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Abstract 

This thesis consists of four papers, all of which are concerned with the 
validation of selection to higher education. In paper [I] student 
performance was observed for a period of three years with a sample of 
three different admission groups. The purpose of the study was to see if 
there were any differences in academic performance between the three 
groups. The main result was that students admitted on the basis of their 
SweSAT scores and credits for work experience were less successful than 
the other two groups. In paper [E] the concept of validity is presented 
and discussed. The paper presents a historical perspective in the changed 
meaning of the concept of validity. In the paper, validity is also discussed 
in relation to qualitative and quantitative approaches. Paper [IH] was an 
attempt to apply a multi-faceted concept of validity to the Swedish model 
for selection. The results indicated that the assumption about 
unidimensionality of the components can be questioned, i.e. the 
unidimensional model for the SweSAT, GPA and the criterion for students 
achievement showed poor model-fit. This paper also briefly discusses 
the values that can be connected to the constructs that the instruments 
intend to measure. The result can be regarded as one explanation for the 
difficult-to-interpret picture resulting from an analysis of the predictive 
validity for the SweSAT and the GPA. In conclusion, the results indicate 
that a validation of a selection procedure does not produce any conclusive 
answers. Instead it raises important questions and issues that need to be 
considered for decisions about the applied selection procedure. In paper 
[IV] the concepts of fairness and justice are discussed in relation to 
selection to higher education. One central question in a validation 
procedure is the purpose of the selection. When the selection is viewed 
from the perspective of principles for distribution, several different 
principles can be identified. The relation between justice/fairness and 
validity is discussed. When the selection procedure aims to fulfill diffe
rent purposes, and when the consequences are contradictory, this leads 
to a validity problem. Seen together, these articles constitute not only an 
evaluation of the Swedish selection, but also a methodological discussion 
of validity and validation practice. Overall, Messick's (1989) theoretical 
framework for the analysis of validity is judged to be a powerful instru
ment for the validation of assessment systems. 
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ABSTRACT 

Wolming, Simon. Validering av urval [Validation of selection]. Dis
sertation of the Faculty of Social Sciences, Umeå University, 
Sweden, 2000. ISBN 91-7191-803-5, ISSN 0281-6768. 

This thesis consists of four papers, all of which are concerned with 
the validation of s election to higher education. In paper [I] stu
dent performance was observed for a period of three years with a 
sample of three different admission groups. The purpose of the 
study was to see if there were any differences in academic 
performance between the three groups. The main result was that 
students admitted on the basis of their SweSAT scores and credits 
for work experience were less successful than the other two groups. 
In paper [II] the concept of validity is presented and discussed. 
The paper presents a historical perspective in the changed meaning 
of the concept of validity. In the paper, validity is also discussed in 
relation to qualitative and quantitative approaches. Paper [III] was 
an attempt to apply a multi-faceted concept of validity to the Swe
dish model for selection. The results indicated that the assumption 
about unidimensionality of the components can be questioned, 
i.e. the unidimensional model for the SweSAT, GPA and the 
criterion for students achievement showed poor model-fit. This 
paper also briefly discusses the values that can be connected to 
the constructs that the instruments intend to measure. The result 
can be regarded as one explanation for the difficult-to-interpret 
picture resulting from an analysis of the predictive validity for the 
SweSAT and the GPA. In conclusion, the results indicate that a 
validation of a selection procedure does not produce any conclusive 
answers. Instead it raises important questions and issues that need 
to be considered for decisions about the applied selection 
procedure. In paper [IV] the concepts of fairness and justice are 
discussed in relation to selection to higher education. One central 
question in a validation procedure is the purpose of the selection. 
When the selection is viewed from the perspective of p rinciples 
for distribution, several different principles can be identified. The 



relation between justice/fairness and validity is discussed. When 
the selection procedure aims to fulfill different purposes, and when 
the consequences are contradictory, this leads to a validity pro
blem. Seen together, these articles constitute not only an evaluation 
of the Swedish selection, but also a methodological discussion of 
validity and validation practice. Overall, Messick's (1989) 
theoretical framework for the analysis of validity is judged to be a 
powerful instrument for the validation of assessment systems. 



Förord 

Hösten 1994 gick jag och Thomas Åkerman uppför backen till norra 
paviljongerna för att få information om de två amanuenstjänster 
som var utlysta vid Avdelningen för pedagogiska mätningar. På 
vår väg dit mötte vi två mycket märkliga figurer som var djupt 
inbegripna i ett för våra öron nästan obegripligt, mumlande sam
tal. Under ett par sekunder stod vi alldeles tysta och såg allvarligt 
på varandra. Tystnaden bröts av att Thomas förskräckt sa till mig: 
"Vad som än händer får vi aldrig bli så där...djupa!" Aldrig kunde 
jag då föreställa mig att jag själv skulle bli så där...djup. Nu har 
nästan sex år gått sedan den dagen. Thomas försvann ut i närings
livet och det har blivit dags för mig att disputera. Jag hoppas att 
du förlåter mig, Thomas! 

Min handledare Widar Henriksson har medverkat till uppkom
sten av två betydelsefulla dokument i mitt liv. Det första är givet
vis denna avhandling, där Widar har stöttat mig genom de perio
der av avhandlingsarbetet då kreativiteten och arbetslusten sinat. 
I samband med de produktiva perioderna har han sett till att smörja 
maskineriet. Widar ska även hållas ansvarig för anskaffandet av 
mitt pass. Widar såg nämligen till att jag var tvungen att söka ett 
pass för första gången i livet, då han tog med mig till 1995 års 
AERA-konferens som då var förlagd till San Francisco. Ett stort 
tack för din medverkan till att jag numera kan hålla dessa två do
kument i var sin hand! 

Ett stort och varmt tack till min son Kim och min dotter Matilda 
som stod ut med att deras far tillbringade en termin vid School of 
Education, University of California, Berkeley. Aldrig har väl hem
längtan varit så stor som då! Även deras mor, Yvonne, ska näm
nas i detta sammanhang, då hon stöttade mig i mitt beslut att bege 
mig utomlands under denna termin. Utan deras stöd och förstå
else hade denna vistelse varit omöjlig. Här vill jag även tacka min 
mor och far som alltid ställt upp för mig i alla möjliga och omöj
liga sammanhang. 



Ett flertal andra personer har under avhandlingsarbetet också va
rit av stor betydelse. Jag vill här speciellt nämna Kerstin Anders
son, Bitte Wallin och Susanne Olofsson som varit till stor hjälp 
med översättningar och språkgranskningar. 

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga på Enheten för pedagogiska 
mätningar för ett gott och roligt arbetsklimat. Jag vill här speciellt 
lyfta fram de ibland smått hysteriska diskussioner som förekom
mit under "fikaet". 
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VALIDERING AV URVAL 

Denna doktorsavhandling är baserad på nedan angivna vetenskap
liga arbeten. I den löpande texten kommer referenser till studi
erna att göras enligt följande numrering: 

I Henriksson, W., & Wolming, S. (1998). Academic performance in 
four study programmes: a comparison of students admitted on the 
basis of GPA and SweS AT scores, with and without credits for work 
experience. Scandinavian Journal of Educational Research, 4 (2), 
135-150. 

n Wolming, S. (1998). Validitet. Ett traditionellt begrepp i modern 
tillämpning. Pedagogisk Forskning i Sverige, 3(2), 81-103. 

Hl Wolming, S. (1999). Validity issues in higher education selection: 
a Swedish example. Studies in Educational Evaluation, 25(4), 335-
351.* 

IV Wolming, S. (1999). Ett rättvist urval? Pedagogisk Forskning i 
Sverige, 4(3), 245-258. 

* Sidan 342 saknas i studie m på grund av tryckfel. Artikeln är dock komplett. 





1. INLEDNING OCH SYFTE 

Utbildningstiden är för de flesta en central och viktig period i li
vet. För att den enskilde individen ska ha möjlighet att utnyttja 
det utbud och de möjligheter som en bra utbildning kan innebära, 
måste individen dock i vissa fall genomgå olika urvalsförfaranden. 
Kellaghan (1995) liknade dessa urvalsprocesser vid centrala väg
skäl som individen är tvungen att passera från grundskolan till 
universitetsutbildningen (och ibland även till forskarutbildningen). 

Föreliggande avhandling har för avsikt att nyansera och disku
tera urvalet till högre studier utifrån ett validitetsperspektiv. Detta 
kommer att göras genom fyra artiklar som, utifrån olika infalls
vinklar, behandlar ämnet. Till detta kommer även en så kallad 
kappa, som syftar dels till att sammanfatta respektive artikel men 
även till att analysera de fyra artiklarna på ett mer övergripande 
sätt. 

Avhandlingens innehåll och struktur 

I kapitel 1 ges en inledande beskrivning av samt en bakgrund till 
de instrument som används vid urvalet till högre studier. De tre 
huvudsakliga instrumenten som för närvarande används är 
gymnasiebetyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet. I kapitlet 
ges även en inledande redogörelse för de problem som kan sam
mankopplas med en värdering av ett urvalsförfarande. Generellt 
så bygger användandet av ett urvalsinstrument på antagandet att 
det går att förutsäga den kommande prestationen. Syftet med ur
valet kan även ses utifrån andra utgångspunkter än att endast fo
kusera på de senare prestationerna. Exempelvis så utgår använd
ningen av arbetslivserfarenhet från helt andra utgångspunkter än 
den senare studieprestationen. Förutom de rent objektiva kraven 
i form av rent mättekniska aspekter, kan även en mängd olika sub
jektiva krav identifieras. Urvalet ska vara ekonomiskt, rättvist och 
praktiskt hanterbart. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det 
så kallade prognosprojektet samt avhandlingens syften. 
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Kapitel 2 tar upp problematiken med urvalsinstrumentens förmåga 
att förutsäga den senare studieprestationen. I samband med ut
värderingen av ett instrument har man traditionellt fokuserat på 
den prediktiva aspekten av validitet. Med ett urval vill man ofta 
välja ut de studenter som mest sannolikt kommer att prestera bra 
i de senare högskolestudierna. I avsnittet redovisas även några av 
de problem som kan kopplas till utvärderingen av denna aspekt. 

Validitetsbegreppet har under åren förändrats avseende dess ka
raktär och betydelse. Kapitel 3 beskriver kortfattat hur validitets
begreppet har förändrats och anknyter dessa förändringar till ett 
urvalsperspektiv. I kapitlet presenteras och diskuteras även frå
gor som rör Samuel Messicks (1989) modell över validitets
begreppet. Avsnittet behandlar därefter de fyra olika validitets-
aspekterna enligt Messicks modell (begreppsvaliditet, relevans och 
nytta, värderingar och sociala konsekvenser). 

I kapitel 4 beskrivs de försökspersoner som använts i två av de 
fyra studierna. I avsnittet redogörs även för de statistiska tekniker 
som använts i samband med analysen. 

De fyra studier som finns presenterade i avhandlingen samman
fattas i kapitel 5. I studie I jämfördes studieprestationen för tre 
olika antagningsgrupper (antagna via betyg, högskoleprov respek
tive högskoleprov med tillägg för arbetslivserfarenhet). I studie II 
görs en beskrivning av validitetsbegreppets utveckling och för
ändrade betydelse. I studien diskuteras även validitetsbegreppets 
relation till de så kallade kvantitativa och kvalitativa angrepps
sätten. I studie III tillämpas Samuel Messicks (1989) validitets-
modell i syfte att beskriva och diskutera olika aspekter på validi
tet i samband med det svenska urvalssystemet. I studie IV disku
teras olika fördelningsprinciper i samband med urvalet. Ett 
urvalssystems fördelningsprinciper kan variera vilket kan resul
tera i olika sätt att betrakta begreppet rättvisa. 

I kapitel 6 görs en sammanfattning av problemområdet och en 
reflektion utifrån de studier som ingår i avhandlingen. I avsnittet 
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skisseras även hur en fortsatt validering av antagningssystemet 
skulle kunna se ut. 

I kapitel 7 ges en engelsk sammanfattning av de fyra delstudierna 
som ingår i avhandlingen. 

Urval till högre utbildning 

Sett i ett historiskt perspektiv har det inte direkt varit en fråga om 
urval som avgjort om studenter antagits till den högre utbild
ningen. Det som framför allt varit avgörande för antagningen har 
varit de behörighetskrav som ställts. Tillträdet till teologisk, juri
disk och huvuddelen av filosofisk fakultet var i stort sett fritt för 
den som uppfyllde de allmänna behörighetskraven (studentexa
men) och de särskilda behörighetskraven (olika ämnen beroende 
på vald utbildning). Vissa utbildningar har dock varit "spärrade" 
med motiveringar avseende begränsad utbildningskapacitet och 
en rädsla för att utexaminera ett för stort antal studenter, vilket 
skulle leda till en ökad arbetslöshet (SOU 1985:57). 

Arbetsmarknadens stora efterfrågan på högskoleutbildade efter 
andra världskriget var en av orsakerna till att man fr.o.m. 1950-
talet successivt ökade antalet studerande vid universitet och hög
skolor. Nya grupper som exempelvis folkskollärare, gymnasie
ingenjörer, gymnasieekonomer och socionomer fick därmed till
träde till den högre utbildningen. 

