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Abstract 

This dissertation served two purposes. The first was to develop a method of 
detecting differential item functioning (DIF) within tests containing both 
dichotomously and polytomously scored items. The second was related to 
gender and aimed a) to investigate if those items that were functioning 
differently for girls and boys showed any characteristic properties and, if so, 
b) determine if these properties could be used to predict which items would be 
flagged for D1F. The method development was based on the Mantel-Haenszel 
(MH) method used for dichotmously scored items. By dichotomizing the 
polytomously scored items both types of item could be compared on the same 
statistical level as either solved or non-solved items. It was not possible to 
compare the internal score structures for the two gender groups, only overall 
score differences were detected. By modelling the empirical item characteristic 
curves it was possible to develop a MH method for identifying nonuniform 
DIF. Both internal and external ability criteria were used. Total test score with 
no purification was used as the internal criterion. Purification was not done for 
validity reasons, no items were judged as biased. Teacher set marks were used 
as external criteria. The marking scale had to be transformed for either boys or 
girls since a comparison of scores for boys and girls with the same marks 
showed that boys always got higher mean scores. The results of the two MH 
analyses based on internal and external criterion were compared with results 
from P-SIBTEST. All three methods corresponded well although P-SIBTEST 
flagged considerably more items in favour of the reference group (boys) which 
exhibited a higher overall ability. All 200 items included in the last 15 annual 
national tests in physics were analysed for DIF and classified by ten criteria 
The most significant result was that items in electricity were, to a significantly 
higher degree, flagged as DIF in favour of girls whilst items in mechanics were 
flagged in favour of boys. Items in other content areas showed no significant 
pattern. Multiple-Choice items were flagged in favour of boys. Regardless of 
the degree of significance by which items from different content areas were 
flagged on a group level it was not possible to predict which single item would 
be flagged for DIF. The most probable prediction was always that an item was 
neutral. Some possible interpretations of DIF as an effect of multidimen-
sionality were discussed as were some hypotheses about the reasons why boys 
did better in mechanics and girls in electricity. 

Keywords: Differential item functioning, DIF, Mantel-Haenszel, polytomous, 
non-uniform, item bias, purification, P-SIBTEST, physics, electricity, 
mechanics, gender. 
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Förord 
"När man minst anar det går det som det går " 

(Ingemar Johansson) 

"Dom har ringt från peddan och undrar om någon vill jobba med centrala prov 
i fysik." Orden yttrades en majdag 1987 av min dåvarande studierektor vid 
komvux. Ingen kunde då drömma om att de skulle bli inledningen på en 
process som nu, nära nio år senare, resulterat i föreliggande avhandling. Jag var 
en tämligen vanlig fysiklärare som ville pröva något nytt medan tid var. Jag 
anmälde mitt intresse och fick tjänsten. 

Mitt projekt gällde de centrala proven i fysik för komvux. Min ursprungliga 
avsikt, när det efter några år blev uppenbart att en avhandling nog förväntades 
bli skriven, var att den skulle handla om dessa prov. Provverksamheten för 
komvux lades emellertid ner 1993 och det kändes föga inspirerande att skriva 
avhandling om utvecklingen av ett nedlagt projekt. 

Parallellt med komvuxproven hade jag emellertid deltagit i arbetet med 
gymnasieskolans centrala prov i fysik. Dessa prov hade pågått under lång tid 
och en ansenlig mäng data hade insamlats. Könsskillnader var, och är, en fråga 
med ständig aktualitet när det gäller fysikämnet, och gymnasieskolans centrala 
prov kändes därmed som ett mer angeläget avhandlingsområde. 

Under höstterminen 1991 hade jag fått möjlighet att tillbringa en mycket 
givande termin hos professor Ronald K Hambleton vid University of 
Massachusetts. Thank you Ron for all your support and help. Under denna tid 
kom jag i kontakt med de metoder som ligger till grund för den metodutveck
ling som ingår i avhandlingens metodologiska del. I och med detta fanns 
empiriska data och metodologiska utgångspunkter för en avhandling. Samtidigt 
kunde jag också utnyttja mina erfarenheter som fysiklärare och provkonstruk
tör, vilket jag anser vara en väsentlig tillgång i ett arbete som detta. 

