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Inledning
I den här rapporten behandlas validering i perspektiv av att erhålla informa-
tion om kunskaper och kompetens hos en enskild person. Fokus i framställ-
ningen ligger på tillförlitlighet (reliabilitet) och relevans (validitet). Dessa två 
aspekter har kommit lite i skymundan när det gäller att bedöma information 
som samlas in, vare sig det exempelvis sker via intervjuer, via samtal och  
observationer eller via formella test. Grunderna för tillförlitlighet och relevans 
är desamma för alla metoder som används vid validering.

De frågor som tas upp och de metoder som anges bygger i princip på den 
utveckling som under cirka 100 år skett inom psykometrin, eller läran om hur 
man gör mätningar på människor. Många termer anges som i sig själva kan 
kräva både långa utläggningar och att illustreras med exempel. Som kommer 
att framgå finns i denna rapport ingen formel. Detta är ett medvetet val och 
bygger på den pedagogiska tanken att mycket som ser komplicerat ut har en 
ganska enkel bakgrund. Man kan alltså förstå mycket utan att själv kunna här-
leda alla delar i denna förståelse.

Produktmomentkorrelationskoefficienten är ett sådant exempel. Termen 
som sådan är tillräckligt avskräckande för att användas i ett samtal. Det har 
lett till att den enkelt kallas för korrelation eller samband. Formeln för denna 
koefficient är lite utmanande och består av flera deltermer där några (standard- 
avvikelser) ger formeln ett ”mäktigt” utseende. Ändå är det ett medelvärde som 
sedan normeras för att anta värden mellan -1 och +1. Normeringen innebär att 
värdet räknas om för att göras jämförbart med andra reliabilitetsbestämningar. 
I rapporten talas endast om korrelation och samband.

Det finns ett annat, och kanske viktigare skäl, för att det inte finns några 
formler i framställningen. Det som här talas om är generellt och gäller för alla 
sätt som används för att hämta in information. I vissa fall kan man räkna på 
ett sådant insamlande, i andra fall kan man det inte. Görs insamlingen via test 
finns särskilda verktyg som ger en god uppfattning för sådant som här kallas 
för tillförlitlighet och relevans. I sådana fall är det ineffektivt att inte räkna på 
den information som samlats in. Frågorna rörande tillförlitlighet och relevans 
är dock desamma oavsett hur informationsinsamlingen gått till och oavsett om 
beräkningar kan göras eller ej. Det är det viktiga.
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Bakgrund
Termen validering har språkligt blivit lite av var mans egendom. Ofta menas 
med validitet att pröva kunskaper och färdigheter i ett jämförande perspektiv.  
I regeringens proposition 2003/04:1 sägs bland annat följande: Med validering 
avses en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande 
av kunskaper och kompetens, som en person har oavsett hur de förvärvats1.

En ny företeelse är Valideringsdelegationen, som är administrativt knuten 
till Nationellt centrum för flexibelt lärande i Norrköping. Delegationens ar-
bete ska ske under en fyraårsperiod med 2007 som sista år (i denna fas). Dess  
huvudsakliga uppgift är att stärka valideringen av kunskaper och färdigheter ur 
ett gymnasieperspektiv.

Idag finns också den plattform som utredningen ”Den öppna högskolan” 
skapade. Innebörden här är att öppna högskolan för många sökande, även  
sådana som saknar formella betygsmeriter men som ändå har rimlig kunskap 
för högskolestudier. Skall vi nå 50 % av en årskull i högskolan (vilket var den 
dåvarande regeringens mål) måste också de värderingssystem som gäller för 
prövning av kunskaper och färdigheter övervägas.

Inom näringslivet kan man förutse tillkomsten av ett stort antal licenser. Så 
är redan fallet i USA och en början på en liknande utveckling sker i Sverige.  
I anslutning till näringslivets intresse handlar det dels om licensiering och dels 
om underlag för en fortsatt kompetensuppbyggnad, där insatser ska koncen- 
treras till de områden som saknas hos den enskilde. Jan Edgren, ordförande för 
valideringsdelegationen, menar att validering och ekvivalering förutsätter en 
nationell nisch där exempelvis företag går samman om gemensamma krav på 
innebörden av valideringen eller licensieringen2.

Frågan om validering får stor betydelse för de mångskiftande pedagogiska 
tillämpningar som nu sker och där inte minst e-learning och distansundervis-
ning har ett stort inflytande. Inför ett urval, vid en anställning och vid licen-
siering krävs mått som ”garanterar” att kunskaperna är desamma eller likvär-
diga.

Departementspromemorian, Ds 2003:23, är ett viktigt dokument vad av-
ser den politiska innebörden och avsikten med validering. I denna finns också  
tydliga hänvisningar till betydande politiska dokument i ärendet3 

I ett angränsande fält – pedagogiska meritportföljer - anger Rådet för Hö-
gre utbildning modeller och tankar för att översätta pedagogiska meriter till en 
bedömning av det pedagogiska meritvärdet, en faktor som oftast betyder lika 
mycket som vetenskaplig meritering vid anställningar inom högskolan4.

1 Regeringen, (2003). Validering. I prop. 2003/04:1, utgiftsområdet 16.
2 Grönblad, F. (2004). Erfarenhet på svart och vitt. I TEMPO, #2/2004.
3 Utbildningsdepartementet. Departementspromemoria: Validering m.m. fortsatt utveckling av vuxnas lärande. Ds 2003:23.
4 Haikola, L. (2004). Vill ni utveckla användandet av pedagogiska meritportföljer? – Nu finns stöd på rådets hemsida. 
Brev till universitet och högskolor, 2004-04-05 (Dnr 761-1661-04).
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Sveriges Universitets & Högskoleförbund har i ett särskilt arbete lämnat re-
kommendationer avseende arbetet med att validera reell kompetens inom hög-
skolan5. Det arbetet ska löpande fortsätta och kompletteras med nya erfaren-
heter.

Det kan noteras att intresset för validering vuxit sig starkt i den utbild-
ningspolitiska debatten under de senaste 10 åren. Ett skäl till detta är det ökade  
utrymmet för nya pedagogiska meriter utanför det traditionellt skolmässiga. 
Det ökade kraven på validering och licensiering har också andra berörings-
punkter, till exempel vad gäller mentorskap inom industrin, eller hur man 
ska gå tillväga för att väga in pedagogiska meriter vid anställning inom hög- 
skolan.

Ett internationellt perspektiv

I ett internationellt perspektiv kännetecknas validering av certifiering och mät-
ning av yrkeskompetens genom prov och tester, för att uppfylla på förhand 
fastställda krav såsom kvalitetskrav och betygskriterier. Validering översätts 
och tolkas olika i olika länder. Det vanligaste förekommande begreppet är APL 
(accreditation of prior learning) som står för ett tillgodoräknande av tidigare 
lärande. Begreppet APL används i engelskspråkiga länder. Tidigare förekom 
också begreppet APEL (accreditation of prior experiential learning) där till-
godoräknandet omfattar ett tidigare erfarenhetsbaserat lärande som inte kan 
styrkas med formella handlingar. Det sistnämnda begreppet har alltmer ersatts 
av APL som omfattar bägge situationerna. Det har gjorts och görs alltså en 
åtskillnad beroende på om man har tidigare formella meriter som kan styrkas 
med betyg eller om kunskapen är informell. I Australien och Sydafrika talar 
man om RPL (recognition of prior learning), alltså ett erkännande av tidigare 
lärande. I USA används bland annat förkortningen PLA som står för prior lear-
ning assessment.

Inom EU-ländernas strategi för det livslånga lärandet, som antogs 19966, 
betonades behovet av att utveckla och skapa valideringsinstrument för att 
synliggöra den samlade europeiska kompetensen. I en uppföljande skrivel-
sen från Europeiska Unionen som kom 2001 diskuteras behovet av en strategi 
för livslångt lärande utifrån i huvudsak två perspektiv. Dels ur ett medborgar- 
perspektiv där aktivt kunskapssökande skall främjas och dels ur ett arbetsmark-
nadsperspektiv där anställningsbarheten skall tydliggöras. I skrivelsen införs 
begreppet ”det livsvida lärandet” som ett centralt begrepp vilket omfattar såväl 
formellt, ickeformellt som informellt lärande. 

5 SUHF, (2003). Rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan. Brev till
universitet och högskolor, 2003-10-30, dnr 42/03
6 Council conclusions of 20 December 1996 on a strategy for lifelong learning. I Official Journal of the European Communities, 
C7, 10.1.1997, s. 6-12
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”The Memorandum gives special attention to the knowledge acquired throug-
hout life in a non-formal or informal way and which, unnoticed, is put to use 
in daily life and work. The newly-coined term lifewide* learning brings the 
complementarity of formal, non-formal and informal learning into sharper 
focus.”(EU Memorandum for Life Long Learning)

Inom EU har man också lagt fram förslag på principer för validering ur sex 
olika huvudaspekter, nämligen ”purpose of validation”, ”individual rights”, 
”institutional obligations”, ”confidence and trust”, ”impartiality and credibi-
lity” och ”legitimacy”. Bland dessa betonar man särskilt vikten av de båda 
sista, alltså opartiskhet och trovärdighet samt legitimitet. De starkaste moti-
ven för ovanstående principer är att förbättra möjligheten till jämförelser och 
öka överensstämmandet vad gäller intyg, certifikat och betyg. Så här skriver  
EU:s direktion för Vocational Training i den senaste noten rörande framtagning 
av principer för validering:

“A set of common principles on validation can contribute to increased 
comparability and coherence and can thus support lifewide and lifelong lear-
ning. A set of European principles cannot replace work at national, regional, 
sectoral and local level but have to bring in additional element contributing to 
increased quality and the linking and bridging of approaches at different levels 
and in different contexts.” �

Sätt att validera

Idag bedrivs ett stort antal, det talas om mer än 1000, valideringsprojekt i lan-
det. I dessas följe har flera valideringscentra etablerats med bland annat uppgif-
ten att skapa goda grunder för genomförandet av validering. Vår uppfattning 
är att en del av det pågående arbetet i hög grad vilar på allmänna uppfattningar 
om vad validering är och i mindre grad på den hundraåriga vetenskapliga grun-
den bakom validering. I denna rapport anges i tillämpad form ett vetenskapligt 
fundament för validitet och validering. Grunden för detta arbete och all vali-
dering är att erhålla information som går att lita på och som därmed också är 
relevant för ändamålet.