Olika utbildningar hade mycket varierande regler för antagning 
av studerande vilket innebar en mängd olika problem (olika tid
punkter för terminsstart och konkurrenskompletteringar). Dessa 
förhållanden ledde slutligen fram till en mer centraliserad antag
ning. De beslut som togs av riksdagen 1975 innebar stora föränd
ringar för den högre utbildningen och dess antagning. Generellt 
så blev antagningsproceduren mer centralt organiserad, och reg
ler och procedurer blev betydligt mer enhetliga än vad de tidigare 
varit. 
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För att få studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige 
måste de sökande först och främst uppfylla vissa krav på förkun
skaper (dvs. tidigare utbildning). Kraven på förkunskaper kan in
delas i grundläggande respektive särskild behörighet. Den grund
läggande behörigheten är ett gemensamt krav som ställs för samt
liga högskoleutbildningar medan den särskilda behörigheten kan 
variera beroende på vilken utbildning som avses (Högskoleverket, 
1998). 

En generell förklaring till att urval genomförs är att antalet sö
kande överstiger det antal utbildningsplatser som står till förfo
gande. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det därmed inte möj
ligt att anta samtliga sökande till utbildningen. Problemet som då 
uppstår innebär att antalet antagna på något sätt anpassas till de 
tillgängliga platserna vid respektive utbildning med hjälp av ett 
urvalsförfarande. Begreppet urval syftar här på den process som 
innebär att man väljer ut några av de sökande framför andra till 
utbildning. Vanligtvis sker detta genom att olika typer av mätin
strument används för att erhålla information om de sökande. 

I högskoleförordningen regleras det svenska urvalsförfarandet och 
tillsättningsreglerna (UFB, 1996). De urvalsgrunder som där 
omnämns är betyg, högskoleprov, annat särskilt prov, den tidi
gare utbildningen samt de sökandes arbetslivserfarenhet. Urvalet 
måste således ses som en del i antagningssystemet som innefattas 
av dels de urvalsinstrument som används men även de regler som 
styr exempelvis behörighetsfrågor, antagningsgrupper etc. 

I de följande avsnitten kommer därför en kort presentation att göras 
av de tre huvudsakliga instrument som används vid urvalet, näm
ligen gymnasiebetygen, högskoleprovet och de sökandes eventu
ella arbetslivserfarenhet (det förekommer även speciella urvals
förfaranden vid vissa utbildningar, men jag har valt att koncen
trera mig på de tre huvudsakliga och mest förekommande). 
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Gymnasiebetyg 

Betyg har på ett eller annat sätt alltid varit kopplade till behörig
het och urval till den högre utbildningen. Före 1977 var antag
ningen till högre utbildning till största delen fri från allmänna be
hörighetskrav. Ull de utbildningar som hade en begränsad antag
ning användes betygen för att välja ut dem som skulle antas. Några 
generella regler för hur betygen skulle användas vid urval fanns 
dock inte. 

Sett i ett urvalsperspektiv har betygen underkastats kravet att de 
skulle vara rättvisa och ge möjlighet till jämförelse mellan de sö
kande. Dessa krav har lett till att olika problem har uppstått och 
diskuterats genom årens lopp. Denna problematik har samman
fattats i "Tillträde till högre utbildning — en evighetsfråga" (Hög
skoleverket, 1997). De områden som där omnämns är vilka betyg 
som ska räknas med, viktning av betyg samt behörighets- och 
konkurrenskomplettering. En grundregel har varit att samtliga 
obligatoriska ämnen som ingår i gymnasieutbildningen också in
går i underlaget för beräkningen av medelbetyget. Under vissa 
perioder har det dock varit möjligt att räkna bort vissa ämnen från 
detta underlag om dessa påverkat medelbetyget negativt. Moti
veringen till detta var att ett misslyckande i något enskilt ämne 
inte skulle påverka den sökandes chanser till högskolestudier. 

Den huvudprincip som varit gällande, dvs. att alla betyg ska räk
nas lika, har ibland diskuterats i termer av viktning. Detta innebär 
att vissa betyg bedöms vara viktigare än andra med motiveringen 
att dessa ämnen är särskilt betydelsefulla för den sökta utbild
ningen. 

Att komplettera sina betyg har alltid varit möjligt, förutsatt att 
syftet varit att uppfylla behörighetskraven för den sökta utbild
ningen eller krav på viss betygsnivå. Något mer problematisk är 
däremot frågan om dessa betyg ska kunna påverka medelvärdet 
och ge den sökande större möjlighet att konkurrera med andra till 
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utbildningar som har ett begränsat antal utbildningsplatser. Hu
vudfrågan har varit om det ska vara möjligt att genom taktiska 
val i gymnasieskolan och kompletteringar i efterhand kunna till
skansa sig större möjligheter i urvalet. 

Andersson (1999) menade att urval, motivation, information och 
kontroll är några aspekter som vanligtvis sammankopplas med 
betygens funktion. En övergripande förändring som skett i sam
band med de målrelaterade betygens intåg är att urvalsfunktionen 
tonats ned och andra funktioner i stället framhävts. Andersson 
(1999) hävdade att ett av de viktigaste argumenten för de relativa 
betygen var deras förmåga till jämförbarhet i ett urvals
sammanhang. De målrelaterade betygen har däremot främst mo
tiverats utifrån motivations- och informationsfunktionen snarare 
än urvalsfunktionen. 

De målrelaterade betygen används i samband med urvals
förfarandet dock på ungefär samma sätt som de relativa betygen. 
De målrelaterade omdömena sammanräknas till ett numeriskt 
värde (eller jämförelsetal). Sammanfattningsvis sker detta genom 
att bokstavsbetygen (IG, G, VG, MVG) först ges ett siffervärde som 
multipliceras med omfattningen av respektive gymnasiekurs. 
Detta görs för samtliga ämnen och slutsumman divideras med 
poängsumman av de kurser som ingår i betyget (Högskoleverket, 
1998). 

Om man ser till den andel av de sökande som antas utifrån betyg 
är betygen fortfarande det dominerande urvalsinstrumentet. I ett 
historiskt perspektiv har betygen dock minskat något i betydelse 
avseende urvalsfunktionen. I det följande avsnittet presenteras 
högskoleprovet, som numera kompletterar betygen i urvalet. 

Högskoleprovet 

Högskoleprovet har använts som urvalsinstrument sedan 1977, 
men fram till 1991 användes provet endast för vissa grupper av 
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sökande till högskolestudier. 1991 trädde nya regler för antagning 
till universitets- och högskolestudier i kraft. Regelförändringen 
har inneburit att sedan hösten 1991 sker urvalet till studieplatser i 
högskolan antingen utifrån de sökandes betyg från gymnasiesko
lan eller utifrån deras resultat på högskoleprovet. Mellan 35 och 
40 procent av de sökande antas utifrån resultat på högskoleprovet. 

Ett uttalat syfte med högskoleprovet är att rangordna prov
deltagarna med avseende på förväntad studieframgång i högsko
lan. Provet består av fem delprov som avser att mäta olika förmågor 
och färdigheter hos provdeltagarna. De är: 

Delprovet DTK — tolkning av diagram, tabeller och kartor. Pro
vet testar förmågan att läsa diagram, tabeller och kartor. Uppgif
terna ställer krav på såväl avläsning som förmåga att analysera 
informationen från olika källor. 

Delprovet ORD — ordkunskap. Här ingår ord och begrepp som 
det gäller att förstå innebörden av. Orden spänner över många 
sakområden och kan också vara facktermer som har stor sprid
ning. 

Delprovet LÄS—läsförståelse. Delprovet prövar förmågan att till
godogöra sig information i en svensk text. Uppgifterna kräver för
måga att såväl fånga upp detaljer i texten som dra slutsatser av 
texten som helhet. 

Delprovet ELF — engelsk läsförståelse. Förmågan att läsa och för
stå engelska texter prövas. Både långa och korta texter förekom
mer och en av de längre texterna är ett så kallat lucktest där en
skilda ord utelämnats. Betoningen i provet ligger på förmågan att 
inhämta fakta, tillgodogöra sig resonemang och dra slutsatser på 
grundval av den engelska texten. 

Delprovet NOG — logiska resonemang. I varje uppgift ska avgö
ras om tillräcklig information har givits för att ett angivet pro
blem ska kunna lösas. Uppgifterna bygger på kunskaper i mate
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matik men testar framför allt förmågan att dra logiska slutsatser 
(Högskoleverket, 1999, sid 68). 

Fyra av högskoleprovets fem delprov framställs vid Enheten för 
pedagogiska mätningar vid Umeå universitet där också optisk läs
ning, rättning, normering, uppföljning och forskning omkring 
proven sker. Det femte delprovet — engelsk läsförståelse — fram
ställs vid Enheten för språk och litteratur vid Göteborgs universi
tet. Provet genomförs två gånger per år (vår och höst) och det är 
högskolorna som administrerar provgenomförandet. 

Wedman (1992) sammanfattade de krav som låg till grund för ar
betet med att ta fram ett urvalsprov. Provets främsta målsättning 
är att rangordna de sökande med avseende på deras förväntade 
studieprestation. Förutom detta primära krav finns det även krav 
på att provets innehåll ska relatera till den högre utbildningens 
målsättningar och innehåll. Ytterligare krav som uttrycks är att 
provet inte bör medföra negativa effekter på den föregående ut
bildningen, att det ska kunna rättas objektivt, snabbt och billigt, 
att provresultatet inte ska kunna förbättras genom inlärning av 
speciella principer samt att det ska upplevas som meningsfullt av 
de sökande. Förbättringar av provresultatet har diskuterats dels 
som en effekt av övning och instruktion och dels som en effekt av 
ett upprepat provdeltagande (se exempelvis SOU 1985:59). 

Enligt Högskoleverket (1999) finns det inga genvägar eller knep 
som kan medföra ett bättre resultat på högskoleprovet. Däremot 
kan det underlätta om man i förväg känner till provets innehåll 
och uppläggning. Inför varje provtillfälle skickas därför informa
tion till provdeltagarna som redogör för hur provdagen kommer 
att se ut. Det finns dessutom möjligheter att erhålla gamla hög
skoleprov från respektive högskola och universitet som anordnar 
provdagen, samt speciell information. Allt detta för att underlätta 
för provdeltagarna att förbereda sig inför provdagen. 

Under 90-talet har antalet deltagare uppgått till 130 000-145 000 
varje år (Stage, Ögren & Konradsson, 1999) vilket innebär att pro
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vet har en stor betydelse vid urvalet jämfört med andra typer av 
urvalsinstrument. 

Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenhet har under åren använts både för behörigheten 
och urvalet. Motivet för att vissa sökande ska kunna tillgodoräkna 
sig poäng för arbetslivserfarenhet är i första hand att det kan bredda 
rekryteringen till högskolan. Målsättningen har varit att försöka 
ta in personer med annan bakgrund och andra erfarenheter som 
ska vara till gagn både för dessa sökande och för högskolan. Det 
fastslås dock att man knappast kan förvänta sig att generella 
arbetslivsmeriter har ett prognosvärde vad beträffar studie
framgång i högskolan (Högskoleverket, 1997). Vissa hög
skoleutbildningar har även använt sig av arbetslivserfarenhet som 
ett behörighetskrav. Studenternas arbetslivserfarenheter har an
setts vara av värde för utbildningen. 

Användandet av arbetslivserfarenhet har förändrats både till inne
håll och värdering. De rådande bestämmelserna tillåter endast att 
poängen för arbetslivserfarenhet läggs till resultatet på högskole
provet. Tidigare har det även funnits möjligheter att tillgodoräkna 
sig arbetslivserfarenhet (och erfarenheter från föreningslivet) som 
komplement till både betygen och högskoleprovet. Enligt de reg
ler som gäller för närvarande kan endast 0,5 poäng läggas till re
sultatet på högskoleprovet. Storleken på tillägget för arbetslivser
farenheten har dock sett lite olika ut under åren. Tillägget har va
rierat från maximalt 2,5 poäng till nuvarande 0,5 poäng. 

Arbetslivserfarenhetens innebörd och praktiska användning har 
även diskuterats av bland annat Abrahamsson (1980) och Henrys
son & Henrysson (1984). Frågeställningarna var exempelvis hur 
arbetslivserfarenhet bättre skulle kunna tas till vara vid högskole
utbildning samt om det var möjligt att värdera olika typer av ar
betslivserfarenhet olika. 
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Det komplicerade urvalet 

Urvalsprocessen kan vid en första anblick ses som en relativt själv
klar och okomplicerad process. Ett urvalsförfarande innebär dock 
att man utifrån någon resonabel och rationell basis väljer ut vissa 
individer framför andra till utbildningen. Dessa urvalsgrunder kan 
samtliga sägas relatera till utgångspunkten att kunna förutsäga 
den kommande studieprestationen. Andersson (1999) samman
fattade två olika modeller som ett urval till högre utbildning van
ligtvis baseras på. I den första modellen så baseras urvalet på den 
sökandes tidigare skolprestationer. Denna prestation kan exem
pelvis uttryckas genom den sökandes gymnasiebetyg eller olika 
typer av provresultat som syftar till att ge en bild av den sökandes 
tidigare skolprestationer. 

I den andra modellen utgår man i stället från högskolans perspek
tiv avseende den sökandes prestationer. Det kan exempelvis vara 
prov som mäter individens generella förmåga att bedriva högre 
studier oavsett tidigare utbildningsbakgrund. I vissa fall används 
även olika typer av prov som är speciellt inriktade mot att mäta 
förmågor och egenskaper som är centrala för vissa utbildningar. 