Många personer har givetvis varit av stor betydelse för avhandlingens 
tillkomst. Min ursprunglige handledare professor Ingemar Wedman uppmun
trade mig att satsa på forskarutbildningen. Han förmedlade också kontakten 
med Ron Hambleton och bidrog till att ge mig möjlighet att tillbringa en termin 
vid University of Massachusetts. Jag tackar Ingemar för detta och för att han 
i övrigt visat en positiv och uppmuntrande attityd. 
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Under senare delen av avhandlingsarbetet har framför allt Widar Henriksson 
och Thor Egerblad läst mitt manus och kommit med många värdefulla 
synpunkter. Widar har för övrigt varit min kollega under hela min tid vid 
institutionen och har varit en intresserad och engagerad diskussionspartner i 
många sammanhang. Jag tackar er båda. 

Professor Hans Nyquist vid statistiska institutionen vid Umeå universitet har 
gett mig ett antal värdefulla synpunkter på vissa frågor av statistisk natur. Jag 
är tacksam för dessa. För säkerhets skull vill jag påpeka att jag inte alltid följt 
de goda råd jag fått av olika granskare, vilket innebär att alla kvarvarande 
brister skall lastas på mig uteslutande. 

Jag tackar också mina kollegor i arbetet med de centrala proven, Kjell 
Gisselberg och Jan-Olof Lindström, för mångårigt gott samarbete. Detsamma 
gäller Lotta Jarl och Monika Kriström, vilka i hög grad underlättat min tillvaro 
under den tid jag varit ansvarig för konstruktionen av olika centrala prov. 

Torulf Palm och Gunnar Wästle tackas för att de har hjälp mig med klassifice
ringen av de fysikuppgifter som ingår i undersökningen. Och Lisbeth Lundahl 
och Chistina Stage tackas för att de gett mig synpunkter på mitt manus. 

Under de avslutande tre terminerna, när jag haft doktorandtjänst och kunnat 
ägna mig åt skrivandet tämligen ostört, har mina doktorandkollegor i 
beteendevetarhuset bidragit till en trivsam och stimulerande arbetsmiljö. Jag 
tackar Ulla Johansson och doktorandgruppen samt övriga i norra fikarummet 
för den tid som varit. 

Min gode vän PhD Russeli Jones vid University of Melbourne har hjälp mig 
med de engelskspråkiga delarna av avhandlingen. Thank you Russell. 

Kära hustrun Inger har undanbett sig tacksägelser för att hon korrekturläst mitt 
manus och påtalat de mest halsbrytande meningsbyggnaderna, samt för att hon 
i övrigt visat en alldeles självklar övertygelse om att detta arbete skulle 
fullbordas. Jag respekterar givetvis hennes önskan. Jag får väl i stället tacka 
alla våra barn, vilka tillsammans med Inger utgör den sociala bas förutan 
vilken jag inte skulle finna den själsliga ro som är nödvändig för att fullfölja 
ett projekt som detta. 

Umeå mellan jul och nyår 1995 

Kristian Ramstedt 
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Kapitel 1 

Introduktion, syfte och disposition 

Introduktion 

De centrala proven i fysik och kemi för gymnasieskolan samt de centrala 
proven i fysik för komvux har sedan mitten av 1980-talet konstruerats vid 
pedagogiska institutionen, Umeå universitet. De särskilda komvuxproven blev 
obligatoriska 1990 och genomfördes för sista gången i och med de två proven 
våren 1993. De centrala proven för gymnasieskolans naturvetenskapliga och 
tekniska linjer1 har en längre historia men kommer att ges för sista gången 
1995 i kemi och 1996 i fysik. Huruvida någon centralt administrerad 
provverksamhet i naturvetenskapliga ämnen kommer att följa i den framtida 
program- och kursutformade gymnasieskolan är i dag något oklart. 

Under de år proven genomförts har en ansenlig mängd data insamlats. Det 
gäller inte enbart elevers resultat på enskilda uppgifter utan även deras kön, 
linjetillhörighet och senaste terminsbetyg. Gymnasieskolans prov i fysik och 
kemi normeras2 varje år genom att ett slumpmässigt urval på ca 15% av de 
totalt 15000 -17000 elevresultaten från N- och T-linjen insamlas, vilket innebär 
att data för ungefär 2300 elever finns för varje prov3. För komvuxprovens del 
har samtliga elevresultat samlats in, vilket innebär 1500 - 2000 elever per år. 
Utöver uppgiftsdata och kön finns här även uppgift om eventuell invandrarbak
grund. 

