstaka 
ämnen eller grupper av likartade ämnen för prognos av framgång 
i studier på olika utbildningslinjer. De mättekniska kraven på 
differentiell prognos är desamma som ovan. De olika ämnesproven 
skall lämna unika bidrag till prognosen för den aktuella utbild
ningslinjen men ej för Övriga. Dvs proven skall ange vilka som 
har speciellt goda förutsättningar för den avsedda utbildnings
linjen.

Den stora svårigheten för differentiell prognos är att ett gene
rellt prov av typ högskoleprovet förutsäger studieframgång bra på 
de flesta teoretiska utbildningslinjerna och att ämnesbundna proven 
inte ger tillräckligt stort bidrag till prognosen därutöver. De 
ämnesbundna proven tenderar också att ha tämligen höga samband med 
varandra. Med andra ord, tendensen är stark att samma personer 
ligger högt i alla eller nästan alla prov. De lärde tivstar om 
huruvida det beror på att samma personer faktiskt tenderar att 
vara bäst i alla utbildningar eller på att de "rätta" proven inte 
konstruerats än.

Kunskapsprovens utformning påverkas av om syftet i första hand 
är att få god prognos till en viss utbildningslinje oavsett vad 
som händer med prognosen till andra linjer eller om tyngdpunkten 
ligger på differentiell prognos, dvs vilken av utbildningslin
jerna man är bäst lämpad för. I förra fallet är det mer berättigat 
med mer generella kunskapsprov. I det andra fallet bör tonvikten 
ligga på de kunskaper och färdigheter som är speciella för ämnet 
i fråga.

Kreativitet

En vanlig kritik av både skolan och universiteten är att under
visningen inte befordrar elevernas kreativitet utan i alltför



stor utsträckning är inriktad på inlärning av faktakunskaper på 

bekostnad av förståelse och tillämpning av principer för lösning 

av nya problem. Undervisningen borde i stället inriktas på att an
vända kunskaperna på ett skapande sätt och på att utveckla nya 

tankar, ideér och lösningar. Med liknande argument kritiseras 

också betygen eftersom de i hög grad återspeglar undervisningen. 
Betygen tenderar dessutom att huvudsakligen bygga på muntliga 

förhör, skrivningar och andra prov som tar fasta på kunskaper 
av del talj- och minnesbetonat slag. Detta medför att kreativiteten 

inte får den plats den borde i skolan och i utbildningen. En 

liknande kritik riktas också mot bruket av kunskapsprov eller 

begåvningsprov vid urval till högre studier. De tar också till 
stor del fasta på återgivande av kunskap eller s k konvergent 
tänkande dvs lösning av problem där man utifrån givna för
utsättningar på logisk väg kommer fram till den enda riktiga 

lösningen på problemet.

Det finns mycken forskning rörande kreativitet. En del av den 

har en experimentell prägel och är ofta förknippad med forskning 
kring problemlösningsprocessen. Det finns också andra ansatser 
t ex en mer introspektiv analys av intellektuella processer. En 
annan ansats är att jämföra extremgrupper av kreativa och icke 

kreativa personer med en rad test och andra instrument. Det 
gäller t ex erkänt kreativa forskare jämförda med andra.

Begreppet kreativitet är långt ifrån entydigt. Bach (1971 s 12) 
ger följande vaga och allmänna definition: "Kreativitet kan defi
nieras som en individs förmåga att komma med nya och originella 

produkter och ideér." De flesta forskare tar dock fasta på att 
det gäller att producera ett stort antal svar eller lösningar 
som utslag av flexibilitet och "divergent" tänkande. Det är 

alltså inte frågan om att producera ett visst givet svar utan 

också att svaren är originella. Vissa forskare talar om 
"fluency" och lägger tonvikten på produktionen av mängden av 

ideér. Andra t ex Guilford (1967) talar om divergent tänkande 

som typiskt för kreativitet i motsats till det konvergenta 

tänkandet och problemlösandet fram emot en enda logisk given 

lösning. Det diVergenta tänkandet kännetecknas snarast av att 
det finns en rad olika lösningar på ett givet problem.