Skillnaden mellan dessa två modeller är således det perspektiv 
man utgår ifrån. Man kan säga att gymnasiebetygen som de an
vänds vid urvalet kan hänföras till den första modellen och hög
skoleprovet till den andra modellen, eftersom det relaterar till den 
kommande utbildningens utgångspunkter. 

Urvalsprocessen kan ses som ett verktyg med vilket man sorterar 
och rangordnar de sökande. Gemensamt för båda modellerna är 
dock att bägge utgår från tanken att anta dem som mest sannolikt 
kommer att prestera bra på den kommande utbildningen. Rela
tionen mellan urvalsinstmmentet och den senare prestationen på 
den sökta utbildningen har alltid varit en central aspekt. Trost 
(1995) exemplifierade detta med att hävda: 
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If not all applicants can be admitted, it makes sense to accept 
those who are most likely to succeed in the courses for which 
they are applying. Instruments with good predictive validity 
are needed for such selection, (p. 11) 

Den prediktiva validiteten, dvs. hur väl ett urvalsinstrument kan 
förutsäga de senare prestationerna, är med andra ord en av de 
centrala aspekterna vid utvärderingen av ett urvalsinstrument. 

Förutom de sökandes förväntade studieprestation finns även an
dra utgångspunkter för urvalet och antagningen. Urvalet kan också 
ses som en mekanism där man försöker uppnå en rättvis fördel
ning av utbildningsplatserna. Exempelvis kan den tidigare utbild
ningen användas i urvalet för att sortera de sökande i olika 
antagningskategorier eller kvotgrupper. Syftet med denna typ av 
sortering är inte främst relaterat till att förutsäga den senare studie
prestationen, utan detta syfte är mer kopplat till en utbildnings-
politisk aspekt. Man vill helt enkelt sprida de sökande utifrån de
ras utbildningsbakgrund och därigenom erhålla en mer represen
tativ grupp av studenter på utbildningen. 

Urvalet är en mekanism och procedur som ständigt utsätts för olika 
utbildningspolitiska målsättningar. Henrysson (1984) menade ex
empelvis att en politisk målsättning med högskoleprovet var att 
försöka minska den ensidiga rekryteringen till universitet och hög
skolor. Man ville bredda rekryteringen till att även omfatta de grup
per av sökande som var något äldre än genomsnittet och som inte 
hade de formella kvalifikationer som annars krävdes. Med detta 
ville man försöka utjämna de skillnader som fanns mellan olika 
socialgruppers representation i högskolan. Utgångspunkten för 
denna reform var således inte enbart baserad på att välja ut de 
sökande som mest sannolikt skulle uppvisa goda studie
prestationer på respektive utbildning, utan riktade sig även mot 
en mer jämlik fördelning av utbildningsplatserna. 

En liknande utgångspunkt är det faktum att man brukar tala om 
att högskoleprovet ska fungera som en "andra chans" för vissa av 
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de sökande. Sökande som av olika anledningar inte uppfyllt de 
krav som annars gäller vid urvalet, ska ges en ytterligare chans att 
erhålla tillträde till högskoleutbildning. Utifrån denna målsättning 
ändrades 1991 reglerna för urval till den högre utbildningen vil
ket gjorde det möjligt för samtliga sökande att använda sig av hög
skoleprovet som en "andra chans". Kommer inte den sökande in 
på utbildningen utifrån sina gymnasiebetyg ska fortfarande möj
ligheten finnas att komma in utifrån resultatet på ett högskole
prov. 

En mängd praktiska och ekonomiska villkor kan också kopplas 
till urvalet. Den eller de urvalsprocedurer som tillämpas bör vara 
relativt enkla och ekonomiska. 

De mättekniska och ekonomiska kraven är inte de enda som ställs. 
Det finns även mer subjektiva krav på urvalsproceduren, vilken 
ska vara rimlig, rättvis och relevant utifrån de avnämare som finns 
kopplade till urvalet. De främsta intressegrupperna vad gäller 
antagnings- och urvalsproceduren är de sökande, de mottagande 
läroanstalterna och de berörda antagningsanstalterna (Högskole
verket, 1997). Man kan även hävda att allmänheten i form av poli
tiker och arbetsmarknadens aktörer har ett visst intresse av hur 
antagning och urval sker. Detta innebär att de krav som dessa in
tressenter ställer på urvalet kan vara mycket omfattande och skilda 
åt. I detta perspektiv är de subjektiva och värdeladdade kraven 
lika centrala för utformandet och värderingen av ett urval som de 
mer objektiva kraven. Trost (1995) belyste detta med följande: 

Even the most reliable, most valid, and most economical 
procedure has little chance of being implemented or continued 
if it is not acceptable to students, staff and the public, (p. 12) 

Sammanfattningsvis ställs en mängd olika krav på de syften ur
valet till högre utbildning har att motsvara. Ett av dessa krav är 
att urvalet bör kunna välja ut de sökande som bäst lämpar sig för 
högre studier. Urvalet bör även ta hänsyn till olika politiska mål
sättningar, exempelvis för hur utbildningsplatserna ska fördelas 
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mellan olika grupper. Urvalet ska uppfylla både praktiska och eko
nomiska krav. Det bör även upplevas som något legitimt och rätt
vist av de olika intressenterna. 

Prognosforskning i Sverige 

Prognosförmågan för de instrument som använts vid urval har 
alltid varit en intressant och angelägen fråga. Henrysson (1967) 
studerade möjligheterna att förbättra prognosen av framgång i 
gymnasium och fackskola med hjälp av intelligens- och kunskaps
prov. Rubenowitz (1968) u ndersökte studentbetygets prognos
värde för studier vid Chalmers tekniska högskola respektive för 
verksamhet som civilingenjör. Prognosvärdet för betyg, arbetslivs
erfarenhet och högskoleprovet studerades av Henrysson, Kriström 
& Lexelius (1985). 

Hösten 1992 inleddes det så kallade prognosprojektet vid dåva
rande Avdelningen för pedagogiska mätningar. Det övergripande 
syftet med projektet var att undersöka och belysa högskoleprovets 
validitet. Projektet bestod av ett antal delar med något olika fokus 
vilka resulterade i ett antal rapporter. Den internationella littera
turen inom området speglades av Wolming (1995). Allergren (1995) 
studerade hur prestationen på test (vissa delar av högskoleprovet) 
förändrades som en effekt av högskolestudier. Wester (1995) ge
nomförde en intervjustudie bland olika grupper av studenter av
seende deras syn på sina prestationer på respektive högskoleut
bildning. Andersson & Grysell (1992,1995) fokuserade på studie
framgångsbegreppet ur olika perspektiv. 

Min roll i projektet (förutom den nämnda litteraturstudien) var 
att tillsammans med Anders Lexelius studera den traditionella 
prediktiva validiteten för högskoleprovet, dvs. hur väl provet 
kunde förutsäga de antagna studenternas senare prestationer vid 
högskolan. Data för en utvald grupp studenter samlades in och 
materialet organiserades i en databas. Databasen innehöll således 
både information om de antagna studenternas prediktorer (dvs. 
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resultat på högskoleprovet och medelbetyg från gymnasiet) och 
olika former av indikationer på de antagna studenternas presta
tioner på respektive utbildning. 

Utfallet av denna delstudie visade på låga samband mellan urvals
instrumenten (gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet) och 
studenternas senare studieprestationer. Detta resultat gick stick i 
stäv mot den resultatbild som vanligtvis framkommit internatio
nellt för liknande urvalsinstrument och även kunde förväntas för 
de svenska förhållandena (se exempelvis Henrysson & Wedman, 
1979; Henrysson, Kriström & Lexelius, 1985). Hur skulle detta för
klaras? Var det så att högskoleprovet och gymnasiebetygen inte 
var några lämpliga instrument för att förutsäga de sökandes studie
framgång? 

En möjlig förklaring till det låga sambandet var att i stort sett samt
liga studenter förr eller senare till slut klarade sig under utbild
ningen och därmed uppfyllde de krav som ställdes. En annan för
klaring var att den grupp studenter som ingick i studien var stu
derande på utbildningar där ett urval genomförts. Detta innebar 
att den grupp studenter som ingick i studien var en selekterad 
grupp, dvs. de hade samtliga höga resultat både på högskoleprov 
och i gymnasiebetyg. Detta utgjorde en betydelsefull faktor som 
kunde sammankopplas med och förklara det låga sambandet som 
resultatbilden visade. De statistiska problemen med dessa tak
effekter var således en av de främsta förklaringar som lades fram. 

Utifrån de resultat som presenterades i prognosprojektet kunde 
en generell frågeställning skönjas. På vilka andra sätt än genom 
den prediktiva validiteten kan värdet och giltigheten hos ett urval 
och dess komponenter (som exempelvis högskoleprovet eller 
gymnasiebetygen) beläggas och undersökas? 
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Avhandlingens syfte 

Huvudsyftet med avhandlingen är att nyansera diskussionen om 
urval till högre studier i ett perspektiv av validitet. Detta huvud
syfte kan delas upp i ett antal delsyften. 

Delsyfte 1: Att beskriva validitetsbegreppets utveckling och för
ändrade innebörd samt att argumentera för att begreppet i dess 
moderna innebörd även är giltigt för olika typer av forskningsin
riktningar. 

Delsyfte 2: Att ur ett validitetsperspektiv undersöka och diskutera 
den svenska urvalsmodellen. 

Delsyfte 3: Att undersöka om studenter från olika antagnings
grupper skiljer sig åt avseende studieprestation. 

Delsyfte 4: Att diskutera begreppet rättvisa som en konsekvens av 
de principer som ligger till grund för fördelningen av utbildnings
platser. 
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2. ATT FÖRUTSÄGA STUDIEPRESTATION 

Ett urval kan utvärderas på många olika sätt. Ett sätt att granska 
urvalet och dess komponenter är att tillämpa ett validitets-
perspektiv. Validitetsbegreppet har traditionellt varit kopplat till 
mätningar av olika slag och inneburit att man ställer frågan om 
man verkligen mäter det man avser att mäta. De instrument som 
används vid urval kan samtliga sägas vara former av mätningar 
och i ett urvalsperpektiv är det därför högst relevant att diskutera 
värdet av urvalet och dess instrument utifrån ett validitets-
perspektiv. 

Validitetsbegreppet 

Validitet har uppfattats som ett verktyg vilket skulle användas i 
samband med värderingar och bedömningar av olika typer av mät
instrument. Beroende på vilket syfte en mätning hade, gjordes ti
digare en skillnad mellan tre olika typer eller kategorier av validi
tet. Kopplingen mellan mätningens syfte och den typ av validitet 
som användes för att bedöma värdet av mätningen beskrevs ex
empelvis på följande sätt: 

Validity information indicates to the test user the degree to 
which the test is capable of achieving certain aims. Tests are 
used for several types of judgement, and for each ty pe of 
judgement, a somewhat different type of validation is 
involved. (APA, 1954) 

De tre kategorierna var innehållsvaliditet, kriterierelaterad vali
ditet ochbegreppsvaliditet (APA, 1954). Innehållsvaliditet använ
des då man ville uttrycka hur väl en mätning beskrev en individs 
nivå på ett specificerat område. Kriterierelaterad validitet använ
des för att studera hur väl man kunde göra förutsägelser om pre
stationen på en yttre variabel. Begreppsvaliditeten var central då 
man ville undersöka huruvida en mätning korresponderade med 
en teoretisk egenskap. 
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I samband med urval så har den prediktiva validiteten stått i fo
kus. I de följande avsnitten kommer därför den prediktiva validi
teten i samband med urval att närmare behandlas och diskuteras. 

Prediktiv validitet och urval 

Validitet i samband med urval har nästan alltid inneburit att den 
prediktiva eller prognostiska validiteten har fokuserats (se exem
pelvis Morgan, 1989; Willingham et al, 1990). Det utbud av stu
dier som behandlar urvalsproblematiken ur denna aspekt är 
enormt omfattande. En nästan osannolik mängd studier har ge
nomförts genom åren (se exempelvis metaanalyser av området 
genomförda av Schuler, Funke & Baron-Boldt, 1990; Morrison & 
Morrison, 1995). Området betraktas vanligtvis som ett mycket pro
blematiskt forskningsfält, vilket framkom i Gustavssons (1995) må
lande beskrivning av de förutsättningar och problem som en ut
värdering av det prediktiva värdet har att förvänta sig: 

Till saken hör också a tt studier kring urvalsinstruments 
prognostiska validitet är ett av de mest otacksamma 
forskningsföretag man kan ge sig in på. Det är inte nog med 
att det förväntade kunskapstillskottet av ytterligare en stu
die inom detta genomtröskade fält kan förväntas vara ytterst 
marginellt, utan därtill kommer också att området är fyllt av 
metodologiska fallgropar och besvärlig empiri, (sid 60-61) 

Den sammanfattade resultatbilden av denna typ av studier är att 
gymnasiebetyg och olika typer av urvalstest har ett relativt lågt 
men stabilt samband med de senare studieprestationerna (se ex
empelvis Henriksson & Wedman, 1992). Linn (1990) sammanfat
tade den typiska studien inom detta område med att det första 
årets medelbetyg används som prestationskriterium och att man 
undersöker sambandet mellan detta kriterium och olika former 
av testresultat och tidigare gymnasiebetyg. Han menade att även 
andra prestationskriterier tillämpades (som exempelvis kumulativt 
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medelbetyg, bedömningar gjorda av lärare, avklarande av examina 
etc) men medelbetyget efter det första året var det mest vanliga. 