Denna bank av data har hittills inte utnyttjats till några mer ingående studier 
utöver de årliga rapporter med resultat och kommentarer som skickas till de 
skolor som deltar i proven. En av de frågor som under många år luftats i den 

1 Fortsättningsvis oftast kallade N- och T-linjen. 
2Innebär att poänggränserna för olika betyg fa t talls så att betygsmedelvärde och betygsfördel
ning överensstämmer med den stipulerade. 
3Denna grupp kallas i fortsättningen "normgrupp" eller "normeringsgrupp". 
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pedagogiska debatten är flickors och pojkars olika resultat på prov, deras 
skillnader i betyg, och inte minst den bristande överenstämmelse som råder 
mellan provresultat och betyg. Det vanliga mönstret härvidlag är att pojkar 
lyckas bättre på prov och att flickor lyckas bättre när det gäller betyg satta av 
lärarna. Förhållandet gäller i relativ mening på så sätt att om pojkarna har 
något högre betygsmedelvärde4 så är motsvarande skillnad i provpoäng (eller 
provbetyg) i allmänhet ännu större. Om å andra sidan flickorna har högre 
betygsmedelvärde - vilket dock aldrig varit fallet i fysik - minskar denna 
skillnad, eller vänds i sin motsats, när det gäller poängmedelvärdet på provet5. 
Detta förhållande får jag anledning att återkomma till senare. 

Den allmänna uppfattningen när det gäller de centrala proven i fysik och kemi 
förefaller vara att kemiproven är tämligen könsneutrala, medan fysikproven 
däremot klart är i pojkarnas favör. Denna uppfattning baserar sig huvudsakli
gen på tämligen grova jämförelser av poäng- och/eller betygsmedelvärden för 
pojkar och flickor som redovisas i de årliga rapporterna från pedagogiska 
institutionen6 och i Statistiska Centralbyråns publikationer (t ex SCB, 1992)). 

Om man emellertid analyserar resultaten mer i detalj, genom att inte enbart 
jämföra medelvärden för samtliga flickor och pojkar, utan även undersöker mer 
homogena undergrupper -1 ex pojkar och flickor med samma betyg - finner 
man att resultaten inte är så entydiga som de kan förefalla vid en ytlig 
granskning. I själva verket kan olika perspektiv leda till motstridiga slutsatser 
(se Hofslagare & Ramstedt, 1993 samt Hofslagare m fl, 1994). 

Generellt kan man också säga att fysik är det ämne som uppvisar den största 
skillnaden mellan pojkar och flickor - till pojkarnas fördel - oberoende av hur 
man gör jämförelserna. I kemi är bilden något mer komplicerad. Jag kommer 
dock inte att ägna mig åt kemiproven i den här avhandlingen. Dessa prov, 
liksom de särskilda centrala proven i fysik för komvux, hoppas jag kunna 
återkomma till i e tt senare arbete. Den här avhandlingen kommer endast att 
handla om gymnasieskolan centrala prov i fysik. 

4Gäller de av lärarna satta terminsbetygen. 
5Detta gäller ibland i kemi och matematik där skillnaderna mellan pojkar och flickor inte är lika 
stora som i fysik. 
6Från och med 1988 redovisas en årlig rapport med resultat och kommentarer från de centrala 
provet i Pedagogiska institutionens Pm-serie. Denna rapport skickas till de deltagande skolorna. 
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När det gäller metoder för att studera gruppskillnader, framför allt på enskilda 
uppgifter, har det skett en avsevärd utveckling under 1980-talet. Några 
ingående svenska studier av gruppskillnader, med de moderna metoder jag 
kommer att redovisa, har inte genomförts - i varje fall inte när det gäller de 
naturvetenskapliga ämnena på gymnasienivå. 

Den övervägande delen av arbetet med att utveckla nya statistiska metoder för 
att identifiera gruppskillnader har gjorts i USA. Eftersom det dominerande 
uppgiftsformatet där är flervalsfrågor med dikotom7 rättning har även 
metoderna för studier av gruppskillnader utvecklats för denna typ av uppgifter8. 
I Sverige använder vi i hög grad prov med polytoma uppgifter eller prov med 
en blandning av dikotoma och polytoma uppgifter. Detta innebär att det krävs 
modifiering och vidareutveckling av de gängse metoderna innan de är 
tillämpliga på uppgifter av den typ som ingår i de svenska centrala proven i 
fysik , kemi, och även andra ämnen. 