Det finns en rad olika provtyper. Vanligen använda är prov på 
verbal fluency t ex att utifrån vissa givna bokstäver konstruera 
så många ord som möjligt eller att producera ord eller andra 
symboler tillhörande en viss familj av symboler. En besläktad 
typ är att hitta på ovanliga användningar för ett visst givet 
material t ex så många användningar som möjligt av en tegelsten, 
en segelbåt eller ett gammalt' bildäck. En annan typ är att 
utifrån ett givet material t ex en klisterburk, några snören, 
ett antal järnstänger, några stenar, en tidning, en gryta, några 
köksredskap konstruera någonting valfritt och originellt. Ibland 
kan prov av denna typ närma sig problems!ösningsprov där det
gäller att med ett givet materialet lösa ett visst problem. En 
uppgift är att åstadkomma ett redskap som kan användas för något 
specificerat ändamål t ex att nå upp till ett föremål som hänger 
i taket. Sådana prov närmar sig då problemlösning av mera kon
vergent natur.

Ett problem med många av kreativitetsproven är svårigheten att 
ordna en obektiv rättning som även ger tillfresställande relia- 
bi1 i tet. Många nöjer sig med att räkna antalet lösningar utan 
att göra någon bedömning av deras kvalitet. Man får på ett sådant 
sätt ett objektivt mått, men vad detta står fär är diskutabelt. 
Andra kräver därför att man måste göra någon form av kvalitets
bedömning d v s ta ställning till vilka ideér som är mest krea
tiva eller i någon mening "rätta". I detta sammanhang gör en hel 
del forskare en distinktion me 11 an"fluency"och kreativitet. De 
menar att fluency är förmågan att generera svar och endast är 
ett led i kreativiteten. Krav måste också ställas på lösningar
nas kvalitet (Cronbach, 1970, s 395).

En svårighet med kreativitetsbegreppet och kreativitetstesten 
är att de tenderar att vara mångdimensionella dvs att det 
finns olika arter av kreativitet. Då t ex är konstnärlig krea
tivitet av visuellt slag kanske annorlunda än den kreativitet 
som författare visar. Vetenskapsmannens kreativitet när det 
gäller att utveckla forskningen är kanske i sin tur någonting 
annat. Det verkar också som olika typer av kreativitetstest 
tenderar att ha relativt låga samband med varandra. Många 
ifrågasätter därför om det finns en enhetlig egenskap kreativitet



som går igen i en rad sammanhang och är konstant hos individen 
under lång tid (Horn, 1976, s 444-447). Kreativitetens relation 
till intelligensen är också mycket omdiskuterad. Speciellt om 
intelligenstesten är av den reproducerande typen så tenderar sam
bandet mellan kreativitetstest och intelligenstest att bli täm
ligen låga och återspeglar skillnaden mellan divergent och kon
vergent tänkande. Vanligen är dock korrelationerna positiva 
(Barron & Harrington 1981, s 444-450). Många anser att intelli
genstestresultatet och kreativitet har samband med varandra på 
låga prestationsnivåer men över en viss gräns t ex intelligens
kvot 120, finns föga samband mellan intelligens och kreativitet 
(Butcher, 1968, s 103). Denna fråga är inte löst av forskarna 
och tenderar att bli ännu svårare att lösa eftersom intelligens
begreppet och bruket av intelligenstest såsom mätare av en be
stämd egenskap "intelligens" är mycket omdiskuterad i sig.

Cronbach (1970, s 395) uttrycker problemen på ett bra sätt:

" Before a test can be accepted as measuring a distinct creative 
ability, (1) it must be independent to some degree from conven
tional tests of general ability, and (2) it must be shown that 
high scores are especially likely to produce original works of 
some kind that are exellent for their age and training. Many 
proposed tests fail to satisfy criterion (1); even if they have 
rather low direct correlations with aeneral mental tests, 
this is eccplained by their low reliability (Thorndike, 1963c; 
Wallach & Kogan, 1965, pp 2ff). Most of the tests have been . 
announced to the world prior to any solid validity studies".