Problem vid utvärdering av den prediktiva aspekten 

Ämnesområdet som innefattar urval till högre studier och prog
nos av studieframgång är onekligen omfattande och komplext. 
Henrysson (1984) menade att forskningen rörande den prediktiva 
aspekten på urval till högre studier kunde vara mycket svår att 
sammanfatta beroende på en rad olika metodologiska problem. 

Kriteriefrågan är central då de studier som behandlar urvals
instruments prognostiska värde har det gemensamma problemet 
att finna relevanta kriterier att relatera instrumentet gentemot. I 
samband med urval till universitet och högskola har prestations
kriteriet traditionellt varit ett kvantifierbart kriterium, vilket med
fört att problemen antagit en specifik karaktär. Henrysson (1984) 
var av uppfattningen att om en prognosundersökning skulle ge 
riktiga och användbara resultat, måste det finnas relevanta och 
mättekniskt tillfredsställande kriterier på framgång eller presta
tioner i de studier prognosen avser. 

Vad menas egentligen med begreppet studieprestation? Proble
met med kriteriets definition uppmärksammades relativt tidigt i 
Sverige i samband med diskussionen kring hur urvalet skulle ge
nomföras. I SOU 1968:25 redogjordes för ett antal olika typer av 
prestationskriterier (medelbetyg, frekvensen av så kallad spets, 
tid till betyg, antal avklarade kurser, antal tentamina till betyg, 
skattning av studielämplighet och examensfrekvens). Senare ex
empel på olika prestationskriterier är Paskus (1997) som använde 
sig av olika kriterier i sin studie. Ett kriterium var huruvida stu
denterna tagit examen inom fem år. Ett annat kriterium var stu
denternas medelbetyg då de lämnade sina studier och ytterligare 
ett var en produkt av "course credits" (vilket kan jämföras med 
högskolepoäng) och studentens betyg. 
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Ett annat problem är prestationskriteriets jämförbarhet. Att jäm
föra prestationer vid olika utbildningar kan vara problematiskt, 
beroende på att olika utbildningar kan tillämpa olika 
betygssättningsmetoder. Till detta ska även sägas att den svårig
hetsgrad som är kopplad till en viss studieprestation kan variera 
beroende på vilken utbildning som fokuseras. Dessa problem med
för att tolkningen av den prediktiva aspekten i vissa fall kan vara 
problematisk. 

Ytterligare ett problem, som inte bara är kopplat till prestations
kriteriet utan är högst relevant även för urvalsinstrumenten, är 
vad som brukar benämnas "beskuren spridning". När den 
prediktiva aspekten i samband med ett urvalsförfarande fokuse
ras, så uttrycks detta vanligtvis i ett sambandsmått. Ett problem 
kopplat till tolkningen av detta värde är det faktum att studen
terna vanligtvis utgörs av en selekterad grupp. Man utgår ifrån 
att det råder ett någorlunda samband mellan prediktor och krite
rium, men på grund av att endast de som ligger över en viss nivå 
antas kan sambandet mellan den aktuella prediktorn och presta
tionerna i högskolan bli mycket lågt eller till och med obefintligt. 
Problemet med beskuren spridning i prediktorvariabeln blir större 
när gränsen för antagning höjs. Problemet är därmed störst för 
utbildningar med starkt sökandetryck och relativt få utbildnings
platser. 

Samma problematik kan kopplas till prestationsvariabeln. Inom 
universitetsutbildningar uttrycks vanligtvis prestationen i den 
dikotoma variabeln "godkänd — icke godkänd". Detta innebär 
att man endast får två olika utfall. Även när antalet högskolepoäng 
används som prestationskriterium finns samma problematik. Va
riationen i prestationskriteriet är liten. I Sverige är den "normala" 
prestationen 20 högskolepoäng per termin och studenterna bru
kar vanligtvis uppnå detta. 

Vad gäller kriteriets relevans så menade exempelvis Beller (1995) 
att de antagna studenternas medelbetyg efter det första årets stu
dier var ett lämpligt kriterium. Vad är det som talar för att just 
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medelbetyget är en bra indikator på studenters prestation? Stu
denternas betyg som prestationskriterium kan variera utifrån en 
mängd olika faktorer. Bedömningsgrunderna för betygssättningen 
av tentamina etc kan uppvisa en stor variation mellan olika typer 
av utbildningar, vilket försvårar tolkningen av det prediktiva vär
det. Det föreligger sannolikt även individuella skillnader mellan 
lärare om hur studenternas prestationer ska värderas. Goldman 
& Slaughter (1976) sammanfattade problemet med att: 

As long as there are radical differences in grading standards, 
and students are able to choose most of their classes, then no 
predictor will have more than moderate validity for predicting 
GPA. (p. 14) 

Det blir med andra ord problematiskt att betrakta kriteriet som 
något enhetligt för samtliga antagna studenter. Utbildningarna 
skiljer sig åt både till omfattning och innehåll vilket leder till att 
de tolkningar som baseras på den här typen av indikatorer bör 
användas med stor försiktighet. 

De urvalsprocedurer som tillämpas i Sverige används för urvalet 
till i stort sett samtliga utbildningar vilket innebär att det blir vä
sentligt att firma ett kriterium som kan sägas vara relevant för samt
liga de användande institutionerna. De olika institutionerna kan 
således vara representanter för de intressen som förknippas med 
urvalet. På vilket sätt ser de kriteriefrågan? Vad i deras syn på 
kriteriet är gemensamt och i vilka avseenden skiljer de sig åt? 

En annan gemensam aspekt för de olika utbildningarna är den 
ekonomiska faktor som de antagna studenternas prestationer ut
gör. Varje student som passerar genom systemet utgör en ekono
misk tillgång för sin utbildning. Den tid som krävs för att fullfölja 
studierna är därmed central. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att inte enbart 
den prediktiva aspekten på validitet kan stå i fokus vid en valide-
ring av ett urval. Som redan beskrivits så finns det andra utgångs
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punkter och krav ett urval måste baseras på än den rent prediktiva 
aspekten. 

I följande avsnitt kommer därför ytterligare ett antal centrala as
pekter som kan kopplas samman med validering av urval att pre
senteras och diskuteras. 
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3. ETT VIDGAT PERSPEKTIV PÅ VALIDITET 

Forskning kring urvalsproblem kan enligt Henrysson (1984) de
las upp i två aspekter, där den första är att försöka finna de instru
ment och metoder som kan urskilja dem som har de bästa förut
sättningarna för studierna. Den andra aspekten är när dessa 
"ideala" förutsättningar påverkas genom de politiskt grundade 
besluten om att t.ex. möjliggöra en bredare rekrytering från olika 
samhällsklasser eller utbildningsbakgrunder. Syftet med urvals
forskningen blir då att undersöka vilka effekter dessa beslut har 
på urvalsinstrumentens validitet. 

Dessa två aspekter kan sammanfattas i det förändrade validitets-
begreppet. Innebörden och betydelsen av begreppet validitet har 
förändrats, och dess utveckling kan följas bland annat i de stan
dardverk som finns inom området "educational measurement" 
(se exempelvis Cureton, 1951; Cronbach, 1971; Messick, 1989; 
Shepard, 1993) och i de direktiv och riktlinjer som utgivits för psy
kologisk mätning under årens lopp (APA, 1954; APA, 1966; APA, 
1974; APA, 1985). 

I korthet kan begreppets förändring sammanfattas med att ton
vikten har flyttas från empiriska samband mellan mätinstrumen
tet och någon annan variabel av intresse, till en mer komplex och 
förklaringsinriktad definition. Generellt var validering enligt den 
tidigare synen något som via diverse statistiska tekniker genom
fördes vid ett tillfälle under forskningsprocessen eller utvecklandet 
av ett instrument i syfte att erhålla ett mått på instrumentets värde. 
På basis av hur lågt eller högt detta samband var kunde man där
efter göra mer eller mindre korrekta förutsägelser. Om exempel
vis sambandet var högt mellan gymnasiebetyg och senare studie
prestationer kunde betygen användas för att förutsäga de senare 
prestationerna i studierna. Denna syn stämmer väl överens med 
de prediktiva utgångspunkterna för ett urval. 

Inom ramen för det förändrade validitetsbegreppet tas numera 
hänsyn till de värderingar och eventuella sociala konsekvenser som 
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kan kopplas till en mätning. Den här vidgade synen på validitet 
har medfört att tolkningen av olika mätningar — om de är bra 
eller dåliga, om de fyller sin funktion eller ej — har blivit en be
tydligt mer komplex fråga än vad som tidigare varit fallet, då det 
i stort varit tillräckligt att undersöka det prediktiva värdet för ett 
instrument. Willingham (1990) hävdade att: 

The collective evidence should confirm not only that a test 
measures what it purports to measure, but that its use for a 
particular purpose is justified by the consequence of suc h 
use (e.g., immediate benefit, long-term utility, cost, negative 
side effects, etc), (p. 6) 

Som framgår av det ovanstående citatet så har valideringen nu
mera ett betydligt bredare fokus än tidigare då det i stort sett räckte 
med att fastställa den prediktiva validiteten för ett instrument. Det 
räcker inte med att bara belägga att man verkligen mäter det man 
avser att mäta i samband med urvalet. Det tillkommer även att 
utvärdera/studera att de konsekvenser som mätningen resulte
rar i överensstämmer med ett speciellt syfte. 

Cronbach (1988) hävdade att frågeställningar som var av karaktä
ren "thumbs up/thumbs down" (p. 4) var alltför kortsiktiga och 
att de inte gick att besvara på ett meningsfullt sätt. En liknande 
uppfattning hade Benson (1998) som menade att validitet måste 
uttryckas som en gradskillnad och inte som något dikotomt. Detta 
innebär att en isolerad studie inte kan validera resultatet av en 
mätning. En mängd olika studier bör genomföras med olika an
satser och tekniker för att etablera den grund som behövs för att 
antingen kunna förkasta eller anta de resultat som ett instrument 
ger. Validering är därmed en ständigt pågående process som inte 
kan sammanfattas i ett numeriskt värde. 

Kane (1992) menade att validering ska ses som en argumentation 
för att urvalet uppfyller de olika krav som ställs. Cronbach (1988) 
stödde denna uppfattning att validering ska genomföras i form 
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av en argumentation. Alla indikationer på relevans, värde och 
uppfyllelse av syftet med en mätning är endast faktorer som an
tingen styrker eller förkastar detta argument. Cronbach (1988) ut
tryckte det enligt följande: 

...I invite you to think of "validity argument" rather than 
"validation research." (p. 4). 

Argumentationen för tolkningen bör, enligt Cronbach, ta hänsyn 
till centrala perspektiv för att kunna argumentera för en mätnings 
ändamålsenlighet och användbarhet. Strukturen för denna argu
mentation kan se något olika ut och olika modeller för detta har 
presenterats (se exempelvis Cronbach, 1988; Kane, 1992; Messick, 
1989). 

Den struktur som Messick (1989) föreslår kan sägas vara en bra 
teoretisk utgångspunkt för att beskriva den nya innebörden av 
validitetsbegreppet. Modellen tar upp fyra olika aspekter som bör 
ingå i en validering. Shepard (1993) kritiserade dock modellen för 
att den lätt kan uppfattas som hierarkisk, dvs. att vissa aspekter 
är viktigare än andra. Hon poängterar vikten av att se dessa as
pekter som en helhet. Trots denna kritik kan modellen anses fylla 
ett bra illustrativt värde då den kan utgöra en bas för att belysa 
och diskutera de olika aspekterna på validitet. 

Begreppsvaliditet 

Cronbach & Meehl (1955) v ar bland de första som behandlade 
begreppsvaliditet. När man inte kunde finna eller acceptera ett 
yttre kriterium så var denna ansats den som borde användas. En 
mätning syftade till att uppskatta och indikera en persons presta
tion i förhållande till en teoretisk egenskap. Cronbach & Meehl 
visade på ett antal olika sätt att undersöka begreppsvaliditeten 
för en mätning. 

Ett av dessa procedurer var att studera dimensionaliteten för ett 
instrument. I ett teoretiskt perspektiv är det viktigt att se om det 
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instrument som används verkligen visar en överensstämmelse mel
lan den teoretiska bilden av instrumentets konstruktion och den 
bild som framkommer i empirin. Ett exempel som gäller högskole
provet är dess interna struktur, dvs. sambanden mellan de olika 
delproven. Högskoleprovet består av två kategorier delprov, ver
bala och numeriska. En stor överensstämmelse kan identifieras 
inom respektive kategori, medan överensstämmelsen är mindre 
mellan kategorierna. Studie IV indikerade att den endimensionella 
tolkningen av högskoleprovet kan diskuteras. Resultatet på hög
skoleprovet uttrycks i ett värde (0,0-2,0) och tar inte hänsyn till att 
delproven tillhör olika kategorier. Även de medelbetyg från gym
nasiet som används vid urvalet uttrycks utifrån ett endimensionellt 
perspektiv. 

Gustafsson, Wedman & Westerlund (1992) presenterade en studie 
som visade att åtminstone två olika faktorer mäts med högskole
provet. Prestationen på delproven DTK och NOG var uttryck för 
en "numerisk" förmåga medan resterande delprov var mer "ver
balt" laddade. 