Den intressantaste frågan är dock, enligt min uppfattning, inte att finna metoder 
för att upptäcka de uppgifter som i någon väldefinierad mening fungerar olika 
för olika grupper, utan att försöka finna mönster eller strukturer som kan ge ett 
sammanhang åt de eventuella skillnader som upptäcks. Metodutvecklingen är 
dock en nödvändig förutsättning för att detta skall kunna ske. Att upptäcka 
statistiska eller systematiska samband mellan olika uppgifter, som visar sig ha 
särskilda egenskaper för olika grupper, kan ses som ett steg mot målet att 
beskriva, förklara och slutligen förstå vad den enskilda eleven upplever i sitt 
möte med ett prov eller en provuppgift. 

De första stegen; metodutveckling, sökande efter mönster och struktur, samt 
beskrivning och förklaring kan ses som tillämpningar av en i huvudsak 
kvantitativt betingad ansats, dock med väsentliga inslag av kvalitativa 
bedömningar. Det slutliga steget, förståelse av vad som händer hos eleven, 
förutsätter däremot en kvalitativ ansats med andra utgångspunkter och andra 
förutsättningar än dem som gäller för den här undersökningen. Detta slutliga 
steg är således av en annan karaktär. Trots att jag bedömer det steget som det 
kanske mest intressanta, så ryms det inte inom ramen för denna avhandling. 
Däremot kan det ses som den naturliga fortsättningen. 

7Dikotom innebär att uppgiften bedöms rätt eller fel vilket i allmänhet innebär att den tilldelas 
0 eller 1 p oäng. Polytoma uppgifter är detsamma som flerpoängsuppgifter. 
8Ett nyvaknat intresse kan dock skönjas. Ett exempel på detta är att Journal of Educational 
Measurement 1993 gav ut ett specialnummer (Nr. 3) om "Performance Assessment". 
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Syfte 

Min avsikt är att genomfora en jämförande analys av resultaten på de centrala 
proven i fysik i gymnasieskolan under åren 1982-94. Det övergripande syftet 
är att försöka utröna i vil ken utsträckning könsskillnader förekommer på de i 
proven ingående uppgifterna och om de - då de förekommer - kan systematise
ras och förklaras utifrån t ex uppgiftstyp, innehåll, uppgiftens placering i 
provet, mängden text, figur eller inte figur, vardagsanknytning, abstraktionsni
vå, svårighetsgrad eller något annat. Jag vill också utreda om det är möjligt, att 
utifrån en kvalitativ bedömning, baserad på resultaten av en sådan innehållslig 
analys, predicera vilka uppgifter som kommer att fungera i pojkarnas eller 
flickornas favör? 

Definitionen av gruppskillnader och betoningen av skilda aspekter har i olika 
steg förändrats sedan frågan först aktualiserades på 1960-talet. För att jag 
utifrån en modern definiton av gruppskillnader skall kunna uppnå mina syften 
krävs att de metoder som hittills använts vidareutvecklas. Detta är ett första 
nödvändigt villkor för att jag skall kunna uppnå mitt övergripande syfte. 

Jag kommer i huvudsak att koncentrera mig på enskilda uppgifter och endast 
mer översiktligt behandla i vilken utsträckning proven som helhet bör bedömas 
som rättvisa eller orättvisa, om de i någon mening gynnar eller missgynnar den 
ena eller andra gruppen. Terminologin när det gäller att beskriva gruppskillna
der, och kanske framför allt könsskillnader, är inte helt okontroversiell. Den 
innehåller begrepp som har olika värdeladdningar beroende på vilket 
perspektiv man utgår ifrån. Om man säger att en uppgift gynnar eller 
missgynnar en grupp, eller är i d en ena eller andra gruppens favör, behöver 
detta inte innebära en värdering av att detta gynnande eller missgynnande är 
otillbörligt. Det kan visserligen vara så att en viss uppgift statistiskt utfaller till 
den ena gruppens fördel, och i den meningen är i denna grupps favör, men om 
uppgiften är relevant utifrån den förmåga den skall mäta är denna favör inte 
orättfärdig eftersom den gynnade gruppen faktiskt är bättre. Om uppgiften 
däremot bedöms ge olika resultat därför att den i nå got annat avseende än det 
avsedda fungerar olika, då är favören otillbörlig. 