Andra forskare trycker på vikten av personlighetsegenskaper och 
menar att kreativiteten ligger i hög grad på personlighetsplanet 
och har att göra med attityder och med egenskaper såsom låg 
rigiditet. Andra menar att kreativa prestationer är beroende på 
den mentala inställningen hos individen och därför i hög grad 
kan påverkas. Samma individ kan genom instruktioner eller mycket 
korta anvisningar göras "kreativ" i sitt sätt att arbeta. Krea- 
tivitetstestens prognosvaliditet när det gäller framgång i högre 
studier är inte särskilt hög. Detta kan dock bero på att de 
kriterier på framgång i högre studier som används vid prognos
undersökningar tar fasta på sådana prestationer, som inte är av 
det kreativa slaget och att man därför inte kan vänta sig någon 
hög prognosval idi tet. Av samma anledning tycks det vara så att 
kreativitetstesten inte tillför prognosen nämnvärt mycket utöver
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vad begåvnings- och kunskapsprov och betyg redan ger (Horn, 
1976, s 447). Skall man därför motivera bruket av kreativitets- 
test i urvalssammanhang måste detta göras utifrån innehål Is
val idi tetssynpunkter eller validitetskontroller mot andra kri
terier än betyg o d t ex lärarskattningar eller andra mått 
på kreativa prestationer. Vi är benägna att instämma med 
Anastasis påstående från 1958 (s 353).

" So far relatively little progress has been made in relating 
any of the factors identified in creativity research with exter
nal criteria of creative accomplishment".

Användbarheten hos kreativitetstest i urvalssammanhang, sådant 
problemet traditionellt är ställt, är mycket omdiskuterad. En rad 
försök har gjorts med en kreativ itetstest i urvalssammanhang men 
av oss kända forskare har inte kunnat komma fram till sådana prov 
som går att försvara ur prognosvaliditetssynpunkter och andra 
typer av validitetsöverväganden. Ställer man kraven att proven 
skall gå att använda i stor skala, kunna rättas objektivt och 
kunna offentliggöras, blir problemen ännu större. I den mån man 
har använt kreativitetstest i en faktisk urvalssituation i stor 
skala har det snarare varit varianter på problemlösningstest, 
komplexa synonymtest och liknande. Vid Educational Testing 
Service i Princeton, USA har under ledning av Fredriksen och 
Ward utvecklats test som tar fasta på olika moment i forsknings
processen, t ex att formulera hypoteser och välja forsknings
metod. Det är dock för tidigt att avgöra användbarheten i ur
val ssammanhang av dessa prov. Prognos- och innehållsvaliditet är ännu 
en öppen fråga (Fredriksen - Ward, 1978, Se även Carrol &
Maxwell, s 615).

Intelligenstest

Intelligensprov lanserades tidigt t ex av Binet 1905 för prog
nos i skolsammanhang. Detta test och dess efterföljare har spelat 
en stor roll i diskussionen öm urval och skolframgång och liksom 
i prognosen av framgång överhuvudtaget. Bland annat genom den 
militära användningen har intelligenstest också nått mycket stor 
spridning och blivit föremål för omfattande forskning.
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Genom den forskning som bl a Spearman och Burt bedrev i England 

i seklets början fick bruket av intelligenstest även betydande 

vetenskaplig status och förankring. Intel!ingenstest i olika 

former kom att användas för urval till studier i en rad olika 

länder särskilt USA, England och Skottland. Till detta bidrog 

också att betygsättningen var så bristfällig enligt olika mät- 
tekniska krav att man var hänvisad till prov. Särskilt i den 