Sätten att uttrycka vad validering är varierar. I text och i intervjuer finns ut-
tryck som summativ och formativ validering, autentiska mätningar, portfolie-
metoder, meritportföljer, utforskande samtal och många andra uttryck. Nästan 
aldrig, eller bara i förbigående, kommenteras metoderna ur ett tillförlitlighets- 
och relevansperspektiv. Det är naturligtvis en brist som sällan kan accepteras i 
ett seriöst bedömningsperspektiv. 

På något sätt vill vi oftast veta i vilken utsträckning vi kan lita till den 
information som finns för handen. När regeringen skriver om validering på 
följande sätt;

7 Common European Principles for validation of non-formal and informal learning – note for meeting of Commission Expert 
Group on validation of non-formal and informal learning, 30 January 2004, s. 2
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”… kännetecknas av att fokus förflyttas från prövning, testning och mätning 
mot bedömning av kompetenser i ett sammanhang.” 
Regeringspropositionen (2000/01:�2),
blir vi lite konfunderade och efterlyser vad som menas med kompetenser i ett 
sammanhang. Det kan bara förstås om man med sammanhang menar att kom-
petensen är vidlyftigare än den som gäller för traditionella kriterier. Å andra 
sidan öppnar det ytterligare för kraven att stärka metodernas tillförlitlighet och 
relevans.

I samma proposition som den vilken ovanstående citat är hämtat från ger 
man också uttryck för att betyg kommer att få en minskad betydelse och att 
vuxnas kompetens inom en snar framtid behöver dokumenteras på annat sätt 
än genom traditionella betyg. Valideringsdelegationen fick genom propo-
sitionen i uppdrag att utreda hur metoder och modeller för icke traditionell  
kompetensdokumentation skulle kunna se ut. För närvarande har delegationen 
inte utkommit med någon rapport över dokumentationsmetodik för validering. 
Däremot har de i sin senaste lägesrapport listat de vanligaste metoderna och 
modellerna som används inom valideringsverksamheten i Sverige idag. I sam-
manställningen framgår att validering oftast sker i förhållande till gymnasiala 
kursplaner och att detta leder till betyg eller fortsatt kompetensutveckling.  
Valideringen utförs ofta med hjälp av kombinerade praktiska och teoretiska 
prov och tester. Själva valideringsprocessen tar allt från några dagar till några 
månader och dokumenteras ofta i form av betyg, intyg, kompetensbevis, yrkes-
bevis eller meritportfölj.

Delegationen skriver att validering oftare sker inom områden som har fast-
ställda kriterier än i sektorer där sådana saknas. Det kan leda till att validander 
från mer svårvaliderade områden undviks eftersom deras kompetens ligger ut-
anför de fastställda kriterierna.

Validering handlar ytterst om att finna ett uttryck för om vissa kunskaper 
och färdigheter finns eller i vilken utsträckning de finns. Grunderna för att  
uttala sig om den information som inhämtas på dessa olika sätt har sin direkta 
vetenskapliga grund i det som brukar benämnas reliabilitet och validitet, alltså 
tillförlitlighet respektive relevans. Det spelar alltså ingen roll vilken metod 
som tillämpas, de krav som metoden ska leva upp till är desamma. Vidare kan 
sägas att alla metoder har sina för- och nackdelar ur ett tillförlitlighets- och 
relevansperspektiv. Detta gäller i än högre grad om den ekonomiska delen av 
metodernas tillämpning beaktas.

I valideringssammanhang talas idag om en förskjutning från prövning 
av kompetens till en utforskande prövning av kompetens. Det råder oklarhet 
kring uttrycket utforskande prövning av kompetens. Om man med utforskande  
menar att det som ska utvärderas har en bredare innebörd än vad man först 
tänker på finns inga invändningar mot sättet att beskriva valideringen som  
utforskande. Menar man å andra sidan något annat, till exempel administrativa 
åtgärder för att stimulera kompetensuppbyggnaden, blir frågorna omedelbart 
flera och även något ifrågasättande.
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Validering - en verksamhet i utveckling

Sedan den kommunala vuxenutbildningen började använda begreppet valide-
ring i mitten på 90-talet, i samband med kunskapslyftet, har utvecklingen varit 
både intensiv och mångfacetterad. Nästan samtliga kommuner i Sverige upp-
ger att de bedriver någon form av valideringsaktivitet inom den egna verksam-
heten8 och för närvarande finns tio regionala valideringscentrum etablerade. 
De ansvarar för regional samordning av validering. Utöver de kommunala och 
regionala verksamheterna bedrivs ett antal EU- projekt med inriktning mot 
validering. Valideringsdelegationens tillsättande, i januari 2004, kan ses som 
ett nationellt initiativ för samordning av validering. Delegationen utkom under 
hösten 2005 med sin första lägesrapport som beskriver utvecklingen av vali-
dering i Sverige9.

Lägesrapporten vittnar om en ökad verksamhet kring validering, vilken 
kan beskrivas som spretig. Beskrivningarna rör enbart den verksamhet som 
ligger utanför högskolor och universitet (delegationens uppdrag omfattar inte 
den akademiska nivån). Delegationen uppskattar att ungefär 25 000 personer 
per år genomgår någon form av validering. Av dessa får cirka 10 000 större 
delen av den egna kompetensen validerad medan övriga valideras för delar av 
den egna yrkeskompetensen. Ur ett internationellt perspektiv är siffrorna höga, 
vilket delegationen förklarar med att olika länder använder olika definitioner 
och mått på validering. I framtiden får man räkna med att antalet valideringar 
kommer att öka i hög grad.

Vidare konstaterar Valideringsdelegationen att validering ofta sker inom 
så kallade bristyrken. Insatserna är ofta riktade mot människor som har en 
stark yrkesidentitet och goda språkkunskaper. Mycket arbete återstår vad gäl-
ler identifiering och erkännande av kompetens som inte omfattas av kursplaner 
eller preciserade yrkesdefinitioner. 

Validering och bedömning

Osäkerheten kring hur bedömning av verkliga kunskaper skall gå till är stor, i 
alla fall om man läser anteckningar från Kunskapslyftskommitténs hearingrun-
da i slutet av 1999. Samtliga närvarande parter betonade det lämpliga i att 
elevernas verkliga kunskaper mäts och valideras. Det underströks samtidigt att 
man var mycket osäker på hur det skulle kunna göras. 

Bedömningar av kunskap och kompetens kan alltid knytas till kunskapssyn 
och syfte. Två typer av bedömning vars syften delvis skiljer sig är summa-
tiv respektive formativ bedömning. Summativ bedömning kan leda till betyg, 
vilka i sin tur kan föra till vidare studier. Här ligger fokus på vad individen 
faktiskt kan och perspektivet är att resultatet av bedömningen ska kunna tas 
med till ett nytt sammanhang. 

8 270 kommuner uppgav att de tillhandahåller validering inom kommunal vuxenutbildning i Valideringsdelegationens enkät 2005.
9 Valideringsdelegationen, rapport: Lägesbeskrivning – valideringsdelegationens erfarenheter av utveckling inom validering, 
(2005-10-28).
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Formativ bedömning kan också leda till betyg, men i det här avseendet görs 
bedömningen för att avgöra hur lärande- och undervisningssituationen bör 
formas. Utgångspunkten är i det perspektivet individens potential att lära och 
utvecklas.

Autentiska bedömningar har fått allt större uppmärksamhet de senaste 
åren. De handlar om att bedöma en individs kunskap i en verklig eller simule-
rad miljö med metoder som ligger nära den vardagliga praktiken. Autentiska 
bedömningar brukar kännetecknas av att handlingar ”görs på riktigt”, av att 
bedömningen ska ske i förhållande till kända kriterier samt av att inslag av 
självbedömning förekommer. Presentationerna sker dessutom ofta muntligt 
och publikt för att erhålla ett fördjupat lärande.

Vid Valideringsdelegationens egen hearing som ägde rum i början av no-
vember 2005 uttryckte Valideringsdelegationens ordförande Jan Edgren en 
önskan om en förbättrad dialog mellan Valideringsdelegationen och Yrkesut-
bildningsdelegationen. Om inte en harmonisering kan ske riskerar man att va-
lidering som metod inte används på rätt sätt, enligt Edgren.

Valideringsdelegationen har definierat nio arbetsmarknadssektorer vari 
man kommer att satsa på metodutveckling för utforskande validering. Områ-
dena där styrgrupper finns etablerade är: Vård/omsorg, Bygg, Livsmedel, Han-
del, Grön sektor, Transport/fordon, Teknik, El/energi och Hantverk. Arbetet 
som styrgrupperna gör ska resultera i ett svenskt förhållningssätt till validering 
inom respektive sektor.



�0

Valideringsprocessens vetenskapliga grund
I princip kan man tala om tre olika slag av valideringar, nämligen
•  att validera genom observation av den faktiska processen,
•  att validera via intyg om personers kompetens och
•  att göra egna approximativa valideringar, till exempel via test av olika slag.

I alla dessa sammanhang ställs krav på att den information som inhämtas 
via observation, via test eller via intyg eller motsvarande är trovärdig och rele-
vant. Inledningsvis finns det anledning att fundera över och värdera den infor-
mation som inhämtas. Det sker tyvärr inte så ofta som det borde göra.

I nästa avsnitt redovisas grunderna till de bakomliggande vetenskapliga 
principerna för validering i termer av reliabilitet och validitet. Detta kan även 
uttryckas på annat vis, nämligen; för att stärka tillförlitligheten till information 
och bedöma dess relevans för den uppgift den ska användas för.