Frågeställningarna kring könsskillnader och deras betydelse och orsaker är 
många och komplicerade. De kan ses ur många perspektiv och de kan studeras 
och analyseras med utgångspunkt i många olika ansatser - sociologiska, 
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psykologiska, medicinska, biologiska, feministiska, historiska, politiska, 
statistiska, internationella osv (se t ex Byrne, 1993; Gipps & Murphy, 1994; 
Halpern, 1992 eller Staberg, 1992). Som exempel har undersökningar om 
könsskillnader varit väsentliga inslag i de stora IEA-undersökningarna9. Dessa 
studier har, förutom rena kunskapsmätningar, i hög grad gällt elevers attityder 
i olika avseenden samt olika bakgrundsvariablers10 betydelse. Vid dessa studier 
har ofta mer eller mindre sofistikerade statistiska tekniker kommit till 
användning (t ex Engström, 1994). I andra sammanhang har mer kvalitativt 
inriktade metoder använts. När det gäller studier av könsskillnader på 
uppgiftsnivå har dock analyserna i allmänhet baserats på enkla medelvärdes
jämförelser (se t ex Riis, 1988). 

Mitt perspektiv är avsevärt snävare än de ovan angivna. Jag kommer att 
koncentrera min uppmärksamhet på de enskilda uppgifter som ingår i proven. 
Min ansats kommer att vara statistiskt när det gäller att identifiera de uppgifter 
som fungerar olika för pojkar och flickor. Jag kommer att redovisa de 
vanligaste metoderna för att studera gruppskillnader som förekommer i 
litteraturen. Vissa kommerjag att nämna mycket översiktligt, för att sedan 
koncentrera mig på ett par, som jag bedömer som relevanta för mitt arbete. 
Dessa metoder kommerjag sedan att försöka utveckla så att de blir användbara 
för analyser av gruppskillnader på prov med dikotoma och polytoma uppgifter. 

Det första syftet har således en metodologisk inriktning och innebär ett försök 
att utveckla en metod för att avgöra i vilken utsträckning signifikanta 
gruppskillnader förekommer på uppgifter i prov som innehåller både dikotoma 
och polytoma uppgifter. Om detta handlar den första delen av avhandlingen. 

Denna del är i hög grad baserad på statistiska tekniker. Den har också som 
syfte att motivera och validera användningen av den till svenska prov 
anpassade metod jag redovisar. I mitt fall främst med syfte att undersöka 
pojkar och flickor, men metoden skall även kunna användas på andra grupper. 

Val ideringen av de använda metoderna är dock inte enbart, eller ens främst, 
baserad på statistisk teori utan jag försöker i hög g rad stödja mig på rimlighets

9I naturvetenskapliga ämnen har två undersökningar genomförts. FISS (First International 
Science Study) och SISS (Second International Science Study). För närvarande genomförs den 
tredje studien, TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) med deltagande av 
närmare 60 länder, däribland Sverige. 
,0T ex föräldrarnas utbildning och yrken samt socioekonomisk status i övrigt. 
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resonemang, t ex förefaller det rimligt att elever som går elteknisk gren är 
bättre på uppgifter som behandlar moment inom eliäran än elever på naturve
tenskaplig linje. Om metoden förmår identifiera (eller "flagga11") dessa 
uppgifter betraktar jag det som ett stöd för dess trovärdighet. Detta sätt att 
validera eller motivera de metoder jag använder medför att argumentationen 
i många fall kommer att baseras på tolkningar och värderingar av olika begrepp 
som ingår i de statistiska och psykometriska modellerna. 

Mitt perspektiv kan måhända tyckas snävt genom att jag i huvudsak fokuserar 
mitt intresse på enskilda uppgifter. Trots detta är vissa ytterligare avgränsning-
ar nödvändiga, framför allt av utrymmesskäl. Jag kommer således inte att ägna 
speciell uppmärksamhet åt de enskilda uppgifterna med avseende på ordval 
eller på förekomst av manliga eller kvinnliga personnamn. Inte heller kommer 
jag att systematiskt gå igenom uppgifterna för att se om de framställer pojkar 
och flickor på ett fördomsfullt eller sexistiskt sätt, dvs om uppgifterna är 
exempel på det som på engelska kallas "stereotyping". Mitt syfte är att 
identifiera de uppgifter som i statistisk mening fungerar olika för olika grupper 
och endast om det bland dessa framträder påtagliga exempel på stereotypisk 
tänkande kommerjag att kommentera just dessa aspekter. Detta är inte för att 
jag anser sådana aspekter oviktiga12, men dessa frågor ligger utanför ramen för 
mina syften med denna studie. 