tidigare forskningen kring intelligenstesten var man i hög grad 

inriktad på att intelligensen var en avgränsbar och huvudsakligen 

ärftlig egenskap, s k generell begåvningsfaktor, som det gällde 

att renodla i intelligenstesten. Om man kunde få mått på denna 

ärftliga egenskap kunde man dessutom använda testen för att finna 

begåvningar och bättre utnyttja den s k begåvningsreserven. Tidigt 
ifrågasattes dock att intelligensen var ärftligt betingad och att 
prestationerna i gängse intelligenstest återspeglade enbart ärft
liga skillnader i intelligens. Debatten kring arv och miljö när 
det gäller intelligens har sedan gått vidare och fått aktualitet 
genom den s k Jensendebatten (Cronbach 1975, s 1-6).

Det finns en mycket omfattande debatt och forskning kring intelli
genstesten och vad de mäter. Forskarna har allt mer blivit klara 

över att intelligens inte kan skiljas ut eller mätas oberoende 
av upplevelser, färdigheter och kunskaper som förvärvats under 
uppväxttiden. De intelligenstest som har bäst prognos för skol- 
framgång är de verbala som i hög grad är beroende av ordförråd 

och tidigare verbal stimulans. Dessa är i sin tur beroende av 

miljön t ex i hemmen. Intelligensen måste mätas med hjälp av 

material som hämtas från människans erfarenhetsvärld. Många 

har försökt begränsa miljöinflytandet på provmaterialet genom 

s k kulturfria test av t ex spatial t slag. Dessa försök har 
inte varit särskilt lyckade. Det har också visats att presta
tionerna även i s k kulturfria test är beroende av olika fak
torer i miljön. De s k kulturfria provens prognosval idi tet för 

fortsatta studier är dessutom låg.

Många, t ex Anastasi (1980) och Ebel (1980), vilka talade vid Edu
cational Testing Services årliga konferens om testning hösten 1979, 
vill att man skall göra sig av med ingelli gensbegreppet eftersom 

den ger en magisk mening åt "intelligens" såsom varande en fixerad 
och avgränsad egenskap oberoende av en rad andra färdigheter.
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Dessutom är termen "intelligens" försedd med överskottsinnehåll 
som leder till starka emotionella och politiska reaktioner.
Anastasi och många vill därför nöja sig med att ha kvar abilitets- 

begreppet och tala om abil i teter bundna till olika typer av si
tuationer.

Typiskt för utvecklingen har också varit att intelligensproven 

och de allmänna kunskaps- och färdighetsproven alltmer närmat 
sig varandra. Prov konstruerade under de två skilda rubrikerna 
intelligensprov och kunskapsprov innehåller ofta mycket gemen
samt provstoff t ex synonymer eller läsförståelse. Korrelationen 

mellan de två slagen av prov är också ofta mycket hög. Om man 

gör t ex en faktoranalys av uppgifter från de två olika prov
typerna får man ofta fram faktorer som finns i ungefär lika stor 

utsträckning både i intelligens- och kunskapsprov. Om man ar
betar med en faktormodell med en generell faktor blir den ofta 

mycket stor och genomgående i de flesta uppgifterna.

Ovan skisserade utveckling har lett till att vid antagning till 

högre studier ofta används prov som är kombinationer av intelli
genstest och kunskapstest eller mäter allmänna färdigheter och 

kunskaper med tonvikt på tillämpning av dessa. Följdriktigt talar 

man också om "Test of Developed Ability" eller "Scholastic Aptitude 

Test."