Om reliabilitet och validitet

Vid granskning av kunskaper och färdigheter eller kompetens sker informa-
tionshämtandet på olika sätt beroende på omständigheter och förutsättningar. 
Trovärdigheten i den information som inhämtas är utgångspunkten för det som 
i mätsammanhang brukar benämnas med reliabilitet och validitet. Den förra 
termen brukar också benämnas tillförlitlighet och den senare relevans.

I motsats till vad som ibland framkommer är begreppen reliabilitet och  
validitet generiska till sin natur, de är allmängiltiga och är inte relaterade  
enbart till vissa sätt att inhämta information. Ibland förstås att begreppen är re-
laterade till test av olika slag, men inte till annat informationsinhämtande. Den 
utsagan är felaktig. Reliabilitet och validitet gäller för alla instrument, vare sig 
det handlar om ett samtal, ett test eller något annat instrument.

Sätten att fastställa reliabilitet och validitet varierar. Grunden är dock den-
samma, nämligen att ta reda på om den information som finns tillhanda är att 
lita på och om den är relevant. Det finns en stor variation i sätten att bestämma 
reliabilitet och validitet, från bedömningar av olika slag till att utföra matema-
tiska beräkningar på den insamlade informationen.

I de följande avsnitten ska både reliabilitet och validitet behandlas, för  
bestämningar av tillförlitlighet och relevans. Redovisningen följer den mall 
som sedan länge finns etablerad i de flesta mätsammanhang. Framställningen 
börjar med reliabiliteten.

Reliabilitet
Utgångspunkten för att bestämma informationens reliabilitet är att försöka att 
bestämma om den insamlade informationen är stabil och hur stabil den är.  
I princip handlar det om att bestämma vad som är en ”sann” variation i det man 
mäter och vad som är slumpmässig variation. Med variation avses hur elever 
eller personer skiljer sig åt i det man vill mäta.
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Ett exempel kan vara vägningar av personer. Om en serie vägningar  
genomförs på olika personer kommer man att se att de uppmätta vikterna  
varierar mellan dessa olika personer. Denna variation är förmodligen till stor 
del vad man kan kalla ”sann” variation. Men beroende på hur mätningarna 
gjorts finns det också både slumpmässig variation och systematisk variation.  
Med slumpmässig variation avses osystematiska faktorer som påverkar den 
vikt som läses av. Felet kan i detta fall ligga dels på den eller de personer som 
läser av viktskalan och dels på att vågen i sig själv ger slumpmässiga avvikel-
ser från mättillfälle till mättillfälle. En mer systematisk variation skulle kunna 
vara att vissa av mätningarna utfördes strax efter lunch och därmed var resulta-
ten i dessa mätningar något högre än för de andra mätningarna. 

Dessa två variationer, den sanna som beror på personernas olika vikt och 
den felaktiga som beror på alla störningar av olika slag, adderar till en hel-
het som anger hur reliabel (och tillförlitlig) informationen är. Om en stor del 
av hela variationen är sann variation så innebär det att reliabiliteten är god. 
För att förbättra reliabiliteten i exemplet skulle man kunna kontrollera för den  
påverkan som mätbetingelsen att mäta strax efter lunch hade på resultaten. 
Detta hade man kunnat göra genom att justera mätvärdena, eller genom att 
undvika mätningar strax efter lunch. 

Detta som står ovan kan översättas till en praktisk situation där en persons 
reella kompetens i sjukvård ska bestämmas. Det skulle då kunna handla om att 
placera personen i en sjukvårdssal och betrakta dennes kompetens i vård och 
bemötande av en viss patient. Det vi ser och noterar vill vi att ska vara så fritt 
från slumpmässiga fel som möjligt. Ända är det lätt att inse att många sådana 
fel kan förekomma. En person ser och noterar vissa saker. En annan person 
ser och noterar andra saker. Sådana avvikelser sänker trovärdigheten i det som 
observeras och noteras och ger därmed informationen om personens reella 
kompetens en brist på trovärdighet. För att återknyta till stabiliteten vore alltså 
idealet ur reliabilitetsperspektiv i denna situation att de båda observatörerna 
noterar precis samma saker. Då skulle informationen vara fullständigt stabil.

Det finns många faktorer som kan skapa små eller stora reliabilitetspro-
blem. I en klassisk utgåva från 1951 skriven av Thorndike10 och två decennier 
senare upprepad av Stanley11 ges en ganska god bild av den mängd faktorer 
man har att beakta när man bedömer möjligheter till reliabilitet och reliabili-
tetsbrister. I det här sammanhanget är det viktigare att se att det finns många 
faktorer att ta hänsyn till, snarare än att lära sig hantera varje faktor.

10 Thorndike, R.L. (1951) Reliability.  I Lindquist, E.F. (red.) Educational Measurement. First Edition. American Council on 
Education.
11 Stanley, J.C. (1971) Reliability.  I Thorndike, R.L. (red.) Educational Measurement. Second Edition. American Council on 
Education.
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Tabell 1. Källor till variation i insamlad information via test och andra instrument

I) Varaktiga och allmänna egenskaper hos den enskilde individen

a) Förmågenivå hos en eller flera allmänna förmågor som är verksamma i flera test och andra pro- 
cedurer för att samla in information

b) Allmänna färdigheter att ta ett visst test eller att möta en viss insamlingsprocedur

c) Allmän förmåga att förstå instruktioner

II) Varaktiga men specifika egenskaper hos den enskilde individen

a) Specifika egenskaper hos det aktuella testet eller motsvarande instrument

i) Den enskildes förmåga att bli bedömd med just detta test men inte i andra test eller insam-
lingsprocedurer

ii) Kunskaper och färdigheter specifika för det aktuella uppgifterna i testet

iii) Stabila svarsbeteenden hos den enskilde; exempelvis att föredra alternativ A istället för något 
annat alternativ i en flervalsfråga; att välja alternativ som kan anses vara socialt önskvärda, 
till exempel att man motionerar mer än vad man faktiskt gör; att uppskatta sitt betyg från 
gymnasieskolan till att vara högre än det var

b) Specifika förmågor till särskilda testuppgifter

i) Sannolikheten att personen vet just svaret på denna fråga av många likvärdiga; I konstruktio-
nen av ett test i svensk historia skiljer man vanligen inte mellan att veta när Gustav Vasa dog 
eller när Gustav II Adolf dog; för den enskilde kan detta dock vara av betydelse

ii) Uppgiftstypen som sådan; Högskoleprovets NOG-prov kräver ett annat sätt att lösa uppgiften 
än vad ORD-provet gör; många prövande är mindre vana vid den förra typen av uppgifter än 
med den senare vilket kan leda till en variation i resultat som inte handlar om vad provet ska 
mäta

III) Tillfälliga men allmänna egenskaper hos den enskilde (faktorer som påverkar lösningen vid en speciell 
tidpunkt)

a) Hälsa

b) Trötthet

c) Motivation

d) Stress

e) Test-wiseness (en förmåga som gör att en provtagare kan välja det korrekta svaret på en uppgift utan 
att veta det korrekta svaret)

f) Förståelsen av testmekaniken

g) Externa betingelser som värme, belysning, ventilation et cetera

IV) Tillfälliga och specifika egenskaper hos den enskilde

a) Specifika för testet som sådant

i) Förståelsen om testet som sådant

ii) Speciella tricks för att lösa vissa material

iii) Vana vid att lösa uppgifter av just denna typ (ett visst test)

iv) Tillfälliga svarsmönster hos den enskilde

b) Specifika egenskaper för speciella uppgifter

i) Variationer och idiosynkrasier hos den enskildes minne

ii) Oförutsedda fluktuationer av uppmärksamhet och precision hos den enskilde

V) Systematiska eller slumpmässiga faktorer som påverkar administrationen av ett test eller hur det bedöms

a) Att hålla sig till tidsgränser i testet, frihet från störningsmoment, klarhet i instruktioner et cetera

b) Samspel mellan testtagarens personliga egenskaper, exempelvis kön, och bedömaren vilka kan på-
verka den aktuella bedömningen

c) Bristande systematik vid bedömning eller skattning

VI) Variationer som inte på annat sätt beaktas

a) Gissning av rätt svar

b) Mycket tillfälliga störningsmoment
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Det är alltså så att en viss testpoäng eller tolkning av en viss utsaga kan va-
riera på många sätt. Dessa faktorer måste beaktas vid bedömningen av ett in-
struments reliabilitet. I slutänden blir det alltid möjligt att hålla vissa faktorer 
under kontroll medan så inte blir fallet med andra. Att känna till de faktorer 
man inte har möjlighet att hålla under kontroll är centralt för att tolka tillförlit-
ligheten eller reliabiliteten i ett visst instrument.

Som framgår av tabellen ovan är det inte helt enkelt att definiera vad relia-
bilitet är. Den kan uppenbarligen variera med hänsyn till vad man vill mäta. 
Vissa faktorer kan räknas in i brister i reliabiliteten med andra kan överföras 
till brister i validiteten hos en mätning. Grunden för detta ganska ”öppna” ställ-
ningstagande är följande:

”Det grundläggande problemet vid bestämmande av reliabiliteten av en 
mätprocedur i relation till en viss grupp individer (man vill mäta) är hur man 
ska definiera vad som ska menas med sann varians mellan individer och vad 
som ska menas med felvarians (i relation till vilka slutsatser man vill dra 
av mätresultatet eller testpoängen)” [vår fria översättning av Stanley, sid. 
362]12.

Vid sidan av de statistiskt slumpmässiga felen, som alltså är osystematiska i 
alla avseenden med vår nuvarande förståelse, finns felkällor som kanske också 
ska räknas in som feltermer vid reliabilitetsbestämningen. Ett exempel kan 
vara att förstå språket i enskilda uppgifter. Vissa språkformuleringar ger upp-
hov till en individuell variation som man vill räkna bort från sann varians; det 
kan bara ske via experimentella försök där storleken på denna felkälla bestäms 
i särskild ordning. I praktiken får man dock räkna med att till den sanna vari-
ansen också räkna sådan variation som i egentlig mening inte är sann men som 
av praktiska skäl ändå måste räknas dit.