Jag kommer inte heller att ha underlag för bedömningar av vilken betydelse de 
olika elevgruppernas attityder eller affektiva reaktioner i olika avseenden har 
för deras resultat. Överhuvud taget kommer inga av alla de olika faktorer som 
betingar de pedagogiska processer ur vilka mina data emanerar att ha någon 
explicit roll i mina analyser. Jag hänvisar till Staberg (1992) och Gipps & 
Murphy (1994) för översikter av forskningen kring könsskillnader på mer 
övergripande nivåer än den snäva uppgiftsnivå jag kommer att ägna mig åt. 

nVid bedömningen av en uppgift är ofta inte statistisk signifikans ett tillräckligt kriterium för 
att avgöra hur den bör bedömas. Uttrycket "flagga" används för att markera att den statistiska 
analysen indikerar att uppgiften bör observeras. 
12I USA är dessa frågor uppmärksammade och systematiserade på ett sätt som, så vitt jag känner 
till, inte förekommer vid konstruktionen av centrala prov i Sv erige. Vid Educational Testing 
Service infördes redan 1974 "ETS Guidelines for Testing Minorities" och de följdes 1976 av 
"ETS Guidelines for Sex Fairness in Tests and Testing Programs". Därefter har dessa 
"guidelines" reviderats i olika omgångar och i dag publiceras inga större provprogram utan att 
ha passerat ett särskilt råd med representanter för olika minoritetsgrupper, främst etniska, och 
för båda könen. Detta råd granskar ingående de uppgifter som ingår i p roven med avseende på 
"stereotyping" och med avseende på formuleringar som av någon av de berörda grupperna 
bedöms som nedlåtande eller förödmjukande (Ramsey, 1993). 
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Den andra delen av avhandlingen syftar till att sammanställa och analysera de 
uppgifter som i statistisk mening kan karakteriseras som pojk- respektive 
flickuppgifter. Syftet är vidare att undersöka om uppgifterna kan grupperas och 
kategoriseras på något systematiskt och meningsfullt sätt, så att det blir möjligt 
att bedöma om pojk- och flickuppgifter i didaktiskt, kognitivt eller annat 
avseende systematiskt avviker från varandra. I förlängningen är min förhopp
ning att de resultat jag kommer fram till skall bidra till att öka förståelsen för 
hur pojkar och flickor förhåller sig till de speciella aspekter av fysikämnet, 
vilka avspeglas i de uppgifter som ingår i de centrala proven. I förlängningen 
är avsikten med detta syfte att försöka generera ny kunskap, som kan inordnas 
i den fysikdidaktiska teoribildningen. 

Ett besvärligt problemen, där studier av gruppskillnader hittills inte kunnat ge 
något väsentligt bidrag, är svårigheten att med rimlig säkerhet i förväg bedöma 
om en uppgift kommer att ge resultat som gynnar den ene eller andra gruppen. 
Ett av mina syften är att försöka identifiera kvalitativa kriterier som kan utgöra 
underlag för att bedöma om en uppgift kan förväntas ge olika resultat för 
pojkar och flickor. Detta syfte har därmed en mer praktisk-pedagogisk 
inriktning. 

I sammanfattning är huvudsyftena med denna avhandling 

att utveckla en generell, av uppgiftsformatet oberoende metod för att 
studera i vilken utsträckning provuppgifter fungerar olika för olika 
grupper av elever 

att undersöka om de uppgifter i de centrala proven i fysik som 
fungerar olika för pojkar och flickor uppvisar karakteristiska egenska
per, samt att undersöka om dessa egenskaper är tillräckligt underlag 
för att predicera om en uppgift kommer att fungera olika för pojkar 
och flickor. 

Avhandlingens disposition 

Vissa delar av den text som följer kan förmodligen upplevas som tämligen 
teknisk. Detta behöver dock inte utgöra något oöverstigligt hinder. Jag 
bedömer att de tekniska delarna med fördel kan överhoppas av den som så 
önskar utan att helheten eller de väsentliga tankegångarna behöver gå 
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förlorade. I de följande avsnitten skall jag ge en kortfattad beskrivning av 
avhandlingens disposition och de olika kapitlens innehåll och karaktär. 