Urvalets relevans och nytta 

I samband med urval så har det i tidigare avsnitt redan beskrivits 
att urvalsprocedurens förmåga att förutsäga den senare studie
prestationen är viktig och att en stor mängd studier har genom
förts inom detta område (se sid 29). 

Vanligtvis används korrelation och regression för att studera denna 
aspekt. En annorlunda utgångspunkt för att belysa denna aspekt 
är vad Messick (1989) benämnde relevans och nytta. I studie I jäm
fördes tre olika antagningsgruppers prestationer. Utbildningarna 
vill ha studenter som klarar sina studier. Detta var ett sätt att visa 
att studenter som antagits utifrån högskoleprov klarade sig lika 
bra som de som antagits utifrån betyg. Däremot kan arbetslivser
farenheten ifrågasättas något ur ett strikt prestationsinriktat per
spektiv. 
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Det gäller dock att ställa frågan vad som egentligen var syftet med 
arbetslivserfarenhet. Var det tänkt som ett urvalsinstrument i syfte 
att få studenter som presterade bra, eller var syftet något annat? 
Utifrån dessa grunder bör arbetslivserfarenhet utvärderas utifrån 
utgångspunkten för dess införande. Min tolkning av Messick i 
detta avseende är att de olika syftenas uppfyllelse är centrala i en 
validering. Som visats i studie IV finns det ett flertal syften med 
urvalet. Shepard (1993) tog upp den centrala frågan om syftet med 
ett instrument. 

Any validity evaluation must start by identifying not only 
the test but its intended use. (p. 432) 

Hon poängterar vikten av att identifiera de uttalade syften som 
finns med ett instrument i samband med en validering. Som tidi
gare redovisats kan ett flertal olika och ibland motstridiga syften 
identifieras med ett urval till högre utbildning. Om dessa inte iden
tifieras kan det lätt leda till att valideringen blir skev och endast 
fokuserar vissa aspekter av urvalet. 

Urvalsinstrumentens innehåll kan även ses ur detta perspektiv av 
relevans och nytta. Exempelvis så består högskoleprovet av fem 
olika delprov som till innehållet ska vara relevanta för de senare 
högskolestudierna. Här prövas förmågan att läsa och förstå texter 
på svenska och engelska, tolka diagram, tabeller och kartor, ord
förståelse samt numerisk/logisk förmåga. En frågeställning som 
kan kopplas till detta perspektiv är huruvida dessa områden och 
egenskaper är relevanta för högre studier. Även gymnasiebetygen 
kan ses ur detta perspektiv av relevans och nytta. Är 
gymnasiebetygen relevanta indikatorer på den tidigare skol-
prestationen? 

Värderingar kopplade till urval 

Värderingar har en stor och ibland avgörande betydelse för hur 
urvalsinstrumentets resultat tolkas och används. Henrysson (1994) 
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beskrev den diskussion som fördes kring vad man skulle kalla det 
nya instrumentet. Det framkommer att man var rädd för att be
grepp som "studielämplighet" skulle tolkas som något determi
nistiskt. Tolkningen skulle således bli att den sökande antingen 
var eller inte var "studielämplig". Detta ville man vindvika och 
därför valdes den mer neutrala benämningen högskoleprovet. En 
liknande diskussion har förts i USA och lett till att benämningen 
"aptitude" har ändrats till "assessment" i SAT. Angående detta så 
menade Shepard (1993) exempelvis att: 

For example, the same behavioral indicator has quit e diffe
rent interpretative meaning depending on whether it is labeled 
as a measure of "flex ibility versus rigidity" or "confusion 
versus consistency." (p. 424) 

Även Linn (1990) diskuterar problematiken kring benämningen. 
Han kommenterar i sin artikel namnbytet från "GRE Aptitude 
Test" till "GRE General Test". Begreppet "aptitude" tolkas van
ligtvis i betydelsen av en fixerad eller medfödd kapacitet. 

Även gymnasiebetygen har en koppling till denna problematik. 
Betygsfrågan har länge varit omdebatterad och Andersson (1999) 
redogör för detta i sin bok. Betygens urvalsfunktion har debatte
rats eftersom man inte varit riktigt säker på hur det nya betygs
systemet skulle fungera i en urvalssituation. 

Det är inte endast benämningen som man tillägnar ett mätinstru
ment som är relevant i ett perspektiv av olika värderingar. Även 
mer grundläggande frågeställningar om vilka principer som ska 
ligga till grund för fördelningen av utbildningsplatserna är rele
vanta att beakta. Shepard (1993) menade att: 

Test uses are obviously derived from value positions that are 
amenable to political debate, as, for example, when 
meritocratic or egalitarian principles are the basis for 
allocating educational opportunities, (p. 424) 
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Shepard fortsatte med att hävda: 

At one level, examination of these selection practices might 
provoke a debate between different philosophical positions. 
Should decisions be guided by meritocratic or other theories 
of social justice? (p. 435) 

Värderingar är således högst centrala i samband med en valide-
ring. Urvalsprocessens värde kan variera beroende på vilka ut
gångspunkter och värderingar man utgår ifrån. Om man utgår 
från att urvalet endast ska syfta till att förutsäga studieprestationer 
så tolkar man valideringen på ett sätt. Är utgångspunkten för ur
valet däremot att skapa en bred antagning som spänner över olika 
socialgrupper blir tolkningen en annan. I studie IV har dessa frå
gor diskuterats på ett mer ingående sätt. 

Uppfattningen bland de sökande som tagit högskoleprovet har 
studerats vid ett antal tillfällen (Kolmodin, 1993; Lexelius & 
Wedman, 1985; Wester & Wedman, 1989; Wester & Wedman, 1990). 
En sammanfattad bild av dessa undersökningar visar att en majo
ritet av provdeltagarna ställer sig positiva till högskoleprovet som 
urvalsinstrument. Mer än åtta av tio provdeltagare ansåg att hög
skoleprovet som helhet innehåller sådant som bör ingå i ett urvals
prov (Wester & Wedman, 1990, sid 10). 

Konsekvenser i samband med urvalet 

Messick (1989) drog upp riktlinjerna för vad som i litteraturen 
kallas för "consequential validity". Konsekvenser i samband med 
validitetsbegreppet kan sägas vara något nytt men inte 
fokuseringen på konsekvenser i allmänhet. Green (1998) menade 
att: 

The consequential aspects of v alidity may be relatively new 
terminology, but concerns about this matter is not new. (p. 17) 
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Det som Messick i huvudsak menade var att en mätnings konse
kvenser, både oväntade och förväntade, var något som skulle ingå 
som en del av validitetsbegreppet. Denna aspekt på validitet har 
dock varit omdiskuterad i litteraturen på området. Vissa stödjer 
Messicks uppfattning att de konsekvenser som uppstår som en 
följd av en mätning måste ingå i en studie av mätningens validi
tet. Linn (1997) menade exempelvis att: 

.. .since validity depends on the uses to which results are put, 
it needs to include an evaluation of the consequences of those 
uses. (p. 14) 

Utvidgningen av validitetsbegreppet i dessa termer kritiserades 
av Mehrens (1997) som hävdade att man inte borde anta denna 
utvidgning utan i stället begränsa innebörden. 

En liknande uppfattning hade Popham (1997) som också var kri
tisk mot att en mätnings konsekvenser ska ingå i validitets
begreppet. Han hävdade att en mätnings konsekvenser visserli
gen är högst centrala och viktiga, men att de därför inte nödvän
digtvis ska ingå i definitionen av validitetsbegreppet. Han me
nade att: 

Cluttering the concept of v alidity with social consequences 
will lead to confusion, not clarity, (p. 9) 

I samband med konsekvenser och effekter av mätningar kan ex
empelvis nämnas att Zwick (1999) kritiserade det förslag som inne
bär att man i Kalifornien, USA, kommer att anta fyra procent av 
de sökande utan att ta hänsyn till deras resultat på de urvalstester 
som används. Vanligtvis behövs både betyg och provresultat för 
att man ska bli antagen, men genom att endast använda betygen 
för denna grupp var målsättningen med förslaget att minska den 
sneda antagningen och därmed minska klyftorna mellan olika 
grupper (jämför syftet med högskoleprovet). Zwick hävdade att 
denna reform inte alls skulle innebära någon sådan effekt: 
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The indisputable fact is that both high school achievement 
and admission test scores are reflections of the same 
educational system, with all its flaws and inequitilies. 
(Zwick, 1999) 

De frågeställningar som är centrala i detta sammanhang är: Var 
ska gränsen dras för de eventuella konsekvenser som kan uppstå? 
Vilka slags konsekvenser ska man ta hänsyn till och beakta i ut
värderingen? Ska det vara någon begränsning i tid då effekterna 
eller konsekvenserna uppstår? Lane et al (1998) exemplifierade 
konsekvenserna med: 

.. .examining potential differential effects on various subgroups 
of students such as ethnic or gender subgroups (i.e., differential 
impact and differential item functioning), (p. 27) 

Vem ansvarar för att dessa konsekvenser följs upp? Det är en högst 
relevant frågeställning som det nog inte finns något entydigt svar 
på. Popham (1997) föreslog dock att: 

Test-use consequences should be syste matically adressed by 
those who develop and utilize tests, but not as an aspect of 
validity, (p. 9) 

Reckase (1998) pekade på svårigheterna att utvärdera de konse
kvenser som eventuellt kunde vara resultatet av en mätning. Innan 
mätningen är gjord och resultatet använts för ett urval, finns det 
inte några konsekvenser att tala om. Eventuellt kan dessa förutsä
gas till en viss grad genom de erfarenheter man har av tidigare 
mätningar och studier, men utvärderingar av de oväntade konse
kvenserna verkar enligt Reckase nästan omöjliga om inte dessa 
genomförs i efterhand. 

Messicks (1989) uppdelning mellan "test interpretation" och "test 
use" illustreras därmed. Sammanfattningsvis och trots den kritik 
som förts fram mot de sociala konsekvenserna som en del av vali-
ditet och validering bör man beakta dessa vid en validering av ett 
urval. 
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4. METODER OCH MATERIAL 

Försökspersoner 

Försökspersonerna i studie I bestod av dem som hösten 1992 an
tagits vid fyra olika universitets- och högskoleutbildningar vid uni
versiteten i Lund och Umeå samt vid högskolan i Karlstad. De 
fyra utbildningarna som ingick var ekonomlinjen, socialt arbete, 
läkarlinjen och civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik. I den 
nämnda gruppen ingick samtliga som påbörjade studier vid nå
gon av de nämnda utbildningarna. Totalt omfattade stickprovet 
840 studenter. Fördelningen mellan utbildningarna var följande: 
ekonomlinjen (n=395), läkarlinjen (n=161), socialt arbete (n=158) 
och teknisk fysik (n=126). 

För att kontrollera om denna grupp kunde anses som representa
tiv för samtliga antagna vid dessa utbildningar 1992 (N=3 984) så 
jämfördes stickprovet med populationen med avseende på ålders-
och könsfördelning. Data avseende populationen inhämtades från 
Forneng (1993). Skillnaderna i medelålder för respektive utbild
ning testades genom ett z-test på fem procents signifikansnivå. 
Utfallet av dessa prövningar visade att inga skillnader förelåg gent
emot populationen. 

Andelen män och kvinnor vid respektive utbildning testades ge
nom ett chi-två-test på samma signifikansnivå. Utfallet visade inte 
heller här på några skillnader. Mot bakgrund av dessa resultat gjor
des antagandet att stickprovet var representativt för populationen 
samtliga antagna höstterminen 1992. 

Försökspersonerna i studie III valdes från samma utbildningar som 
i studie I. Dock var skillnaden att endast de studenter som antogs 
vid Umeå universitet höstterminen 1993 ingick i studie III. Den 
undersökta gruppen bestod sammanlagt av 314 stycken studen
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ter varav det fanns lika många män som kvinnor. En skillnad jäm
fört med det tidigare stickprovet var att man övergått fran linje
systemet till program. 

Antalet studenter var fördelat storleksmässigt enligt följande: 
ekonomprogrammet (n=133), socionomprogrammet (n=70), läkar
utbildningen (n=64) och civilingenjörsutbildningen i teknisk fy
sik (n=47). 

Eftersom de två studierna innebar att information om studenterna 
samlades in och en databas skapades, söktes tillstånd för detta 
hos datainspektionen. Datainspektionen biföll denna ansökan (be
slut 1993-10-04, diarienummer 4051-93) och information om res
pektive studie anslogs på de berörda utbildningarnas anslags
tavlor. Syftet med detta var att ge möjlighet till de utvalda studen
terna att dra sig ur undersökningarna och inte ge tillåtelse till att 
information om deras antagning och studieprestationer användes. 
Ingen av studenterna gav ett negativt besked beträffande detta. 

Statistiska tekniker 

I studie I testades som tidigare nämnts representativiteten för stick
provet med ett chi-två-test (åldersfördelning) samt med ett z-test 
(könsfördelning). Skillnaderna mellan de tre gruppernas studie
prestationer efter respektive termin analyserades med hjälp av 
Kruska-Wallis envägs-variansanalys. Vid de tillfällen då signifi
kanta skillnader indikerades, följdes dessa upp med Mann-
Whitneys U-test för att identifiera mellan vilka grupper skillna
derna förelåg. 

För att utröna om det fanns skillnader mellan grupperna avse
ende studieavbrott chi-två-testades gruppernas observerade an
del för respektive utbildningslinje med gruppernas ursprungliga 
andel efter antagningen. 