Låt oss illustrera vissa aspekter av det som finns angivet i tabellen. Ta till 
exempel faktor II.a.i.; ”Den enskildes förmåga att bli bedömd med just detta 
test eller insamlingsprocedur.” Exemplet kan förtydligas via en intervju. Många 
personer är ovana vid eller känner sig av andra skäl osäkra på att uppträda i en 
intervjusituation. Om just denna förmåga inte är av intresse för det intervjun 
ska återge får man här en variation i resultatet som inte är önskad, men som 
trots det finns där och blir en del av den bedömning som görs av personen via 
intervjun. Om alla personer vore lika ovana skulle dock inget reliabilitetspro-
blem föreligga då ingen variation i intervjubedömningen skulle uppkomma 
av den orsaken. Från skolans område vet man att vissa personer har lättare att 
redovisa sina kunskaper via en skriftlig examination än via en muntlig exami-
nation. Skälet till detta kan vara en upplevd större osäkerhet med en muntlig 
framställning än med en skriftlig.

12 Stanley, J.C. (1971) Reliability. I Thorndike, R.L. (red.) Educational Measurement. Second Edition. American Council on 
Education.
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”Samspel mellan testtagarens personliga egenskaper, exempelvis kön, och be-
dömaren vilka kan påverka den aktuella bedömningen” (i tabellen Faktor V.b.) 
kan vara ett annat exempel. Om en person är man eller kvinna kan spela in i 
bedömningen utan att vi känner till hur påverkan sker. Har man ett annorlunda 
namn kan det ge effekt på det resultat som ska bedömas, till exempel via ett 
samtal. Under den senaste tiden har man i svensk massmedia kunnat få ta del 
av flera sådana fall där det till synes spelar roll om ett namn är typiskt svenskt 
eller är av annan karaktär. Detta har bland annat lett till att man i vissa urval-
sprocesser numera tar bort kännedom om personens namn och ursprung från 
de meriter som ska bedömas.

Tabellen ovan ger upphov till många frågor om vad som orsakar variation 
i en bedömning eller i en mätning. Man måste själv bestämma vad man vill 
räkna in som sann varians och vad man vill föra till slumpmässig varians.  
Sådana funderingar ger upphov till intressanta diskussioner om vad som ska 
mätas eller bedömas och vad man vill lägga in i mätningen eller bedömningen. 
I det perspektivet är det lite märkligt att notera hur lite av detta som beaktas i de 
valideringsförfaranden som tillämpas för närvarande. I förlängningen för detta 
resonemang över till en validitetsdiskussion. Vi återkommer till denna fråga 
efter det att validitetsfrågan har behandlats.

Alla dessa faktorer kan spela in, både när man ska bedöma en person eller 
när man ska värdera en bedömning gjord av någon annan. Det betyder att det 
inte är någon enkel uppgift man har att utföra när människor skall bedömas i 
olika avseenden. Tyvärr saknas ofta en diskussion om detta när bedömningen 
sker och resultatet av bedömningen betraktas som felfritt. Man gör då två fel. 
Det ena är att man inte behandlar de frågor som ligger till grund för den tabell 
som illustreras ovan, vilket i sin tur innebär att man avstår från att definiera 
vad man menar med ”sann” kunskap – den tas för given. Det andra felet är att 
man avstår från att reda ut de brister som ens bedömning eller mätning innebär. 
I båda fallen uppstår en situation som på ytan kan se trovärdig ut men som i 
grunden innehåller många fel och betänkligheter. Nedan ges två exempel på 
situationer där exempel på de grundläggande frågorna ges. I det ena fallet väljs 
ett samtal mellan två personer och i det andra fallet väljs ett test.

I ett samtal handlar det oftast om att ge information, att ta emot information 
och att ha en gemensam uppfattning om vad som sägs. När informationen ges 
ska den vara korrekt i någon mening (alltså inget som hittas på för stunden eller 
tillrättaläggs på olika sätt). Det finns många möjliga fel i denna situation. Det 
kan handla om att förstå språket, om att förstå avsikten med vad som sägs och 
om att tolka den informationen på ett lämpligt sätt. Detsamma gäller naturligt-
vis för den andra personen i samtalet. I slutänden ska båda förstå det som sagts 
i samtalet. Det behövs ingen avancerad analys för att förstå att mycket kan bli 
”fel” i denna situation. Sådana fel handlar om reliabilitet och validitet. 

Ett test består vanligen av flera uppgifter. Dessa uppgifter adderas ihop till 
en totalpoäng. Totalpoängen används för att ange åtgärder eller ge underlag 
för åtgärder. Om exempelvis språket i uppgifterna är sådant att det inte förstås 



��

på samma sätt av alla som utför provet infinner sig ett fel i mätningen. Om 
frågorna mäter olika saker och de adderas inställer sig en annan typ av fel. 
Additionen av frågor innebär att varje fråga är utbytbar mot varje annan fråga. 
Det gäller inte alltid. Man adderar äpplen och päron i tron att det är endera 
äpplen eller päron. Är det kategorin frukter som ska adderas går det däremot 
bra att göra additionen enligt ovan. Ibland bortser man från denna problematik 
när det gäller test av olika slag, till exempel vid examination av kunskaper och 
färdigheter.

En empirisk grund för att bestämma reliabilitet.

Låt oss inleda detta avsnitt med ett konkret exempel, nämligen Högskolepro-
vet. Det provet används idag för att välja ut personer som söker till så kallade 
”spärrade” högskoleutbildningar och fyller i detta sammanhang en viktig upp-
gift. Konstruktionen av provet är mycket omsorgsfull och därmed kostsam (i en 
mening). Cirka 30 personer utöver provkonstruktörerna granskar varje enskild 
uppgift i Högskoleprovet, innan den efter utprövning och statistiska analyser 
kan ingå i provet. Konstruktionen är alltså minutiös. Reliabiliteten i provet är 
också mycket hög eller i storleksordningen 0.96 (på en skala från 0 till 1.0). 
Det innebär att ett resultat på högskoleprovet som ett minimum ska tolkas så att 
den ”rätta” poängen är det erhållna antalet rätt ± 5 poäng, alltså i ett intervall 
som omfattar 10 poäng av 122 möjliga. Det borde ge anledning att noggrant 
fundera över de observationer och bedömningar som sker i valideringssam-
manhang, vilka säkerligen har en betydligt större osäkerhet i bedömningen än 
Högskoleprovet. Det är denna reliabilitet som står i förgrunden här.

Sambandet mellan två parallella (jämförbara, likartade) mått är ett uttryck 
för reliabiliteten, där hög reliabilitet motsvarar hög överrenstämmelse mellan 
de olika måtten. Reliabiliteten kan bestämmas på olika sätt beroende på om-
ständigheterna. Om anställningsintervjun är det instrument vars reliabilitet ska 
bestämmas, krävs flera sådana intervjuer som sedan jämförs med varandra. Ett 
annat sätt är att låta flera bedömare ta ställning till samma intervju. Överens-
stämmelsen mellan dessa bedömare blir då ett uttryck för reliabiliteten. Notera 
här att definitionen av reliabilitet blir olika i de två fallen. Felet är i det ena 
fallet knutet till en person som gör en intervju vid flera tillfällen, medan man 
i det andra exemplet får ett fel av att flera personer gör olika bedömningar vid 
ett tillfälle.

I de fall kompetens har bestämts via kunskapstest eller motsvarande kan 
reliabiliteten bestämmas med en av fyra metoder, enligt läroboken. I samtliga 
fall uttrycks reliabiliteten i form av en korrelationskoefficient. De fyra meto-
derna är:

1 Test-omtest metoden  
2 Parallelltestmetoden  
3 Split-half-metoden
4 Alpha-koefficienten
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Alla dessa metoder bygger på principen om att jämföra ett resultat med sig 
själv. Med lite olika antaganden kan detta ske på flera sätt. I den första metoden 
testar man metoden mot sig själv. Detta innebär att samma test görs två gånger 
och sedan jämförs resultaten - man gör alltså en omtestning. I det andra fallet 
konstruerar man två likvärdiga instrument som båda ges vid samma tillfälle 
och därefter bestämmer man överensstämmelsen mellan dem.

I den tredje metoden använder man ett test, delar det i hälften och bestäm-
mer sedan sambandet mellan hälfterna. Med hjälp av vissa antaganden och 
korrigeringsmetoder kan denna överensstämmelse översättas till hela testet. 
Den fjärde metoden är den vanligaste i testsammanhang. Principen här är att 
alla uppgifter i ett test jämförs med varandra och därefter översätts dessa jäm-
förelser till hela testet. Det finns en enkel formel för detta, men den utelämnas 
i denna text.

Många har tolkat denna uppräkning av reliabilitetsmetoder som att de en-
bart är gällande för test av traditionellt slag. Med lite eftertanke inser man 
snart att samtliga metoder har sin principiella tillämpning i alla sammanhang. 
Formerna för prövning blir då annorlunda men principen blir densamma.

Sammanfattningsvis avses med reliabilitet tillförlitligheten i insamlad infor-
mation. Måttet på reliabilitet är ett uttryck för vad man menar med sann varians 
(ett mått på variation) och vad man menar med felvarians. Reliabilitetsmåttet 
är ett uttryck för den sanna variansen i relation till hela variansen. I kvantitativa 
termer erhålls ett uttryck för reliabiliteten via ett korrelationsuttryck. I de fall 
mätningarna består av bedömningar (istället för att använda exempelvis test) 
brukar man tala om bedömarreliabilitet. Bedömarreliabiliteten blir hög om två 
eller flera bedömare är överens om vad de ser och noterar. I detta fall blir 
definitionen av reliabilitet det som gör att flera bedömare är överens, medan 
alla källor till variationer mellan bedömare blir felvarians. Felvarians är alltså 
slumpmässig variation plus systematisk men okontrollerad variation.