Icke intellektuella faktorers betydelse för studieframgång

Forskningen har visat att betyg, kunskaps- och färdighetsprov 

samt begåvningsprov kan användas för att förutsäga framgång vid 

högre studier i de flesta sammanhang. Försök har även gjorts med 

att använda mått på icke intellektuella personlighetsegenskaper 

såsom motivation, uthållighet, attityder, intressen samt olika 

bakgrundsfaktorer som socialgrupp, kön, aktiviteter i och utanför 

skolan. Det finns ett antal sammanställningar över sådan forskning 
t ex av Astin (1971) (se Willingham för referenser), Breland (1981), 
Henrysson (1968), Lavin (1965), Messick (1979), Rickards, Holland & 
Lutz (1967), Willingham & Breland (1982), Lenning & Munday (1974), 
Strieker (1980). Resultatet av forskningarna inom dessa områden är
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föga entydigt. Utfallet i de enskilda undersökningarna är beroende 
av de speciella förhållandena i stor utsträckning, t ex undersök
ningsgruppen eller vilka kriterier på framgång som används. Vissa 
instrument som ger prognos i ett sammanhang kan ge helt annat ut
slag vid ett annat.Mest lovande syns olika mått på bakgrundsdata 
och på speciella prestationer i och utanför skolan vara (Willingham & 
Breland, 1982, s 3). Att vissa samband med framgång i högskole
studier konstaterats, garanterar dock inte att instrumenten i 
fråga kan användas i en praktisk urvalssituation av den typ vi 
har vid urval till högskolan i Sverige. Detta urval ställer stora 
krav på obejktivitet och rättssäkerhet samt på att urvalet kan 
fungera utan att de individuella fallen behandlas av psykologiskt 
utbildad personal med särskild träning för ändamålet. För när
varande är urvalet till högskolan i Sverige en anonym process där 
man arbetar med vissa data som levereras vid ansökan och därefter 
behandlas med dator. Bl a detta leder till följande krav på urvals
instrumenten för att de ska ha intresse i detta sammanhang.

1. De skall kunna fungera även i en konkurrenssituation där indi
viden vill uppnå maximal poäng. Detta krav drabbar t ex en rad 
mått på personiighetsegenskaper, attityder och intressen som 
kräver att den sökande ger riktiga uppgifter om sig själv och 
sina beteenden.

2. De ska vara etiskt försvarbara. Detta drabbar t ex en rad per
soni ighetsmått där frågan blir om resultaten på dessa skall 
diskriminera vederbörande från tillgång till högre studier även 
om måttet i fråga har prognosvärde. Skall t ex brister i social 
kontaktförmåga eller neurotiska tendenser leda till sämre möj
ligheter att komma in vid högskolan?

3. De ska vara politiskt försvarbara och överensstämma med vär
deringar som politikerna anser bör ligga till grund för urvalet. 
Detta kan t ex drabba mått på hembakgrund och etnisk bakgrund.

4. De skall ge bidrag till urvalet som förbättrar detta utöver vad 
de gängse instrumenten betyg och/eller högskoleprov redan ger.
Med andra ord sambandet mellan summan av prognosinstrument och 
kriterier på framgång i högskolan skall förbättras genom att man 
lägger till de nya instrumenten. Detta är ett krav som de många 
instrumenten inte klarar av.
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Annorlunda skulle situationen vara om urvalet skedde individuellt 
med hjälp av kvalificerad personal som ej var bunden av regler 
grundade på strikta krav på siffermässig rättvisa, offentlighet 
och rättsäkerhet. Individuell behandling är svår att genomföra 
i en situation som den svenska där det gäller strikt urval under 
konkurrens (institutionellt beslut). Men i den mån man går över 
till ett system där tonvikten ligger mer på att tillsammans med 
individen att göra ett val (individuellt beslut) bland ett antal 
utbildnignar skulle situationen vara en annan. Kanske kommer vi 
dit om några år då antalet sökande till högskolan minskar. T ex 
i USA är man redan där. Willingham & Breland (1982) diskuterar 
i sin bok"Personal Qualification and College Admissions denna 
situation och hur ovannämnda data då skall utnyttjas.