Studieprestationerna för de kvarvarande studenterna i studie I tes
tades genom Friedmans två vägs-variansanalys. Detta innebar att 
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en prövning skedde huruvida det förelåg skillnader mellan de tre 
grupperna sett över hela perioden, dvs. de sex terminerna. Skill
naderna följdes därefter upp med Wilcoxons test för att se mellan 
vilka grupper det förelåg skillnader. Valet av de ovan nämnda 
metoderna kan motiveras utifrån att variabeln högskolepoäng inte 
kan antas uppnå den metriska nivå som anses behövas för att man 
ska kunna välja en parametrisk metod. 

I studie III har en multivariat teknik kallad SEM (Structural 
Equation Modelling) använts. Den här tekniken möjliggör 
prövandet av en komplex modells relevans gentemot de data som 
föreligger (relevans i bemärkelsen att empiriska data kan anpas
sas till den teoretiska modellen). De två mått som användes för att 
undersöka detta var chi-två och RMSEA (Root Mean Square In
dex). Enligt Brown & Cudeck (1993) bör inte värdet på RMSEA 
överstiga 0.1 om man ska kunna acceptera modellens relevans. 
Eftersom de empiriska data inte uppfyllde kravet på normalför
delning användes GLS (Generalized Least Squares Solution) som 
estimeringsmetod. 
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5. SAMMANFATTNING AV DELSTUDIERNA 

Academic performance in four study programmes: a comparison 
of students admitted on the basis of GFA and SweSAT scores, 
with and without credits for work experience 

I studie I användes en komparativ design för att utvärdera värdet 
av de olika urvalsinstrumenten. Den huvudsakliga anledningen 
till den valda ansatsen var att traditionella studier av validiteten 
vanligtvis baseras på en prediktiv utgångspunkt. Man vill utifrån 
respektive instruments korrelation med ett kriterium uttala sig om 
urvalsinstrumentets värde. Prediktiva ansatser innebär en mängd 
olika metodologiska problem som väsentligt kan försvåra tolk
ningen av resultatet. 

Den komparativa studien bestod i att ett urval på 840 studenter 
togs från fyra linjer vid olika universitet. Studenterna delades där
efter in i tre grupper beroende på hur de antagits till respektive 
utbildning. Den första gruppen studenter hade antagits utifrån 
sina tidigare skolprestationer (betyg i olika former), den andra 
gruppen bestod av dem som antagits utifrån resultatet på hög
skoleprovet och den tredje gruppen, slutligen, hade antagits uti
från högskoleprovet med ett tillägg baserat på tidigare arbetslivs
erfarenhet (ALE). 

I stället för att studera korrelationerna mellan de olika urvals
instrumenten och den senare studieprestationen, var syftet att 
undersöka om det förelåg någon skillnad i studieprestation mel
lan de olika grupperna. 

Sammanfattningsvis var studiens resultat att inga signifikanta skill
nader kunde identifieras mellan dem som antagits utifrån sina be
tyg och dem som antagits utifrån högskoleprovet. Däremot fanns 
det signifikanta skillnader mellan dem som antagits utifrån betyg 
och dem som antagits med ett tillägg till sina högskoleprovs
resultat. 
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Hur ska man då tolka utfallet av studien? Eftersom ALE verkar ha 
ett lägre samband med kriterierna för studieprestation kan man 
lätt anse att det ska tas bort ur urvalsprocessen. Tyvärr är det nog 
inte så enkelt, utan man måste komma ihåg att sätta in resultatet i 
ett större sammanhang. Det finns inget som talar emot att ALE 
kan ha betydelse för prestationen om man definierar den på ett 
annat sätt än vad som gjorts i föreliggande studie. Vid vissa 
utbildningar kan därför ett krav på tidigare ALE vara väl befogat 
och behöver nödvändigtvis inte sammankopplas med traditionella 
definitioner på studieprestation. 

Validitet. Ett traditionellt begrepp i modern tillämpning 

När kvaliteten hos mätningar diskuteras är mätningens precision, 
trovärdighet och relevans begrepp som vanligtvis förekommer. De 
två begreppen reliabilitet och validitet är centrala begrepp inom 
den kvantitativa traditionen för att uttrycka en mätnings kvalitet. 
I den här studien framkom att dessa två begrepp, och speciellt 
validitet, kan ses som generella begrepp med giltighet oberoende 
av vetenskapligt angreppssätt. 

Pedagogisk forskning kan i allmänhet antingen kategoriseras som 
kvantitativ eller kvalitativ. De tre termerna mätning, reliabilitet 
och validitet har vanligtvis förknippats med den kvantitativa 
forskningstraditionen. Mätningar förekommer dock, på ett eller 
annat sätt, i samtliga empiriska vetenskaper. Syftet med mätningen 
och mätinstrumenten kan variera. De problem som förknippas med 
olika mätinstrument (psykologiska test, skattningar, intervjuer, 
observationer etc) i grunden är desamma för samtliga vetenskap
liga ansatser. 

Den här artikeln fokuserar på validitetsbegreppet och presenterar 
ett historiskt perspektiv på den förändring som skett av begreppets 
betydelse och innebörd. Det är möjligt att identifiera tre olika pe
rioder då innebörden och synen avseende validitetsbegreppet va
rierat. Under den första perioden definierades validitet med den 
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korrelation som kunde identifieras mellan en mätning och en yttre 
variabel. Huvudsaken var att korrelationen mellan testet och den 
andra variabeln i fråga var hög. Vad den externa variabeln bestod 
av hade inte direkt någon större betydelse. Validiteten kopplades 
till det samband som kunde uppvisas mellan en prediktor och ett 
kriterium. 

Denna syn ersattes av en mer nyanserad bild av validitet. Det som 
var kännetecknande för den här perioden var att man skilde mel
lan olika typer av validitet beroende på vilket syfte man hade med 
mätningen. Innehållsvaliditet användes för att beskriva en individs 
prestation på ett definierat område. Prediktiv validitet användes 
när en mätning gjordes i syfte att förutsäga någon form av fram
tida prestation i något avseende. Samtida validitet var något som 
man undersökte när ett nytt mätinstrument hade föreslagits som 
substitut för ett annat mätinstrument. När test användes för att ge 
omdömen om olika psykologiska egenskaper användes begrepps-
validitet som ett kvalitetsomdöme. 

Den tredje och nuvarande perioden kännetecknas av att de tidi
gare tre typerna av validitet numera ses som delar i ett gemen
samt begrepp. Uppfattningen numera är att dessa tre delar alltid 
ingår när ett instruments validitet studeras. En av de mest signi
fikanta skillnaderna mellan den tredje perioden och övriga perio
der, är att numera ses de tidigare olika typerna av validitet som 
delar av den mer omfångsrika och komplexa begreppsvaliditeten. 
En annan viktig skillnad i synsätt är att man numera inte valide-
rar ett instrument. Det som valideras är den tolkning som görs av 
utfallet av en mätning. Cronbach (1971) hävdade att: 

One validates not a test, but an interpretation of data arising 
from a specified procedure, (p. 447) 

Tonvikten har således förflyttats från mätinstrumentet till de tolk
ningar som görs av utfallet. 
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Ett av de viktigaste bidragen till utvecklingen av validitets-
begreppet gavs av Samuel Messick (1989). Han presenterade en 
modell där validitet betraktades utifrån ett unisont perspektiv, dvs. 
att alla tidigare olika typer av validitet ingick. Modellen presente
rade fyra olika aspekter av validitet. Den första aspekten var 
begreppsvaliditet enligt det traditionella synsättet. Den andra av 
Messicks aspekter var relevansen och nyttan av en mätning (vil
ket kan liknas vid den tidigare prediktiva validiteten). Den tredje 
aspekten var de värderingar som kunde kopplas till det begrepp 
man avsåg att mäta. Den fjärde aspekten, som inneburit ett till
skott till validitetsteorin, var att en mätnings faktiska och eventu
ella konsekvenser skulle ingå i validitetsbegreppet. 

Denna del av validitetsbegreppet har dock varit utsatt för diskus
sioner. Exempelvis hävdade Mehrens (1997) och Popham (1996) 
att även om de sociala konsekvenserna av en mätning var bety
delsefulla, var det tveksamt om de skulle ingå i validitetsbegreppet. 

Den modell som Messick presenterade kräver nya vetenskapliga 
ansatser för att kunna utvärderas. Validering har förändrats ge
nom årens lopp från att ha varit någon form av slutgiltig kvali
tetskontroll till att numera ses som en process som påbörjas inled
ningsvis, redan vid konstruktionen av ett mätinstrument. Validi
teten så att säga "byggs in" i instrumentet. 

Enligt Messicks modell består således valideringsprocessen av att 
fyra olika aspekter granskas: Hur väl stämmer instrumentet över
ens med det teoretiska begreppet? Är den aktuella mätningen re
levant för det speciella syftet? Vilka värderingar kan kopplas till 
det speciella begreppet och hur påverkar de tolkningen av resul
tatet? Och slutligen: Vilka konsekvenser (faktiska eller eventuella) 
kan bli effekten av en mätning? Ligger dessa i linje med det av
sedda syftet eller strider de mot det? 

Dessa frågeställningar som kopplas samman med en validering 
kan ses utifrån både en kvantitativ och en kvalitativ forsknings
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ansats. Med detta i minnet kan det uppmärksammas att det inom 
det pedagogiska forskningsområdet finns en tendens att kombi
nera metoder/ tekniker från båda traditionerna. Frågeställningarna 
kan inte besvaras med endera angreppssättet enbart, utan kräver 
olika typer av angreppssätt och metoder. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att ansatsen med flera meto
der i samband med valideringar, uppfattningen att det kvantita
tiva och det kvalitativa paradigmet är kompletterande till varan
dra, gör att den nuvarande definitionen av validitet kan samman
kopplas med bägge paradigmen. Validitet kan därför sägas vara 
ett generellt begrepp oberoende av vetenskaplig ansats. 

Validity issues in higher education selection: a Swedish example 

I den här studien var syftet att utgå från Messicks (1989) tanke
gångar om att validitet kan indelas i fyra aspekter och att sedan 
granska en modell över det svenska urvalssystemet. 

Den förenklade urvalsmodellen bestod av tre komponenter (hög
skoleprov, medelbetyg från gymnasiet och antal högskolepoäng 
efter respektive termin). Dessa olika delar i urvalssystemet används 
i samband med urvalet som om de vore endimensionella. Ett av 
huvudresultaten visar på att ingen av de tre delarna i det svenska 
urvalssystemet kan betraktas som endimensionell. Även om både 
högskoleprovet och gymnasiebetygen brister mot bakgrund av 
detta antagande om endimensionalitet är det framför allt antalet 
högskolepoäng som visar tydliga indikationer på flerdimensiona-
litet. 

I studien diskuteras även de problem som kan uppstå i samband 
med tolkningar av korrelationskoefficienter som en indikator på 
ett urvalsinstruments validitet. Exempelvis diskuteras högskole
poängens jämförbarhet mellan olika utbildningar. 

I studien granskas vidare urvalsmodellens passning gentemot olika 
antagningsgrupper. Resultatet visar att det inte föreligger några 
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större skillnader mellan exempelvis män och kvinnor i termer av 
dimensionalitet. Om man däremot ser till skillnaderna mellan män 
och kvinnor i termer av korrelationskoefficienten, blir resultatet i 
stort sett uteslutande till männens favör. 

Ett rättvist urval? 

Rättvisa i samband med urval till högre studier är ett komplicerat 
och inte entydigt begrepp. Vad innebär egentligen ett rättvist ur
val? Artikeln tar upp och diskuterar begreppet rättvisa utifrån tre 
olika principer för fördelning. De olika principer som behandlas 
är de egalitära, utilitaristiska och meritokratiska fördelning
sprinciperna. Rättvisa är inte ett absolut utan ett relativt begrepp, 
vilket innebär att det inte finns någon enkel och universell defini
tion av rättvisa i samband med urval. 

Urvalssystemets utformning ställs inför en mängd olika krav. Man 
strävar efter att skapa en balans mellan politikers visioner, 
högskolors och individers önskemål. Problemet är dock att denna 
strävan leder till att urvalet baseras på olika och ibland motstri
diga principer för fördelning. Artikeln avslutas med att detta di
lemma relateras till urvalets validitet. Är det möjligt att uppnå 
hög validitet i ett urvalssystem där flera olika fördelningsprinciper 
tillämpas? 
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6. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att ny
ansera och diskutera urval till högre studier i ett perspektiv av 
validitet. Detta har gjorts utifrån de delsyften som varit kopplade 
till respektive studie. I studie I jämfördes tre olika antagnings
grupper med avseende på deras studieprestationer. Studie II be
skrev validitetsbegreppets förändrade innebörd och diskuterade 
dess relation till de kvantitativa och kvalitativa forskningsan
satserna. Studie III analyserade det svenska urvalet utifrån 
Messicks (1989) validitetsmodell som ett teoretiskt verktyg. Urval 
kan även ses som en form av fördelning, vilket diskuterades i stu
die IV. Studie IV avslutades med en diskussion kring de konse
kvenser olika principer för fördelningen av utbildningsplatser kan 
medföra för ett urvalsförfarande. 

De frågeställningar och områden som delstudierna har fokuserat 
kan således samtliga kopplas till området validitet och validering. 
I det följande avsnittet kommer studierna att närmare diskuteras 
utifrån deras funktion i ett perspektiv av validitet och validering. 