Den systematiska variationen mellan individer eller bedömare kan i kontrol-
lerade experiment i princip alltid kontrolleras och studeras. Det är innebörden 
i den så kallade generaliserbarhetsteorin. I denna skapar man en systematisk 
variation i de faktorer man tror är av betydelse för ett visst utfall, exempelvis 
bedömare eller tid på dagen. Teorin är ganska komplicerad och bygger på ett 
variansanalytiskt förfarande men innebörden är, enkelt uttryckt, att få besked 
om hur olika faktorer bidrar till den totala variation som observeras. Generali-
serbarhetsteorin beskrivs närmare längre fram.

I praktiskt bruk och i all enkelhet kan man beskriva reliabiliteten som över-
ensstämmelsen mellan mätningen och ett direkt komplement till mätningen. 
Vanligtvis kan denna överensstämmelse kontrolleras via en korrelationskoef-
ficient. I princip vilar all kommunikation (och datainsamling) på samma regler. 
Ska vi lita på informationen ska den ha en inre konsistens, variationerna ska gå 
att begripa. Detta gör informationen trovärdig. Formen för att mäta överens-
stämmelse kan variera från direkta observationer till korrelationskoefficienter.
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Grundproblemet är att reliabiliteten i anslutning till valideringsförsök mycket 
sällan uppmärksammas och därmed undersöker man inte trovärdigheten i det 
underlag som ligger till grund för en viss validering. Vi får därmed en osäker-
het man inte känner till omfattningen av.

Validitet
Validiteten har att göra med relevans i det man mäter eller i den information 

som samlas in. Det är viktigt att notera att insamlade data kan vara reliabla utan 
att fördenskull vara valida. De kan alltså vara systematiska utan att vara rele-
vanta för ändamålet. Ett bra exempel om än inte så troligt är att till den svenska 
högskoleantagningen använda endast ett högskoleprov på kinesiska. Med all 
sannolikhet skulle alla som kan kinesiska prestera ett bra resultat på provet i re-
lation till vad de som inte kan kinesiska skulle prestera. Provet skulle förmod-
ligen vara reliabelt men ha låg validitet, vad avser att förutsäga studieframgång 
i den svenska högskolan. Validitet är alltså knuten till ett sammanhang, resultat 
som är valida i ett sammanhang är inte nödvändigtvis valida i andra.

Validiteten har i princip tre aspekter. Det första gäller en bedömning av 
innehållet i en mätning eller en intervju. Det andra avser empiriska samband 
mellan sätten att inhämta information och något annat sätt att samla in mot-
svarande eller information som man tror är relaterad till det egna instrumentet. 
Slutligen avser det tredje den innebörd som resultatet kan ha i relation till an-
nan kunskap. Vart och ett av dessa ska närmast behandlas. 

Innehållsvaliditet

Denna validitetstyp handlar om att fastställa eller på annat sätt bestämma om 
innehållet i mätningen eller i bedömningen är relevant för ändamålet i valide-
ringen. Ska vi bedöma kännedom om en viss maskin ska också bedömningen 
handla om denna maskin och hur den hanteras. Är bedömningen ett prov i 
svensk historia ska också uppgifterna i provet handla om svensk historia, och 
inte exempelvis amerikansk historia. Idén är lätt att förstå och kan genom-
föras på olika sätt. Ibland tror man att tillgången till ett antal kriterier för hur 
bedömningen ska ske är tillräckligt. Det visar sig dock att detta inte alltid är 
tillräckligt. Idag finns ett antal kriterier för att bestämma betyget för eleverna 
i grund- och gymnasieskolan. Den information som finns om hur betygsätt-
ningen sker visar att olika lärare gör olika tolkningar av innehållet i kriterierna. 
Detta får som påföljd att betygen blir mindre trovärdiga än de skulle vara om 
alla betygsättande lärare tolkade kriterierna på samma sätt.

I praktiken handlar en bedömning av innehållsvaliditeten i ett instrument 
om att göra oberoende mätningar av huruvida innehållet kan anses vara rele-
vant. Det sker i princip alltid med experter på området, vilka är nyckeln till de 
bedömningar som ska ske. Därutöver behövs bedömare som i enlighet med 
experternas instruktioner bedömer om instrumentet uppfyller experternas krav. 
I ett test i svensk historia får historikerna stå för de kriterier som ska användas, 
medan andra som förstår kriterierna kan göra bedömningen som sådan. Ibland 
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är det en fördel om experterna själva står för bedömningen.
Att situationen med att bedöma innehållsvaliditeten i ett instrument eller i 

en bedömning kan göras mer eller mindre omfattande står klart. När innehållet 
bestämdes i de teoretiska test som idag används för att licensiera CNC-tekni-
ker i Sverige fick industrin själva avgöra vilket innehåll de tyckte skulle ingå i  
testet. Med denna grund genomfördes sedan analyser av innehållet. På det sättet 
kunde man reducera testets omfattning. Idag består det teoretiska testet av 14 
moduler. Den praktiska delen i instrumentet handlar om att genomföra direkta 
operationer på en CNC-maskin under bedömning av vissa kritiska moment.

Enkelt uttryckt kan man säga att innehållsvalidering innebär bedömningar 
av huruvida innehållet kan anses vara relevant för ändamålet. Det finns ingen 
generell metod för att göra arbetet med innehållsvalidering. Arbetet måste ske 
som en del i den validering som ska göras eller som en del i förberedelserna 
för valideringen.

Empirisk validering

Som namnet antyder innebär empirisk validering att man jämför resulta-
tet på sitt eget instrument eller sin egen bedömning med andra sätt att mäta  
eller erhålla motsvarande information. Man är alltså empirisk i sin granskning. 
Högskoleprovet granskas i detta avseende mot andra instrument med ungefär 
samma uppgift, alltså att rangordna studenter. Om valideringen är en bedöm-
ning består uppgiften av att granska utfallet av det sätt som används mot andra 
tänkbara informationer om dem som utsätts för validering. Arbetsgivare och 
andra arbetstagares bedömningar kan vara andra sådana sätt.

En sådan empirisk bedömning kan i princip ha två syften. Det ena utgörs 
av att undersöka sambandet mellan två likvärdiga instrument. I det fallet ska 
sambandet vara högt. I det andra fallet undersöker man sambandet med instru-
ment som inte ska mäta samma sak eller bedömningar som inte ska ge samma 
utfall som det den aktuella bedömningen avser. I vissa fall är det ganska enkelt 
att finna instrument som mäter andra saker än vad det aktuella instrumentet 
gör. Högskoleprovet är ett sådant exempel. I detta fall kan man via kunskap 
om kunskaps- och färdighetsprov ganska väl avgöra vad Högskoleprovet ska 
korrelera högt med och vad det ska korrelera lågt med. I andra sammanhang 
kan det vara svårare. Om man till exempel ska studera det empiriska sam-
bandet med en bedömning av hur personer genomför vård och omsorg är det 
kanske inte helt enkelt att avgöra vad en sådan bedömning inte ska uppvisa ett 
samband med. Osäkerhet och handlingsförlamning kan dock vara uttryck för 
faktorer som vår bedömning ska korrelera lågt eller negativt med.

Det är viktigt i detta sammanhang att komma ihåg att den empiriska  
valideringen kan ske på många olika sätt. Ibland kan direkta beräkningar med 
bland annat korrelationer ske, i andra inte. I de senare fallen kan frekvensför-
delningar eller motsvarande tillämpas. Direkta bedömningar kan också vara 
aktuella. I vårdexemplet ovan kan man jämföra vad olika experter anser om en 
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viss vårdsituation och göra jämförelser mellan dessa bedömningar.
Sätten att göra empiriska valideringar kan i princip ske på många olika sätt. 

Möjligheterna tar aldrig slut och fler bedömningar kan alltid göras. Praktiska 
omständigheter får i princip avgöra när man anser att valideringen har avslu-
tats. För att göra bilden helt klar måste man i varje sådant bedömningsfall 
också uppmärksamma att varje mätning eller bedömning i sig kan innehålla 
fel i mätningen. Dessa brister gör jämförelserna ändå mer brydsamma eller 
åtminstone svårare att tolka på ett sätt som gagnar valideringsverksamheten.

Den empiriska valideringen är den som i litteraturen kring validering är den 
mest uppmärksammade. Särskilt gäller detta när man kan räkna på resultaten. 
Sådana beräkningar ger många möjligheter att på ett mer grundläggande sätt 
förstå sitt eget instrument. Samma principiella tankegång kan dock användas 
på alla slags mätningar och all slags informationsinhämtande. Om en person 
säger att en viss situation uppfyller kraven för validering medan en annan säger 
det motsatta uppstår en situation att ta ställning till ur valideringssynpunkt. 
Åtminstone måste man försöka att förklara olikheterna i utfall. Sådana pröv-
ningar sker sällan i den praktiska valideringen, återigen med påföljd att resul-
taten och bedömningarna blir osäkra.

Begreppsvalidering

Begreppsvalidering är den svåraste av alla slags valideringar men för utveck-
lingen av valideringsområdet kanske den mest intressanta. I denna ges merin-
formation som man kan dra nytta av i det fortsatta bedömningsarbetet. Områ-
det med begreppsvalidering fanns först inte i den mättekniska nomenklaturen 
men fick efter många och långa diskussioner sin plats i början av 1950-talet. 
Idag är idén accepterad och inte bara det. I den moderna validitetsteorin kallas 
all validering för begreppsvalidering, men med olika aspekter i enlighet med 
vad som redovisats ovan.

I praktiken innebär begreppsvalidering att finna teoretiska utgångspunkter 
för det man mäter eller bedömer, att man prövar de förutsägelser som kan  
göras utifrån en viss teori. Som exempel kan man utgå från ett test i svensk 
historia. Man kan ha olika uppfattningar eller teorier om vad som kännetecknar 
en person med goda kunskaper i svensk historia. Kanske menar man att en 
sådan person är mer demokratisk än den som inte har sådana kunskaper eller 
klär sig annorlunda än personer med mindre bra kunskaper i svensk historia. 
Sådana uppfattningar har växt fram ur våra erfarenheter och genom våra olika 
sätt att skaffa oss kunskaper. Huruvida dessa uppfattningar eller teorier är rik-
tiga eller ej kan man lämna därhän här. Men med sådana idéer vill man försöka 
att förankra ett testinstrument i annan kunskap och därmed också höja värdet 
av instrumentet. Man kan härigenom även finna andra former för att mäta det 
man tror att instrumentet återspeglar.