Framgång i yrket

Ovan har vi sysslat med att förutsäga studieframgång i högskolan. 
Helt annan blir situationen om det gäller att förutsäga framgång i 
det yrke som högskolan skall utbilda för. Trots att vi inte i 
detta sammanhang sysslar med den problematiken kan det vara skäl att 
också säga några ord om detta. Svårigheterna att före utbildningen 
göra prognos av yrkesframgången är mycket stora. Ofta hamnar indi
vider med samma högskoleutbildning i ganska olika yrkessituationer. 
Att vara lärare i en liten skola i Norrlands inland skiljer sig 
betydligt från att vara lärare i en stor skola i Stockholms förorter 
med ett stort inslag av invandrare och andra inflyttade. Likaså 
är skillnaden mycket stor mellan att vara t ex distriktsläkare, 
psykiater och hjärnkirurg.

Svårigheterna blir också mycket stora att genomföra uppföljnings- 
undersökningar för att konstatera urvalsinstrumentens prognosvärde 
för yrkesframgång. Sådana undersökningar drabbas i hög grad av 
problemet med att få tillräckligt stora och jämförbara grupper som 
har ungefär likartade arbetsförhållanden. Dessutom är det svårt 
att få bedötoningar av yrkesframgången som ges under likartade be
tingelser. Ofta arbetar de olika individerna på olika arbetsplat
ser som har olika referenssystem för bedömningar av de yrkesverk
samma. Man har även arbetat med objektiva mått såsom inkomst,
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antal underställda, företagets expansionstakt och egen avancemang- 
takt. Men även detta har strandat på stora svårigheter t ex be
träffande jämförbarheten och innehållet i bedömningarna. De under
sökningar som ändå utförts har som regel visat att sambandet mellan 
urvalsinstrumenten och framgången i yrket är noll eller mycket lågt 
(Tenopyr-Oeltjen, 1982, s 604).



30

Korrelationernas innebörd

Det är svårt att ge korrelationskoefficienten en konkret innebörd 

som lätt kan förstås av alla. Här följer ett par försök.

1. Korrelationen är ett mått på i vilken grad höga värden i prognos
instrumentet X (se tabell 5 ) motsvaras av höga värden även i kri- 
teriemåttet Y och följaktligen också i vilken mån låga värden i X 

följs av låga värden i Y. Korrelationen visar sig i lutningen hos 

den s k regressionslinjen, som man får genom att anpassa en rät 
linje till huvudtendensen i hur resultat i kriteriet Y är beroende 

av prognosinstrumentet X.

Tabell 5 Sambandet mellan medelbetyg från gymnasiet och poäng 
från högskolan

Y

Poäng från 
högskolan 19 2 3

18 1 7 16 14

17
2 3 13 12 14 3

16
2 3 12 23 ta. 10

15
1 4 27 15 6 2

14
3 9 15 > 17 9 4 1

13
5 iy 17 10 7 7 2

12 X 8 7 11 8 3

11
4 5 4 2 1

2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 Medelbetyg från
-- - - - gymnasiet

2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0

Ju högre korrelationen är desto brantare blir lutningen. Den s k 
regressionslinjen anger också vilket värde på kriteriet Y man kan



31
vänta utifrån ett visst värde på prognosinstrumentet X. Sålunda 

är den bästa gissningen ca 17 poäng vid högskolan för dem som 

har medelbetyg 4,5 - 4,7 från gymnasiet. För en individ med 

medelbetyget 2,7 - 2,9 är bästa gissningen ungefär 13 poäng vid 
högskolan.

2. Korrelationen är också ett mått på säkerheten i ovannämnda giss
ning av kriteriepoängen. Variationerna i kriteriet Y kan återföras 

på två delar. Den första motsvarar förutsägelsen med hjälp av re
gressionslinjen (T ex 17 poäng från högskolan for dem som har medel
betyg från gymnasiet mellan 4,5 och 4,7). Den andra variationsdelen 