Kommentarer till delstudierna 

Om man jämför avhandlingens delstudier till deras olika karaktä
rer kan studie II ses som en teoretiskt baserad studie, medan öv
riga studier i stället kan ses som försök till tillämpning av de teo
retiska utgångspunkterna i ett urvalsperspektiv. De mer tilläm
pade studierna (I, III och IV) kan liknas vid nedslag i de olika as
pekter som framträder vid den genomgång av validitetsbegreppet 
som genomförs i studie II. 

Studie I kan sägas studera funktionaliteten för en mätning i rela
tion till ett bestämt syfte. En övergripande målsättning med an
tagning och urval är, som redan nämnts, att de studenter som an
tas ska uppvisa goda prestationer vid den senare utbildningen. 
Verktygen för denna målsättning är de behörighetskrav som ställs 
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inför utbildningen, men även de instrument som används vid ur
valet. När olika instrument används vid urvalet är det viktigt att 
belägga deras relativa värde utifrån denna målsättning. Studie I 
visade att det inte finns några skillnader mellan de antagna stu
denternas prestationer beroende på om de antagits med betyg el
ler högskoleprov. Däremot avvek den grupp som erhållit tilläggs
poäng för arbetslivserfarenhet från de två tidigare nämnda grup
perna. Målsättningen med betyg och högskoleprov som urvalsin
strument är främst att välja ut de studenter som sannolikt kom
mer att uppvisa goda studieprestationer, medan arbetslivserfar
enhet har en något annan målsättning. Det huvudsakliga resulta
tet av studien stämmer således väl överens med vad som kunde 
förväntas av respektive urvalsgrupp. Man kan dock spekulera över 
om de olika urvalsgruppernas prestationer borde skilja sig åt mer 
än vad de gör. En trolig anledning till de små skillnaderna är att 
behörighetskraven för utbildningarna uppfyller det huvudsakliga 
syftet att välja ut studenter med goda förutsättningar för högsko
lestudier. 

Ett urvalsinstruments funktionalitet uttryckt i olika urvalsgruppers 
prestation är dock endast en del i dess validitet. Framför allt har 
funktionaliteten vanligtvis belysts utifrån den prediktiva aspek
ten hos ett instrument. En av ansatserna i studie III var just denna 
infallsvinkel. Som tidigare nämnts kan den här typen av ansatser 
dock vara problematiska och svårtolkade. Korrelations
koefficienterna ska inte ses som något absolut mått på det 
prediktiva värdet för ett instrument, utan är starkt kopplade till 
ett antal faktorer som kan påverka utfallet (Henriksson & Wedman, 
1992; Henrysson, 1984). Framför allt kan låga korrelationer i sam
band med den här typen av studier relateras till begränsningar i 
spridningen i den grupp som beräkningen avser. Ju lägre sprid
ningen är, desto lägre kommer korrelationen att bli. Sambandet 
mellan urvalsinstrument och prestationskriterium kan därmed 
vara högt även om det inte är synligt i det statistiska måttet. Efter
som urvalet går ut på att endast sökande med höga betyg och hög
skoleprovsresultat antas till utbildningen, innebär detta att de som 
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antas samtliga har relativt likartade resultat på urvalsinstrumenten. 
Detsamma kan sägas gälla för variabeln högskolepoäng. Vanligt
vis tar studenterna de 40 högskolepoäng som ett läsår innebär, 
varken mer eller mindre, vilket innebär att spridningen blir låg. 

Antalet högskolepoäng som prestationsvariabel kan även disku
teras utifrån det faktum att utbildningar väsentligt kan skilja sig 
åt till karaktär och innehåll. Detta innebär att om studenter från 
olika utbildningar slås ihop vid beräkningen så "blandas äpplen 
och päron" vilket försvårar tolkningen av korrelationen. Resulta
ten kan givetvis presenteras för respektive utbildning, men då ris
kerar man att antalet individer som beräkningen grundar sig på 
blir alltför litet. 

I studie III undersöktes även dimensionaliteten för betygen, hög
skoleprovet och prestationskriteriet. Det mest framträdande re
sultatet var kopplat till just högskolepoäng som prestations
kriterium. De resultat som framkommer talar starkt mot att högs
kolepoäng är något som uttrycker en generell förmåga hos stu
denterna, vilket måste beaktas vid en tolkning av det prediktiva 
värdet för urvalsinstrumenten. Högskolepoäng som prestation
svariabel består således inte bara av äpplen och päron, utan också 
en mängd andra frukter kan sägas finnas representerade. 
Dimensionalitet har även uppmärksammats av Hattie, Jaeger & 
Bond (1999) som hävdade att en kritisk fråga är om den egenskap 
eller förmåga som avses att mätas, inte är över- eller underrepre-
senterad genom mätningen. 

Den prediktiva aspekten måste även ses i relation till det faktum 
att olika målsättningar kan identifieras med antagning och urval. 
Även om man förutsätter och utgår från att urvalsinstrumenten 
ska relateras till den senare studieprestationen, kan tolkningen av 
detta samband påverkas av det regelsystem som föreligger. Reg
ler om antagning och urval baseras på politikers visioner, 
högskolors krav och individers önskemål (Högskoleverket, 1997). 
Ett vanligt krav på urvalsinstrumenten är att de ska vara rättvisa. 
I studie IV diskuteras rättvisebegreppet utifrån olika utgångspunk
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ter och det framkommer att begreppet "ett rättvist urval" är be
tydligt mer komplicerat än vad man först kan föreställa sig. Bero
ende på urvalets målsättningar och syften, samt olika värderingar, 
kan tolkningen av ett urvalsinstrument och dess funktionalitet 
utmynna i högst varierande utfall. 

Vilka frågeställningar bör fokuseras vid en validering? 

Messicks (1989) validitetsmodell skulle kunna tas som utgångs
punkt, och teoretisk referensram, för en validering eftersom den 
konkretiserar ett antal viktiga frågeställningar. Modellens fyra fält 
(begreppsvaliditet, relevans/nytta, värderingar och sociala kon
sekvenser) utgör riktlinjer för vad som ska innefattas i en valide
ring. Det ska dock nämnas att viss kritik har riktats mot vissa de
lar av hans modell. Shepard (1993) stödjer visserligen Messicks 
tankegångar rent principiellt, men hävdar att hans modell inne
bär att vissa aspekter sätts före andra. Ett av hennes argument 
mot modellen var att den kunde tolkas som att "...values are 
distinct from a scientific evaluation..."(p. 426). Shepard menar att 
valideringar därigenom lätt kan bli uppdelade i dessa två sfärer. 
Det som framför allt varit föremål för en stor diskussion är om de 
sociala konsekvenserna ska ingå i validitetsbegreppet och därige
nom i en validering. Detta har diskuterats i en mängd olika artik
lar och ingen konsensus kan ännu sägas råda i detta avseende. 

Cronbach (1988) föreslog en något annan modell för hur valide-
ringen skulle struktureras. I princip skiljer sig inte dessa tanke
gångar från Messicks modell, men utformningen av frågeställning
arna är något annorlunda. Enligt Cronbach kretsar valideringens 
frågeställningar kring fem olika perspektiv (det funktionella, po
litiska, operationella, ekonomiska och det förklarande). Även 
Crooks, Kane & Cohen (1996) har presenterat en liknande modell 
där valideringen utgår från en mer argumentationsinriktad an
sats. Det sammanfattade ställningstagandet är dock att Messicks 
modell utgör ett konkretiserande och lämpligt teoretiskt verktyg 
för en validering av ett urval. 
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I litteraturen finns det uttryck för att ett "glapp" mellan validitets-
teori och validitetspraktik existerar (se exempelvis Shepard, 1993; 
Tschudi, 1989). De diskussioner som är kopplade till de sociala 
konsekvenserna i Messicks modell kan till viss del ses som ett ut
tryck för detta glapp. Frågorna handlar om huruvida de sociala 
konsekvenserna ska ingå eller ej och vilken typ av konsekvenser 
som ska innefattas, men även om vem som ska ansvara för 
utvärderandet av denna aspekt samt hur detta ska ske (se exem
pelvis Green, 1998; Reckase, 1998 & Yen, 1998). Detta kan tolkas 
som om forskningsfältet inte riktigt vet hur man ska förfara i en 
valideringssituation. Enligt den teoretiska uppfattningen är vali-
ditet något som aldrig kan beläggas en gång för alla. Validerings-
processen måste vara en kontinuerligt pågående process eftersom 
förutsättningar hela tiden förändras (exempelvis genomgår sam
hällets behov, värderingar och ekonomiska villkor kopplade till 
urvalet förändringar). Enligt Cronbach (1988) innebär detta att val-
ideringar inte kan ge definitiva och absoluta svar. Vanligtvis måste 
studier begränsas vilket innebär att prioriteringar måste göras. I 
detta sammanhang framhävde Shepard (1993) vikten av priorite
ring och avgränsning. Hon menade att tonvikten för en studie av 
ett instrument bör ligga på dess målsättningar och tillämpning. 
Sett utifrån Messicks modell fokuseras därmed dimensionen "test 
use" som innefattar mätinstrumentets relevans/nytta samt de so
ciala konsekvenserna av en mätning. Frågeställningar som riktas 
mot instrumentets konstruktion och inre egenskaper tonas där
med ner. De prioriteringar som görs kommer att variera utifrån 
vilken typ av instrument som avses, samt i vilket sammanhang 
det används. Valideringen av ett urvalsinstrument får därmed sina 
egna unika frågeställningar. 

En fortsatt validering av antagningssystemet 

Mot bakgrund av denna avhandling och de studier som presente
rats kan det vara på sin plats att försöka ge några reflektioner över 
hur en fortsatt validering av antagningen skulle kunna se ut. I det 
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följande avsnittet kommer därför ett antal centrala frågeställningar 
att presenteras som är angelägna att få svar på vid en validering 
av ett antagnings- och urvalssystem. Den övergripande frågeställ
ningen bör vara att undersöka hur antagningssystemet fungerar i 
relation till de målsättningar och intentioner som satts upp. Även 
de effekter och konsekvenser en viss tillämpning kan innebära bör 
ingå i denna övergripande frågeställning. 

Valideringsstudier som syftar till att belysa området urval till hög
re utbildning kan utformas ifrån två något skilda och olika ut
gångspunkter. Sett i perspektivet av det svenska antagnings- och 
urvalssystemet är det viktigt att relevanta underlag finns tillgäng
liga då det gäller utformningen av urvalet och de effekter använd
ningen av instrumenten ger utifrån den eller de målsättningar som 
finns. Förutom forskning som syftar till att skapa underlag för be
slut, är forskning som avser att minska det "glapp" som finns mel
lan teori och praktik ett av de mest centrala områdena för vidare 
studier. Dessa två utgångspunkter kan dock förenas vid upplägg
ningen av en studie som syftar till att belysa antagningssystemets 
validitet. 

Hur skulle då en sådan studie vara uppbyggd, och vilka fråge
ställningar skulle fokuseras? Utgångspunkten bör vara en inle
dande fokusering på de instrument som vid ett visst tillfälle an
vänds vid urvalet, dvs. högskoleprovet, gymnasiebetygen och ar
betslivserfarenhet (vi kan bortse från de speciella urvalsinstrument 
och förfaranden som används vid vissa utbildningar och i stället 
främst fokusera på de generella urvalsinstrumenten). De fråge
ställningar som är relevanta i detta avseende är exempelvis den 
interna strukturen hos instrumenten och instrumentens relation 
till varandra. Vilka teoretiska förmågor och egenskaper är respek
tive instrument egentligen uttryck för? I vilken grad överlappar 
betygen, högskoleprovet och arbetslivserfarenheten varandra i ter
mer av egenskaper och förmågor? En relevant fråga i detta sam
manhang är att närmare granska de nya, målrelaterade betygen 
mot bakgrund av deras förändrade struktur och innebörd. 
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Eftersom urvalsinstrumentens relation till någon form av studie
prestation är central blir således nästa steg att fokusera på 
prestationsvariabeln. Det finns relativt klart reglerade anvisningar 
för hur högskoleprovet, gymnasiebetygen och arbetslivserfaren
het ska tillämpas och beräknas, vilket däremot till viss del saknas 
för studieprestationen. Frågeställningarna här är till stor del de
samma som för urvalsinstrumenten, dvs. de gäller prestationens 
struktur, relationen mellan prestationer vid olika utbildningar -
kort sagt en bättre förståelse av prestationens innebörd. 

En annan angelägen fråga är att relatera urvalsinstrumenten till 
studieprestationen baserat på utfallet av deras användning. Som 
tidigare nämnts kan detta göras på ett antal olika sätt. Ett sätt att 
belysa det prediktiva värdet för respektive instrument är genom 
att undersöka sambandet mellan instrument och prestation. Ett 
annat sätt att belysa relationen mellan instrument och prestation 
är att jämföra prestationerna för studenter som antagits med olika 
instrument. Skiljer sig dessa åt beroende på att de antagits med 
olika instrument eller kan de eventuella skillnaderna förklaras av 
andra faktorer, exempelvis tidigare utbildning, könstillhörighet, 
socialgrupp etc? Dessa bakgrundsvariabler bör även ingå i de två 
tidigare stegen (urvalsinstrumenten och studieprestationen). 