En uppfattning eller teori som någon kan ha, är att en person som fung-
erar bra i en sjukvårdssal är mycket empatisk i sin personlighet. Kanske 
finns föreställningen att en sådan personlighetsegenskap är central för någon, 
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som ska arbeta inom vården. Om en person som ska valideras skapar en god 
stämning i en sjukvårdssal och ger patienten ett gott utrymme för samtal,  
betraktas kanske denna person som empatisk. Det skulle i nästa steg inne-
bära att patienters samtal och positiva syn är en del av personens empatiska  
förmåga. Om så är fallet har man, genom denna föreställning eller teori, fått 
nya möjligheter att konkretisera den empatiska förmågan, ett nytt sätt att  
bedöma empati.

Face-validitet

Det finns i ett sammanhang som detta skäl att kommentera också en fjärde 
typ av validering, nämligen en som brukar benämnas med face-validitet (di-
rekt från engelskans face-validity, av face = ansikte). Tidigare betraktade man 
denna typ som jämförbar med en felkälla men inte så numera, åtminstone inte 
i samma utsträckning. Med face-validitet avses att instrumentet eller datain-
samlingsmetoden ser korrekt ut men kanske inte är det. Instrumentet har en 
hög face-validitet men kan avvika i alla andra delar från vad man menar med 
en hög validitet. Detta är den traditionella beskrivningen av face-validitet. En 
modernare syn är att ett instrument också måste ha en acceptans bland använ-
dare av metoden för att tas emot på ett bra sätt. Ett sådant synsätt innebär att 
mottagandet av ett instrument också är en viktig del av bedömningen av ett 
instruments validitet. Det kan dock inte ersätta andra typer av validitet enligt 
ovan.

Några faktorer i anslutning till reliabilitet och validitet
I anslutning till olika instruments mätsäkerhet och relevans uppkommer många 
faktorer att beakta i anslutning till olika slag av praktiska tillämpningar. Den 
tabell som tidigare har redovisats med anledning av definitioner av reliabilitet 
ger en vägledning till flera frågor att ställa sig när information ska inhämtas. 
Andra frågor berörs inte direkt av tabellen som den här är utformad men är av 
betydelse vid den praktiska tillämpningen. Några av dessa berörs nedan.

Kunskaper, begåvning och personlighet

Man brukar i mätsammanhang tala om att mäta kunskaper, att mäta begåv-
ning och att mäta personlighet. Vi är tämligen bra på att utforma instrument 
som mäter kunskaper och begåvning men betydligt sämre på att mäta person-
lighet. I huvudsak hänger detta samman med svårigheter att främst definiera 
vad som menas med den personlighet som står i förgrunden. Kriteriet är alltså 
lite oklart. Är kunskapen om det som ska mätas lite oprecis får man räkna 
med en hög grad av osäkerhet i mätningen. Personlighetsområdet är ett sådant  
exempel. Vår nuvarande kunskap erbjuder inte särskilt tydliga kriterier för vad 
som kännetecknar olika egenskaper, exempelvis att vara utåtriktad eller att 
vara känslosam. Med kunskaper och begåvning förhåller det sig annorlunda. 
I dessa fall är man oftast tydligare i vad som ska mätas. Detta gäller i särskild 
grad kunskaper.
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Precisionen i kriteriet har dock ett pris (som man ska försöka att undvika). Om 
man vill skapa frågor om kunskaper eller vill föra ett samtal om kunskaper 
är det relativt sett lätt att göra det om kriteriet är nedbrutet till många speci-
fika mål. Då blir uppgiften för den som samlar in information att följa upp de 
preciserade målen. Risken är då att instrumentet blir en direkt återspegling av 
de preciserade målen med den begränsningen att det i de allra flesta samman-
hang också finns ytterligare mål att precisera. Man får då en situation där man 
ganska exakt mäter de givna mål som angetts men är lite mer osäker om vad 
helheten innebär.

Autentiska mätningar; uppsatsprovet

Under de senaste 20 åren har krav på så kallade autentiska mätningar vunnit 
styrka. Många som är och har varit kritiska till test av olika slag har hävdat 
att instrumenten som de ser ut inte återger de faktorer man tänker på och är 
intresserade av. I det läget har man menat att instrument som i hög grad liknar 
den situation som sedan är för handen i praktiken är att föredra. Därav kommer 
också kravet på autentiska mätningar. Sådana mätningar har nästan alltid en 
hög grad av face-validitet.

Idag är situationen den att psykometrin, eller läran om hur man förfar när 
man gör mätningar, har två inriktningar, den traditionella och den autentiska. 
De skiljer sig primärt åt med avseende på innehållet i instrumenten. I det au-
tentiska fallet ställs krav på hög likvärdighet mellan uppgifter och den verklig-
het som ska återges. Det gäller inte nödvändigtvis i det traditionella fallet (som 
vi har valt att kalla denna inriktning). Högskoleprovet är ett bra exempel på ett 
traditionellt sätt att bedöma lämplighet för fortsatta studier på högskolenivå.

Problemet med autentiska mätningar är att de kännetecknas av flera be-
gränsningar i val av innehåll och i kostnader. För att ta det senare först kan man 
säga att allmänt gäller att autentiska mätningar oftast är kostsamma. Dessutom 
kännetecknas de av att innehållet blir begränsat i förhållande till de många 
verkligheter som ska återges eller speglas. 

Uppsatsprovet är ett exempel på ett autentiskt mätförfarande. I detta åter-
ger man sin skriftliga förmåga i en eller några få områden men inte i andra. 
Man får alltså en situation där urvalet av uppgifter blir begränsat. Till detta 
kommer att rättningsproceduren ofta blir mer omständlig än vid bedömning 
av uppgifter i ett prov av högskoleprovstyp. Ett samtal eller en intervju kan 
också användas som exempel på autentiska förfaranden med liknande brister 
som uppsatsprovet har. I praktiken finns idag flera exempel på en kombination 
av de båda sätten. Det licensprov för CNC-tekniker som redovisas nedan är ett 
sådant fall. I detta tillämpas såväl skriftliga prov som ett autentiskt prov där 
den prövande ska sköta den maskin det handlar om i praktiken.
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Antal uppgifter

När man ställer frågor och ger problem av olika slag uppkommer nästan alltid 
frågan om hur många frågor som ska ställas eller hur omfattande problemen 
ska vara. I grunden är detta en reliabilitetsfråga där fler uppgifter har en ten-
dens att minska felvariansen, då felen tenderar att ta ut varandra, samtidigt som 
fler uppgifter också har större möjligheter att återge det kriterium man siktar 
mot. I provsammanhang talar man i praktiken ofta om 20 uppgifter som ett 
minimum för att uppnå en rimlig reliabilitet och för att spegla kriteriet på ett 
bra sätt. Flera av de valideringsförfaranden som praktiseras idag saknar över-
väganden om betydelsen av få eller många uppgifter, vilket är viktigt oavsett 
vad som i det enskilda fallet menas med uppgifter.

Generaliserbarhetsteorin

I den utveckling som har skett av reliabilitetsteorin sedan 1960-talet har den så 
kallade generaliserbarhetsteorin utvecklats. Den bygger på ett variansanalytiskt 
angreppssätt. Principen för genomförandet är logiskt enkel men genomföran-
det kan ibland vara lite omständligt. Det man gör är att man väljer en experi-
mentell situation i vilken man tar med de variabler man tror har ett samband 
med det resultat som erhålls av instrumentet. Med hjälp av variansanalys tar 
man sedan reda på vad de olika variablerna bidrar med och i ett senare skede 
avgör man vad resultaten kan och ska generaliseras till och på så sätt bestäms 
mätsäkerheten i resultaten.

Generaliserbarhetsteorin beskriver alltså hur ett resultat kan generaliseras, 
och anses gälla i en vidare omfattning än för det använda materialet. Begreppet 
innebär vidare att ett resultat inte säkert gäller i en annan situation där fakto-
rerna inte är desamma. I ett test vid samma tidpunkt och med lika tidsåtgång 
för alla, exempelvis ett nationellt prov i svenska, har man beslutat sig för att 
dessa båda faktorer kan påverka utfallet. Därför ska förutsättningarna vara lika 
för alla, alla ska skriva provet vid samma tidpunkt och få samma tid på sig att 
slutföra det. 

Rättning av ett uppsatsprov kan här tjäna som ett exempel. Utifrån tidigare 
erfarenheter kan man anta att ett resultat på en uppsats kan påverkas av vem 
som rättar, när på dagen rättningen sker och personernas skrivstil. Med ledning 
av detta kan man sedan undersöka vad dessa variabler betyder för resultatet och 
även ange vad reliabiliteten blir för de omständigheter man vill generalisera 
till. Vill man i ett senare skede avstå från att ta hänsyn till att olika skrivstilar 
bedöms olika utlämnas detta från analyserna och en ny reliabilitet bestäms. 
Den blir då lägre eftersom alla utfall ska omfatta alla skrivstilar. Allt detta 
resulterar i att ett och samma instrument kan ge upphov till olika reliabiliteter, 
beroende på hur långt men vill gå i sina generaliseringar. Härav kommer nam-
net på tekniken.