är den som ej kan förutsägas och som motsvaras av variationerna runt 
regressionslinjen i respektive kolumn i korrelationstabellen (T ex 
hur högskolan för dem med medelbetyg 4,5 - 4,7 varierar runt 17 

högskolepoäng). I denna situation kan vi med ledning av individer
nas betygsvärde inte med säkerhet förutsäga dennes poäng från hög
skolan. För den som har medelbetyget 4,5 - 4,7 är dock den säkraste 

gissningen 17 poäng. Vi får alltså två delar genom att den totala
poängvariationen (variansen) i högskolepoäng kan uppdelas i två

2 * 2
procentdelar nämligen 100 x r och 100 x (1-r ). Den förra är den 

s k förklarade delen av variansen och den andra är den s k oför
klarade delen. Om korrelationen är r= .5 blir procent förklarad 

varians 100 x (.5) =25c . Den oförklarade variansen är då 75r. Ju 

högre korrelation desto högre blir den förklarade variansen och 

desto lägre den oförklarade variansen.

De två aspekterna av korrelationen, dvs lutningsvinkeln och 

procent förklarad varians ger något olika budskap. De som vill 
framhålla även låga korrelationers betydelse trycker på den förra.
De som vill tona ner korrelationens innebörd för prognosförmågan, 
talar hellre om procent förklarad varians.

Båda bör beaktas. Innebörden i lutningsvinkeln i kombination med 

procent förklarad varians är att vid mycket höga respektive låga 

värden på prognosinstrumentet kan man vänta sig tämligen höga 

respektive låga värden i kriteriet även när korrelationen är av 

måttlig styrka. I ovan nämnda exempel med medelbetyg från gymnasiet 
och högskolepoäng kommer individer med medelbetyg mellan 4,5 och 

4,7 att nästan genomgående prestera resultat (poäng) som ligger 

över medeltalet för hela gruppen, d v s 15 poäng. På motsvarande 

sätt kommer gruppen med medelbetyg från gymnasiet mellan 2,7 och 2,9 

sällan över medel poängen 15 poäng.
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3. Ett annat sätt att ge korrelationen en konkret innebörd är att 
göra 4-fältstabeller genom att skära den mer fingraderade korrela- 
tionstabellen i 4 delar så nära mitten som möjligt. Därvid utgår 
man från kända värden på korrelationen och konstruerar motsvarande 
4-fältstabeller (För statistiskt skolade: Vi antar normal bivariat 
för delning). Se som ligger i övre halvan på x-axeln respektive 
y-axeln kallas för höggrupp (H) och de i nedre halvan för låggrupp (L). 
Vi får då följande exempel (tabell 6) på hur 100 individer fördelas 
på fyrfältstabellen vid olika korrelationer. Vi betraktar sedan de 
som är höga i både X och Y eller låga i båda som rätt prognosti- 
cerade.

Tabell 6 Procent "rätt" prognosticerade vid olika korrelationer.

Korrelation

r* .00

r* .10

r- .20

r= .30

r= .40

r= .50

r= .60

Fyrfältstabell

L H

25 25

25 25

L H

23,5 26,5

26,5 23,5

l H

22 28

28 22

t H

20 30

30 20

L H

18,5 31,5

31,5 18,5

L H

16 34

34 16

L H

14,5 35,5

35,5 14,5

L H

13 37

37 13

"Rätt" prognos "Fel" prognos

50 50

53 47

56 44

60 40

63 37

68 32

71 29

r= .70
L

74 26
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Korrelationskoefficienten är inget absolut mått. Den är beroende 
av de förhållanden under vilka den beräknats. Ett påstående av 
typen "Korrelationen mellan medelbetyg från gymnasiet och poäng 
frän högskolan är .5" måste preciseras beträffande närmare be
skaffenhet hos måtten, tidpunkten, den undersökta gruppen m m.
Här följer några kommentarer kring detta.

1. Innehållet hos det kriterium på framgång som prognosen avser.
Ofta grundas detta endast på vissa delar av högskolestudierna 
t ex de som är lätta att mäta med kunskapsfrågor av faktakaraktär. 
Sådana saker som förståelse av sammanhang eller redogörelse för 
egna iaktagelser är svårare att mäta och poängsätta.