Den avhandling som följer består av tre delar om sammanlagt ytterligare elva 
kapitel. Den första delen, som omfattar kapitlen 2-6, är metodologisk. Där 
redovisas mina försök att vidareutveckla en känd metod för att studera 
gruppskillnader så att den skall vara tillämplig på svenska centrala prov. Jag 
försöker genomgående värdera och diskutera de antaganden jag utgår ifrån och 
de konsekvenser de får. Vissa delar av del I kan framstå som något tekniska13. 

Den andra delen, kapitlen 7-11, är mer empiriskt inriktad. Där används de 
metoder som redovisats i del 1 på de centrala proven i fysik åren 1982 -1994. 
Utifrån dessa prov görs jämförelser mellan de olika metodernas utfall. I del II 
försöker jag också identifiera vissa kriterier som kan ligga till grund för att 
analysera vilka egenskaper som karakteriserar de uppgifter som identifieras 
som "pojkuppgifter" respektive "flickuppgifter". Resultaten av dessa analyser 
används for att predicera vilka uppgifter på 1995 års centrala prov i fys ik som 
kommer att verka i ena eller andra riktningen. 

I del III, kapitel 12, gör jag slutligen några försök att förklara ock tolka en del 
av de företeelser jag studerat och de resultat jag erhållit. 

De olika delarna överlappar till viss del varandra. Olika metodologiska ansatser 
i del I exemplifieras med resultat från främst 1993 års centrala prov i fysik. I 
del II, där samtliga undersökta uppgifter ingår, valideras de olika metoder som 
utvecklats i del I genom jämförelser av utfallen på samtliga uppgifter. Jag har 
dock bedömt att de två delarna är så pass skilda till sitt huvudsakliga innehåll 
att det är motiverat att skilja dem åt. 

I det följande skall jag kortfattat ange vad de olika kapitlen främst handlar om. 

Kapitel 1, dvs detta kapitel, anger syftet med avhandlingen samt avhandlingens 
disposition 

I kapitel 2 försöker jag ge en övergripande sammanfattning av den utveckling 
som skett när det gäller studier av gruppskillnader. Och framför allt då 
beträffande gruppskillnader på uppgiftsnivå. Jag redovisar också kortfattat de 

13Mecl "tekniska" menar jag i de t här sammanhanget att framställningen baseras på statistiska 
eller matematiska formler. 



21 

metoder som främst kommit till användning. 

I kapitel 3 beskrivs Mantel-Haenszel-metoden som den normalt används, dvs 
för att analysera gruppskillnader på uppgifter som bedöms rätt eller fel. 
Därefter redovisar jag mina argument for att den kan modifieras så att den blir 
tillämplig på prov som innehåller både enpoängsuppgifter och flerpoängsupp-
gifter. Jag visar också hur jag tänkt mig att man kan använda metoden för att 
analysera kluster14 av uppgifter. Kapitlet innehåller en hel del diskussioner om 
olika utgångsantaganden bakom de tillämpade ansatserna. Det är delvis rätt 
tekniskt. 

Kapitel 4 handlar om modellanpassning av de observationsdata som ligger till 
grund för metoden i kapitel 3. Modellanpassningen ger bestämda fördelar, 
framför allt när det gäller grafisk framställning och när det gäller analys av 
olikformiga gruppskillnader, dvs i de fall en uppgift visar ett visst resultat för 
svaga elever och ett motsatt resultat för duktiga elever. Kapitlet innehåller 
vissa tekniska avsnitt. 

I kapitel 5 analyseras och diskuteras olika validitetsfrågor. De gäller främst 
definitioner av kriterium på förmåga samt vilka konsekvenser olika definitioner 
får. Provpoäng, med eller utan vissa uppgifter inkluderade, analyseras. 
Lärarbetyg infors som ett kriterium. Det visar sig ha speciella egenskaper när 
det gäller pojkar och flickor, vilka dock bedöms möjliga att hantera eftersom 
resultat från många års prov föreligger. Kapitlet innehåller förhållandevis få 
tekniska moment. 