Ett annat exempel skulle kunna gälla en validering av en maskinreparatör. 
Om en del av valideringen består av att maskinreparatören ska felsöka och 
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åtgärda en trasig travers, sju meter ovanför ett verkstadsgolv, är det mycket 
möjligt att ovana eller rädsla inför att arbeta på höga höjder kommer att påverka 
personens resultat. Om samma person också gör ett snarlikt arbete ståendes på 
golvet och valideringsprocessen upprepas med många olika personer, kommer 
vi att ha möjlighet att undersöka hur faktorn höjdarbete påverkar reliabilite-
ten. Kanske finner vi att bedömningarna av båda arbetssituationerna är mycket 
lika, person för person. I så fall påverkas reliabiliteten inte särskilt mycket av 
om man av kostnadsskäl beslutar sig för att ta bort höjdarbetet, men ändå vill 
kunna generalisera resultat till att gälla även i situationer där arbete ska utföras 
på hög höjd. Motsatsen vore om vi fann att personer som presterar lika bra stå-
ende på golvet presterar mycket olika då de måste arbeta på hög höjd. Skulle vi 
då bestämma reliabiliteten hos vårt valideringsresultat från arbete på hög höjd 
då vi vill generalisera till arbete på golvet måste vi acceptera en mycket lägre 
tillförlitlighet än om vi bara vill generalisera till annat arbete på hög höjd. 

Enkelt uttryck innebär generaliserbarhetsteorin att ju fler saker man vill 
generalisera till, desto lägre blir reliabiliteten. Detta bör vara en viktig utgångs-
punkt vid alla valideringar – att fundera över på vilket sätt resultaten eller 
omdömet har generaliserbarhet.

Val av metod för validering

Alla som står inför uppgiften att validera hamnar ofelbart i situationen att välja 
metod eller metoder för valideringen. Det finns flera olika metoder. I princip 
kan man säga att alla metoder är jämförbara men genomförandet kan variera 
oerhört i komplexitet och kostnader. Uppsatsprovet kan göras lika reliabelt som 
ett högskoleprov. Det skulle dock innebära många bedömare till stora kostna-
der. Ungefär samma sak kan sägas om jämförelser mellan andra metoder.

Portfoliometodiken ger ett gott intryck. Många sätt att inhämta information 
samlas i en portfolio och bedömningen blir ett samlat intryck av innehållet i 
denna. Tyvärr visar det sig ofta att det finns många felkällor i denna form av 
bedömning. En sådan är knuten till brister i var och en av de metoder som har 
använts i portfolion. En annan har att göra med hur informationen samman-
vägs och tolkas. Ofta bortses från båda dessa svårigheter vid användandet av 
portfoliotekniken.

På detta sätt kan man gå tillväga med alla metoder. De har alla sina för- 
och nackdelar. Att ifrågasätta test och prov som en lämplig metod är ganska 
vanligt. Med tanke på kostnadseffektivitet är de dock mycket effektiva. Ett 
högskoleprov tar en dag att genomföra med lunch och raster. Ändå ger det en 
ganska bra information om framtida studieframgång och är i den meningen 
långt mycket mer kostnadseffektivt än vad betygsättning under tre år är. Om 
man enbart skulle nyttja det så kallade ORD-provet i högskoleprovet skulle 
kostnadseffektiviteten som utfallsmått framträda ännu tydligare. Det provet be-
står idag av 40 uppgifter och genomförs på 15 -20 minuter samt ger ett ganska 
bra uttryck för provet i dess helhet.
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Vid val av metoder måste hänsyn tas till kostnader men också till mäteffek-
tivitet. Man saknar ganska ofta exempel på överväganden av båda dessa slag 
vid validering. Istället framträder ofta förfaranden som ger ett bra intryck och 
synes förtroendeingivande. Här kan intervjun sägas vara ett klassiskt exempel. 
Den används ofta vid urval inför anställningar och förefaller djupsinnig samt 
effektiv. Tyvärr visar forskningen på motsatsen. Intervjun är svårhanterlig med 
många brister och är dyrbar i användning. Först när intervjun blir väl struk-
turerad kan den ge god information för sitt användningssyfte. Ur ett fråge-
perspektiv skiljer sig dock en starkt strukturerad intervju endast lite från ett 
traditionellt test, även om skillnaden naturligtvis är stor vad angår möjligheten 
till interaktivitet och muntlighet.

Exemplet CNC-validering – en förening av traditionella och autentiska mått

Kunskapshusen AB (Stockholm)13 har under senare år utvecklat ett licenstest 
för så kallade CNC-tekniker14, ett område som kräver svetsning på avancerad 
nivå med datorers hjälp. Den teoretiska grunden är omfattande och praktiken 
att hantera sådana maskiner likaså. Licensprovet består av två delar, en teo-
retisk del och en praktisk del. Till den teoretiska delen finns 14 moduler att 
besvara. Det kan gälla underhåll, svenska språket och datorkunskap. Hela den 
teoretiska delen av provet utförs under en dag. Den praktiska delen innebär att 
man via en godkänd maskin genomför ett eller flera arbetsmoment under över-
seende och med fastlagda kriterier. I dagsläget finns ett grönt prov tillgängligt. 
Ett blått och senare ett svart prov ska utvecklas. Den indelningen svarar mot 
olika krav som kan ställas på en CNC-tekniker.

Hela provet har utvecklats med hjälp av konstruktörer med ett eget yrkes-
kunnande vid Kunskapshusen AB och tillsammans med företag i landet som 
nyttjar CNC-tekniken i sin produktion. Under arbetet med att utveckla pro-
vet har det funnits ett nära samband mellan Kunskapshusen AB och de olika  
företagen.

Det autentiska i provet ligger tydligast i den praktiska delen där den prö-
vande ska genomföra en särskild uppgift som påminner om faktisk produktion. 
Genomförandet granskas i linje med vad företagen kräver av den anställde. Det 
blir alltså ett slags fullskaletest.

De teoretiska momenten - 14 till antalet - speglar de områden som en an-
ställd bör känna till och klara av för att fungera tillfredsställande på en arbets-
plats som kräver ett CNC-kunnande. De teoretiska delarna har tillkommit via 
ett stort grundarbete. Inledningsvis gjordes ett omfattande arbete via Länssty-
relsen i Gävle tillsammans med företag och andra i samma område. Resultatet 
av detta arbete blev en frågebank att arbeta vidare med.

13 Peter Forss ledde arbetet vid Kunskapshusen AB
14 Provet har sin upprinnelse i Gävle med flera medverkanden och med stöd av bland annat Länsstyrelsen i Gävleborg
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Kunskapshusen AB fortsatte det arbete som Länsstyrelsen i Gävle påbör-
jat och i samarbete med företag inom området landet över genomförde man  
nykonstruktion av uppgifter samt granskade alla förslag till uppgifter. 
Här ingick också en granskning av frågorna enligt de tumregler som finns för 
provkonstruktion. Vidare genomförde man reguljära analyser av ett empiriskt 
material för att bland annat granska hur de olika delarna hänger samman. Det 
arbetet fortsätter kontinuerligt för att successivt stärka provets kvalitet. En sak 
bland flera som framkom i dessa reliabilitets- och validitetsanalyser var att de 
ursprungliga 16 modulerna kunde återges med enbart 14 moduler. Två modu-
ler fick alltså utgå.

Det arbete som redovisas ovan påminner en hel del om det svenska kör-
kortsprovet som också består av en teoretisk del och en praktisk del (uppkör-
ning). Kortfattat uttryckt består dessa två prov (och många andra prov) av två 
delar där den praktiska delen ingår som ett självklart inslag. Det är lätt att inse 
att den praktiska delen har en viktig funktion att fylla. 

Vilken roll fyller då de teoretiska delarna? Här är man tillbaka i frågan om 
ett teoretiskt provs möjligheter att ge kunskap om yrkeskompetens. En när-
mare granskning av varje yrke och varje yrkesutövning visar ganska omgående 
att många moment ingår. Att köra en CNC-maskin är det slutliga beviset på att 
en viss uppgift kan genomföras och produceras. Det finns dock många förut-
sättningar bakom ansvaret för en CNC-maskin som särskilt märks när allt inte 
fungerar som det ska. Det kan gälla underhåll, det kan gälla programmering 
av maskinen och det kan gälla information till andra som ska ta över maskinen 
när ens arbete är slutfört. För en kunnig CNC-tekniker måste också dessa delar 
fungera. Detsamma gäller för bilkörning. Att köra bilen är en sak men bilkör-
ning inrymmer också frågor om hur bilen fungerar, vad en punktering är och 
hur man byter hjul, hur människor beter sig i trafiken och inte minst vad skyltar 
av olika slag innebär för den som framför en bil.

Alla dessa delar som här sorteras under de teoretiska delarna skulle också 
kunna genomföras och prövas i praktisk miljö men provet skulle då bli oerhört 
omfattande och dyrt. Det förefaller i detta läge vara en rimlig kompromiss att 
indirekt pröva sådana förutsättningar på ett enklare sätt via teoretiska prov.

Återigen kan Högskoleprovet vara en bra jämförelse i detta sammanhang. 
Det består av fem delprov och syftar till att ge en prognos av framtida hög-
skolestudier. Ett av delproven, det största, innehåller 40 lite svårtillgängliga 
svenska ord som man ska ange synonymen till. Det provet fungerar världen 
över ganska väl för huvuduppgiften att förutsäga studieframgång utan att man 
för den skull kan identifiera det som kännetecknar vardagen för en student vid 
högskolan. Man förlorar lite i trovärdighet med sådana prov men vinner oerhört 
mycket i tid och kostnader. Att som man gör i CNC-provet och i det svenska 
körkortsprovet kombinera en sådan ansats med en praktisk ansats kombinerar 
möjligheterna att nå ett bra prov till rimliga kostnader.



��

Att stärka valideringsprocessen
Valideringsverksamheten har vuxit kraftigt under det senaste årtiondet och som 
tidigare nämnts så pågår i storleksordningen 1000 valideringsprojekt i landet. 
Flera av dessa projekt genomförs utan att särskild hänsyn tas till informatio-
nens tillförlitlighet och relevans. Det kan innebära att beslut fattas på grunder 
man senare har anledning att ifrågasätta. För att förändra den situationen måste 
ansvariga validerare bli medvetna om den vetenskapliga grund som finns bak-
om valideringsprocessen. Det kan bara ske via att de senaste 100 årens utveck-
ling kring nyckelbegreppen reliabilitet och validitet uppmärksammas. 