2. Tillförlitligheten hos kriteriet. Ju mer kriteriet på framgång 
påverkas av tillfälligheter, slumpmässiga faktorer, fel registre
ringar m m desto lägre blir korrelationen med detta mått på fram
gång. Om man kan få ett mått på tillförlitligheten (reli abil i teten) 
går det att korrigera korrelationen för detta.

3. Poängsättningen på de olika delkurserna varierar. Den vikt 
poängen på en delstudiekurs får i en poängsumma för flera kurser 
bestäms i huvudsak av spridningen i poängtal på delkursen i fråga. 
Om alla blir godkända innebär det att till allas poängsumma adderas 
en konstant. En liknande effekt blir det om delkursen endast poäng
sätts i kategorierna Underkänt - Godkänt och Underkänt sällan före
kommer eller inte registreras i väntan på att den studerande skall 
tentera om och bli godkänd. Ur synpunkten att få ett mer diffe
rentierat och användbart kriterium på framgång, är det önskvärt 
att kursen poängsätts med åtminstone Underkänd, Godkänd och
Väl godkänd, samt att alla tre stegen utnyttjas.

4. Begränsningar i spridningen för den grupp individer, som beräk
ningen av korrelationen görs på. Ju mindre spridningen är, desto 
lägre korrelation. Observera dock att sambandet kan vara högt även 
om det inte "ger utslag" i korrelationskoefficienten. Teoretiskt 
erhålls inget korrelationssamband mellan medelbetyg och högskole
poäng om alla som kommer in har 5,0 i medelbetyg och sedan klarar 
sig utmärkt i högskolan. Ett positivt samband är det dock även om
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korrelationssiffran inte visar det i detta fall. Redan kännedomen om 
att det fordras ett högt medelbetyg från gymnasiet för att komma 
in på en viss högskoleutbildning gör att de med låga medelbetyg 
ej söker och spridningen i medelbetyg följdaktligen minskar.

Därefter sker själva antagningen, vilket innebär ytterligare el i- 
minering av de som har låga medelbetyg med ytterligare minskning 
av spridningen som följd. Ett extremt exempel på detta har antag
ningen till lärarutbildningen länge utgjort. Av sökande från 
3-åriga gymnasiet utan arbetslivserfarenhet har endast de med 5,0 
i medelbetyg från gymnasiet kommit in. Avsaknaden av spridning i 
medelbetyg gör då att korrelationen mellan detta och ett poängtal 
från högskolan blir noll.

Denna effekt drabbar alltså de utbildningar mest, som har hårdast 
gallring vid antagningen. Under vissa betihgelser går det att 
skatta vad korrelationen skulle vara om inte de sämre gallrats 
bort under antagningsproceduren.

5. Den blandade sammansättningen hos den undersökta gruppen. Är 
den sammansatt av undergrupper som beter sig eller presterar olika, 
kan höga samband som finns för varje undergrupp grumlas när under
gruppen slås ihop i en enda korrelationstabell. Sådana effekter 
kan uppkomma om man blandar en grupp 20-åringar som nyligen lämnat 
gymnasiet med en grupp över 25 år gamla, som lämnat gymnasiet för 
länge sedan.

Ett sätt att gardera sig mot detta är att göra en korrelations- 
tabell för varje undergrupp och jämföra dessa, eller att be
räkna korrelationer för varje undergrupp och jämföra den med 
korrelationen för hela gruppen.

Ovannämnda svagheter vid bruk av korrelationer drabbar även andra 
metoder att studera samband, t ex jämförelser mellan fördelningar 
eller medelvärden för olika grupper. Fördelen med dessa metoder, 
kan vara att de är lättare att genomblicka och förstå felkällorna 
för den som inte är van vid statistisk behandling. Bruket av korre
lationer tenderar att "mystifiera" resultaten.
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