Ytterligare en frågeställning som bör fokuseras är de attityder och 
värderingar som avnämarna har gentemot antagningssystemet. 
Avnämarna till ett antagningssystem kan vara svåra att definiera 
då i stort sett samtliga i samhället, direkt eller indirekt, har ett 
intresse av urvalets utformning och funktion. Samhället har ex
empelvis uttalade ambitioner att rekrytera fler kvinnor till vissa 
utbildningar, behov av fler tekniker eller en vidgad rekrytering av 
studenter med icke traditionell etnisk bakgrund eller socialgrupps
tillhörighet. De två grupper som huvudsakligen bör beaktas är 
dock de sökande och de utbildningar som kommer att ta emot de 
presumtiva studenterna. Avnämarnas uppfattning är en ytterst vik
tig del i studien. Om inte avnämarna upplever antagningssystemet 
och dess komponenter som funktionella, relevanta och rättvisa 
uppstår stora legitimitetsproblem för antagningens del. 
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Hur ser de på urvalsinstrumentens konstruktion och funktion? 
Vilken betydelse lägger avnämarna i begreppet studieprestation? 
Hur ser respektive avnämargrupp på relationen mellan urvalsin
strument och studieprestation? I vilka avseenden överensstämmer 
uppfattningarna och i vilka avseenden skiljer de sig åt? Att stu
dera avnämarnas uppfattning av antagningssystemet och dess 
komponenter är en mycket väsentlig frågeställning i en valide-
ring. I detta perspektiv bör även de värderingar som kan sam
mankopplas med respektive instrument, den senare studie
prestationen samt antagning och urval generellt fokuseras. 

Samtliga de frågeställningar som nämnts bör dock ses som en hel
het. Frågan är bara hur detta ska göras. En övergripande målsätt
ning bör, och måste, vara att besvara frågan huruvida antagnings
systemet uppfyller sina målsättningar. Är det "rätt" studenter som 
antas till utbildningarna? Är de egenskaper som urvals
instrumenten mäter relevanta för den högre utbildningen? Vilken 
acceptans finns för antagningssystemet och dess delar? Att finna 
formerna för denna syntes kan ses som den viktigaste och intres
santaste forskningsfrågan i en fortsatt validering av antagnings
systemet. 

Avslutningsvis är således Messicks (1989) modell en bra modell 
där centrala valideringsfrågor konkretiseras, vilket kan användas 
vid en praktisk validering. Ett genomförande av det skisserade 
förslaget till en fortsatt validering med modellen som teoretiskt 
verktyg innebär därmed att det glapp som enligt Shepard (1993) 
finns, kommer att minskas. 
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SUMMARY OF THE ARTICLES 

In the first study, student performance during a period of three 
years was observed for a sample of 840 students from four diffe
rent study programmes. All students at these study programmes 
at two out of five universities were selected. The students were 
divided into three groups, according to the grounds on which they 
had been admitted to the programmes. The first group of students 
had been admitted on the basis of earlier academic achievement 
(GPA), the second group on the basis of their SweSAT-scores, and 
the third group on the basis of their SweSAT-scores with additional 
scores for work experience. 

The purpose of the study was to see if there were any differences 
in academic performance at the programmes between the three 
groups. Academic performance was defined in three ways: (a) the 
number of credits achieved after each semester, (b) drop-out after 
each semester, and (c) the number of credits achieved after each 
semester by the students who completed their studies. 

The main result for the total group was that students admitted on 
the basis of SweSAT-scores and credits for work experience were 
less successful than the other two groups. These differences could 
be related to the Business administration study programme. No 
significant differences at all were found between students admitted 
on the basis of GPA and students admitted on the basis of SweSAT-
scores. 

The second study was a review of the concept of validity. The 
discussion about the quality of measurements includes concepts 
like precision, credibility, accuracy, trustworthiness and relevance 
of the measurement. The concepts of reliability and validity are 
central aspects of the quantitative tradition of measurement. In 
this article it is stated that these two concepts, and especially 
validity, can be seen as general concepts independent of scientific 
approach. 
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Educational research can be classified as either quantitative or 
qualitative. The concept of measurement, and especially the 
concepts of reliability and validity, are usually connected with the 
quantitative research tradition. This article states that different 
types of measurement occur, in one way or another, in all types of 
empirical sciences. Thus, measurements can be performed in quite 
different ways and with a variety of instruments. The problems 
connected with different types of measurements (e.g. psychological 
tests, ratings, interviews, observations, etc) are basically the same 
for all scientific approaches. The shift in the opinion that there is a 
conflict between the quantitative and qualitative paradigms can be 
illustrated with the following quotation from Husén (1997): The two 
•paradigms are not exclusive, but complementary to each other (p. 21). This 
statement supports the opinion that the concepts of validity and 
reliability can be applied to both quantitative and qualitative 
methods. 

This article focuses on validity and presents a historical perspective 
of the changed meaning of the concept of validity. It is possible to 
identify three significantly different periods in the development 
of the outlook on the concept of validity. One of the early opinions 
was that a test is valid for anything with which it correlates 
(Guilford, 1946). 

This definition of validity prevailed during the first period and 
focused exclusively on the statistical correlation between a 
predictor and a criterion. During the second period this relatively 
simple definition of validity was replaced with a somewhat more 
complex one. This period was characterised by different types of 
validity related with the different aims of testing. Content validity 
was used for tests describing an individual's performance on a 
defined subject. Predictive validity was used for tests predicting 
future performance. Concurrent validity was used for new tests 
proposed as substitutes for less convenient tests. Construct validity 
was used to make inferences about psychological traits like 
intelligence. 
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The third and current period can be characterised as the uniting of 
the three different types of validity described above. The new 
outlook can be illustrated with the following quotation: 

They are interrelated operationally and logically; only rarely 
is one of them alone important in a particular situation. 
(American Psychological Association, American 
Educational Research Association, and National Coun
cil on Measurement in Education 1974) 

The most important change between the third and the earlier 
periods is that all types of validity can now be included in the 
concept of construct validity. Another major difference, compared 
with the earlier definitions of validity, is that one validates not a 
test, but an interpretation of data arising from a specified procedure 
(Cronbach 1971, p. 447). Thus, the emphasis of the validity question 
is now on the interpretations which can be made from a 
measurement procedure, not on the specific instrument used for 
the measurement. A third major contribution to validity theory 
during the third period was presented by Messick (1989), in his 
four-faceted model of validity. 

In Messick's model, construct validity was set up to be the 
connecting link. In the first aspect of the model he set up construct 
validity in the traditional way. The second aspect was the relevance 
and utility of the measurement in the specific context. The third 
aspect was the values that could be connected with the specific 
measurement and, finally, the social consequences of the 
measurement. Messick stated that the former classification of 
validity was fragmented and, therefore, could not be seen as a 
complete model for validation. He emphasised the values 
connected with the measurement and the potential social 
consequences of the measurement for the testees. The use of an 
unfair test could, for example, have negative effects for different 
ethnic groups, and it could also produce unfair gender differences. 
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The general opinion is that the consequences of a measurement 
have to be taken into account, but it is a matter of controversy 
whether they should be included in the definition of validity. The 
opinion of Mehrens (1997) and Popham (1996) was that even if the 
social consequences are important within all research, it is 
questionable whether they should be connected with the theoretical 
concept of validity. 

The four-faceted model of validity presented by Messick requires 
new methods and techniques for practical and applied validation. 
Validation has changed from being the final "quality check" in 
research to becoming a central, never-ending process. During the 
research process it has become necessary to use multiple techniques 
to continuously value, question, and check the inferences and 
interpretations that are being made. Zeller (1997) stated that: 

...it is more difficult to be misled by the result that 
triangulates multiple techniques with compatible strengths 
than it is to be misled by a si ngle technique which suffers 
from an inherent weakness, (p. 828) 

To sum up, the concept of validity has changed gradually over the 
years. Early a relation between two variables, subsequent 
definitions focused on different types of validity, and still later 
definitions focused on the interpretations and meaning of test 
scores in the light of construct validity. According to Messick (1989), 
validation is a process consisting of four aspects. Thus, according 
to Messick's model, the main questions for the validation process 
are: How does the measurement correspond with the theoretical 
construct? Is the measurement relevant for the specified purpose? 
What values can be connected with the construct and the 
measurement, and, finally, what are the consequences of the 
measurement? It can also be stated that these questions are rele
vant irrespective of whether a quantitative or qualitative approach 
is used. With this in mind we can also draw attention to the fact 
that there is a tendency within the field of behavioral measurement 
to use both quantitative and qualitative methods. 
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Thus, these questions cannot be fully answered with quantitative 
or qualitative approaches alone. The nature of these questions 
requires different methods and approaches for the validation. The 
values connected with different constructs and measurements is 
one aspect requiring several types of evidence. The validity 
evidence can therefore best be gathered with multiple methods 
and approaches. In the light of this multiple approach for gathering 
validity evidence and the opinion that the two major paradigms, 
the quantitative and the qualitative, are complementary to each 
other, the current concept of validity can be linked to both these 
paradigms. Validity can therefore be regarded as a general concept 
independent of scientific approach. 

The validity of different selection instruments and models has for 
a long time been a burning issue in higher education. The third 
study was an attempt to apply the multi-faceted concept of validity 
to the Swedish model for selection to higher education. This model 
includes two predictors (SweSAT-scores and GPA) and a criterion. 
In the selection procedure, these variables are treated as if they 
were unidimensional. 

The study was based on students admitted to four different study 
programmes (n= 314). The results indicated that the assumption 
about unidimensionality can be questioned, i.e. the unidimensional 
model for the SweSAT, GPA, and the criterion for student 
achievement showed poor model-fit. When the unidimensional 
model was applied to different groups within the total sample (e.g. 
sex and the different study programmes) the result also indicated 
that the model-fit for the unidimensional models was better for 
males than for females. Furthermore, the unidimensional model 
for student achievement generally showed poor model fit for the 
different study programmes. 

This article also briefly discusses the values that can be connected 
to the constructs that the instruments intend to measure. The result 
can be regarded as one explanation for the difficult-to-interpret 
picture resulting from an analysis of the predictive validity for the 
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SweSAT and the GPA. In conclusion, the results indicate that a 
validation of a selection procedure does not produce any conclusive 
answers. Instead it raises important questions that need to be con
sidered for decisions about the applied selection procedure. 

In the fourth study, the concepts of fairness and justice are 
discussed in relation to the selection to higher education. Selection 
to higher education is generally required to be a fair process. For 
example, research has focused on differences between boys and 
girls and between social and ethnic groups. Thus, the issue of 
fairness is central to the selection procedure. Justice and fairness 
can also be regarded as a question about the distribution of 
resources in the form of course places. 

Different countries have different procedures for admission to 
higher education. Different selection instruments are used but the 
significant differences between the countries are the principles for 
the distribution of the course places. This article briefly describes 
the selection to higher education in some countries. 

Theories about distributive justice identify at least three different 
perspectives that the selection can be based on. This article also 
gives a short presentation of these three perspectives of distribu
tion. The first perspective is when the selection is based on an 
egalitarian principle of distribution. This principle implies that the 
course places should be distributed equally between different 
subgroups (e.g. males — females, social groups, etc). The second 
perspective is the utilitarian principle for distribution. This 
principle means that the selection process strives to identify those 
applicants who will contribute to the common good after they have 
finished their studies. The third perspective is the principle of 
meritocracy. The selection processes are usually connected with 
this principle. The indicators for merit in this case could be the 
levels of the applicants' grades or their results on selection tests. 

When the Swedish selection to higher education is viewed in the 
perspective of principles for distribution, several different princip-
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les can be identified. The first is that of meritocracy since the main 
instruments used in the selection process are the applicants' grades 
and their results on the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). 

Other principles for distribution can also be identified in the Swe
dish selection process. One important aspect of the Swedish 
educational system over the years has been the emphasis on the 
leveling between different social groups. Several reforms have been 
carried through over the years with this purpose. These reforms 
can be said to be based on the egalitarian principles of distribu
tion, for example the introduction of different quotas depending 
on the educational background of the applicants or the possibilities 
to use credits for work experience in the selection. 

The utilitarian principle can be connected to the selection, in terms 
of the subsequent study success of the applicants. One major issue 
for research on selection has been the predictive ability of the 
instruments. The focus has generally been on the students' study 
achievement and not on their contribution to the common good 
after they have finished their studies. 

The mix of distribution principles makes the concepts of justice 
and fairness problematic. The selection can in one perspective be 
quite fair to the applicants, but rather unfair in another perspective. 
Fairness is one criterion for the quality of the selection, and an
other criterion is the validity of the selection procedure. 

The final part of this article discusses the relation between justice/ 
fairness and validity in the context of selection to higher education. 
One central question that deals with the validity of the selection 
procedure is the purpose of the selection. It is quite easy to identify 
several, and sometimes opposite, purposes of the selection 
procedure. One purpose is for example the leveling of differences 
between different social groups and another is that the selection 
procedure shall be an indicator of the quality of the students' ability. 
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Another issue is the consequences that may be the result of a certain 
distribution principle. These consequences must be taken into con
sideration in order to make the selection as valid as possible. Thus, 
distribution principles are a central question in the perspective of 
validity. 

When the selection procedure aims to fulfill different purposes, 
and when the consequences are contradictory, this leads to a 
validity problem for the selection process. The article concludes 
that no selection process can be valid to any higher extent when 
different principles of distribution are applied. 
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