Det finns anledning att uppmärksamma kostnader för valideringen., men 
det görs inte särskilt ofta. Anta att man ska följa en person på en viss arbets-
plats under fyra veckor för att sedan validera personen. Bedömningsprocessen 
är inte enkel men ger sannolikt en hel del information till den som validerar 
(men också med många brister). Den är dock dyr. Frågan är vem som skall 
betala för detta. Det finns många olika förslag på genomförandet av validering. 
Nästan lika ofta saknas information om vad detta kostar och om det parallellt 
finns andra men billigare sätt att approximativt tillämpa.

Vårt sätt att se på validering är i en mening enkel men i en annan mer kom-
plex. Låt oss ta det enkla först. Grunden för allt informationsinhämtande är 
att man kan lita till informationen i den meningen att man förstår den och kan 
handla med utgångspunkt i informationen. Det förutsätter att man har tilltro 
till informationen både vad gäller tillförlitlighet och relevans. I vetenskapliga 
termer talar man här om reliabilitet och validitet. Båda är centrala för tillför-
litlighet och relevans. Det är ingen tillfällighet att båda begreppen är viktiga i 
allt vetenskapligt arbete.

Uttrycken för reliabilitet och validitet kan ges på många olika sätt. Det 
enklaste är kanske att olika observatörer ser samma sak och gör samma be-
dömningar av vad de ser. Det är ett uttryck för god reliabilitet. Om även obser-
vatörernas åtgärder efter bedömningen överrensstämmer med varandra - sedan 
de är överens om vad de sett - kan man ta det som intäkt för att relevansen i det 
man sett också är tämligen god, det vill säga - validiteten är god.

Vi börjar då få upp ögonen för den komplexa bilden av att bestämma relia-
bilitet och validitet. Grunden för dessa bestämningar är densamma som i ovan-
stående exempel men verktygen är mer sammansatta. De senare behöver man 
vanligen inte kunna i detalj men man bör ha kännedom om omständigheterna 
kring dessa verktyg. Vår bedömning är att det inom valideringsverksamhet 
saknas kunskap att se dessa omständigheter.

Det handlar ytterst om att förstå att all information kan innehålla små och 
stora brister. Så snart man samlar in information finns risker för felbestäm-
ningar och felbedömningar. Frågan om reliabilitet och validitet handlar ytterst 
om att inse att många saker kan bidra till olika slag av fel. Det är inte alltid man 
kan begränsa dessa men man kan vara medveten om att det kan finnas fel i våra 
mätningar och bedömningar. Finns det fel i mätningarna och bedömningarna 
blir också våra slutsatser felbemängda.
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1. Vid allt informationsinhämtande sker bedömningar, exempelvis vid observationer,  
 intervjuer eller test.

2. Alla bedömningar innehåller brister avseende mätsäkerhet och relevans.

3. Mätsäkerheten handlar om att observationen ska vara densamma oavsett när eller av  
 vem den genomförs. Det kan även innebära att man känner till de omständigheter  
 som gäller för de fall som mätningen eller bedömningen ska generaliseras till, som i  
 fallet med generaliserbarhetsteorin.

  a. Mätsäkerheten kan bestämmas på olika sätt. Grunden för alla dessa  
   bestämningar är att ett visst resultat ska upprepa sig självt vid en förnyad  
   mätning eller bedömning.

  b. Det är ingen principiell skillnad mellan att studera sambandet mellan  
   två observatörer, som vid simhoppstävlingar, och koefficient alpha, som  
   används i testsammanhang.

4. Relevansen eller validiteten har flera aspekter, nämligen innehåll, empiri och teori. 
 Dessutom finns också en fjärde aspekt, nämligen hur ett instrument mottas av dem  
 som står i fokus för instrumentet.

  a. Den innehållsliga relevansen bestäms via bedömningar som görs av 
   ”experter” huruvida om instrumenten innehåller uppgifter och problem  
   som förefaller rimliga för syftet. Ett prov i svensk historia ska innehålla  
   uppgifter om den svenska historien och inte exempelvis den afrikanska.

  b. Den empiriska relevansen bestäms av instrumentets samband med  
   instrument gjorda i samma eller i det motsatta syftet. I det förra fallet ska  
   sambandet (korrelationen) vara positivt och högt, medan det i det senare  
   fallet ska vara negativt och högt.

  c. Den teoretiska relevansen bestäms genom att man via tidigare kunskap  
   har uppfattningar om vad resultatet på instrumentet ska kännetecknas av.  
   Med ledning av denna tidigare kunskap kan man på så sätt ge ett mervärde  
   till kvaliteten hos instrumentet.

  d. Validitetens fjärde aspekt avser så kallad face-validitet. Den innebär att 
   instrumentet accepteras av dem som utsätts för instrumentet. Finns inte  
   denna acceptans finns anledning att befara flera felkällor i sättet att svara på  
   de frågor som ställs eller de bedömningar som görs.

5. Relevansbestämning är en i princip oändlig process, måttet eller bedömningen  
 kan ständigt utsättas för nya prövningar. I ett visst läge gör man dock en bedömning  
 om att den information man har är tillräcklig för att använda instrumentet i  
 praktiskt bruk.

6. Vad valideringen kostar är en huvudfråga. Grundläggande i detta perspektiv är att  
 alla instrument kan göras acceptabla ur både reliabilitets- och validitetssynpunkt. 
 Kostnaderna för att åstadkomma detta för olika instrument kan dock variera avsevärt. 
 Att mäta delar av en persons språkliga kunskaper kan ske via ett ORD-prov såsom  
 i högskoleprovet. Det kan naturligtvis också ske via ett samtal mellan en språkexpert 
 och personen ifråga. Det senare samtalet skulle sannolikt ge mer information om  
 den språkliga förmågan än vad ORD-provet ger. Å andra sidan skulle kostnaderna för  
 ett sådant prov blir extremt höga med tanke på de cirka 80 000 prov som utförs  
 årligen.

I rutan sammanfattas de centrala mått och steg som alla som utformar eller 
leder validering ofta bör återkomma till.
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Några avslutande kommentarer

Frågor om reliabilitet och validitet i anslutning till ett instrument, eller ett sätt 
att samla in information, är inga typiska inslag i den praktiska validering som 
idag pågår. I själva verket har vi inte sett några exempel på att dessa frågor 
uppmärksammas när förfaringssätt diskuteras och föreslås. Det är väl inte utan 
att vi upplever det som lite märkligt. Orsakerna tror vi kan vara flera.

Att frågan om tillförlitlighet inte framhålls som en viktig komponent vid 
informationsinsamlande beror sannolikt på åsikten att reliabilitet enbart är av 
intresse vid mätningar med test såsom högskoleprovet. Den synen är inte kor-
rekt och borde förändras. Reliabilitet är av intresse vid all typ av informations-
inhämtande. Med tanke på det stora arbete som läggs ner för att säkerställa 
att högskoleprovet uppvisar en hög reliabilitet kan man räkna med att flertalet 
andra mindre genomarbetade instrument har en betydligt lägre reliabilitet. Det 
betyder att den osäkerhet på ± 5 p eller för att vara ändå mer säker ± 10 poäng 
på en skala mellan 0-122 som gäller för högskoleprovsresultat högst troligt blir 
större i andra sammanhang. Det betyder i sin tur att man har anledning att tro 
att många resultat som erhålls vid valideringar uppvisar stora brister i tillförlit-
lighet. I vilken utsträckning det förhåller sig på det sättet är dock oklart.

Validitetsfrågan handlar ofta om att bedömningarna ska göras efter tydliga 
kriterier. Det är en form av validitet men det finns också en empirisk och en 
mer teoretisk. De senare ser vi sällan uttryckta i pågående valideringar och den 
förra endast i begränsad utsträckning.

Man kan notera en viss ytlighet i val av metoder för validering. Till detta 
denna ytlighet hör att portfoliometodik eller autentiska mätningar anses vara 
bättre än andra sätt att skaffa sig information. När man utsätter också dessa 
instrument för prövningar om reliabilitet, validitet och kostnader blir bilden 
inte lika klar.

Vid sidan av självklara ansträngningar att finna former för en god tillförlit-
lighet och relevans i mätningar som idag sker finns också en ekonomisk fråga. 
I många stycken berörs den inte i förslag till valideringar och hur dessa ska 
genomföras. Det betyder i sin tur att flera av de förslag som redovisats blir 
svåra att tillämpa för många användare i en rutinmässig handläggning. Vem 
ska exempelvis betala för en mentor som finns till hands under 2-6 veckor? 
Det är vår förhoppning med denna skrift att vissa grundläggande frågor kring 
kvalitetssäkringen av valideringar i fortsättningen får ett större utrymme i ge-
nomförandet. Hur detta ska ske kan diskuteras, men måste, enligt vår mening, 
diskuteras.
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Idag genomförs ett stort antal valideringsprojekt i Sverige. 
Syftet med dessa är bland annat att ta reda på kompetens 
hos personer som saknar tydliga meriter i form av till exempel  
betyg. Många har en stor kompetens som de fått på annat sätt 
än via formell skolutbildning. Flera tusen valideringsprojekt 
har genomförts i Sverige under senare år. En granskning av 
flera valideringsförfaranden visar att intresset för kvaliteten i 
de valideringar som genomförs i hög grad tycks vara knutet 
till genomförandesätt och inte till grundläggande kvalitetsmått 
som tillit och relevans. I den här skriften behandlar vi särskilt 
dessa frågor med utgångspunkt i de kunskaper som finns 
inom valideringsområdet. Reliabilitet, validitet och ekonomi 
är centrala faktorer för att bestämma värdet av ett validerings- 
förfarande.

Skriften vänder sig till intressenter inom valideringsområdet. 
Utförare av validering, lärare såväl som andra, vägledare för 
vilka valideringen är ett arbetsverktyg och personalansvariga 
som har att bedöma styrkan av validerade kunskaper. Textens 
populära hållning gör den också användbar utanför dessa 
kretsar, för en intresserad allmänhet.

För information:
Creative Media Lab
Högskolan i Gävle

801 76 Gävle
e-post: eva.carling@hig.se

Va l ider ing  av  kunska per  
och  kompetens