I kap itel 6 diskuteras reliabilitetens betydelse för studier av gruppskillnader på 
uppgiftsnivå. Konsekvensen av att införa reliabiliteten som en faktor visas i 
några exempel. Kapitlet avslutas med en redovisning av den metodologiska 
ansats som valts för den empiriska delen av avhandlingen. Kapitlet innehåller 
vissa tekniska inslag, men bygger främst på grafiska framställningar. 

Del II inleds med kapitel 7, vilket ger en kortfattad beskrivning av hur, och på 
vilka grunder, de centrala proven i f ysik introducerats och utvecklats. Även 
läroplanerna och kursplanerna i fysik r edovisas kortfattat, liksom de elevunder
lag som ingår i undersökningen. Några genomgående tendenser i totalresultaten 
för pojkar och flickor illustreras med att par diagram. Kapitlet innehåller inga 
tekniska inslag. 

14Statistisk term för en grupp (av uppgifter). 
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I kapitel 8 redovisas jämförande resultat av olika metodologiska ansatser. 
Analysen baseras på samtliga 200 uppgifter som ingår i u ndersökningen. Den 
baseras i hög grad på grafiska framställningar och är därför inte särskilt 
teknisk. Kapitlet kan framför allt ses som en jämförande validering av de 
metoder som redovisats i del I. 

Kapitel 9 innehåller en redovisning av de kriterier som valts för att klassificera 
de olika fysikuppgifterna. Vissa försök görs att motivera de valda kriterierna 
och de analytiska kategorier i vilka de indelats. Gruppskillnader mellan pojkar 
och flickor analyseras utifrån de valda kriterierna och för vissa kombinationer 
av dessa. Analysresultaten redovisas främst i grafisk form och kapitlet kräver 
därför inga tekniska färdigheter i sta tistik. 

I kapitel 10 redovisar jag de uppgifter som visat sig vara mest utpräglade 
"pojk-" och "flickuppgifter". Olika analyser genomförs för att försöka utröna 
i vilken utsträckning mer systematiska prediktioner, baserade på olika 
innehållsliga kriterier, kan vara möjliga. Eftersom uppgifterna innehåller fysik 
är kunskaper i fysik en fördel, men de är ingen nödvändig förutsättning för att 
förstå kapitlet. 

I kapitel 11 redovisar och diskuterar jag ett försök att predicera vilka uppgifter 
på 1995 års centrala prov i fysik som vid en statistisk analys kommer att utfalla 
som "pojk-" respektive "flickuppgifter". Även här underlättar fysikkunskaper 
läsningen. 

Kapitel 12 slutligen är kallat sammanfattning och diskussion. Samtliga tidigare 
kapitel innehåller mer eller mindre utförliga diskussioner. Avhandlingen är så 
pass omfattande att jag inte funnit det meningsfullt att spara all diskussion till 
det avslutande kapitlet. I detta redovisar jag främst mina försök till tolkningar 
av de resultat som erhålls vid de statistiska analyserna. Jag försöker också 
formulera några hypotetiska förklaringar till vissa av de fenomen som framträtt 
vid de innehållsliga analyserna. I huvudsak kan detta kapitel ses som ett 
underlag för fortsatt forskning. 
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DELI 
Metodologisk del 

"Methodology, like sex, is better demonstrated than discussed. " 
(Edward E Lerner)1 

Inledning 

Denna del är i första hand metodologisk. Inledningsvis ges en kortfattad 
beskrivning av olika metoder för studier av gruppskillnader samt av hur synen 
på sådana skillnader förändrats sedan de först började uppmärksammas på 
1960-talet. 

Ett antal termer och begrepp av betydelse introduceras och definieras. Olika 
metoder redovisas och diskuteras mer eller mindre översiktligt. Efterhand 
fokuseras intresset på den så kallade Mantel-Haenszel-metoden, vilken ligger 
till grund för den vidareutvecklade metod jag valt att använda. Jag visar hur en 
sådan vidareutvecklad metod kan härledas samt anger vissa sammanhang där 
den är tillämplig. 

Olika typer av validitets- och reliabilitetsfrågor är av stor betydelse i denna del. 
Framför allt gäller de definitionerna av förmåga och de olika tolkningar som 
kan göras i anslutning till detta begrepp. Olika konsekvenser av skilda 
definitioner samt relationerna mellan olika mått på förmåga diskuteras 
tämligen utförligt. 

Slutligen sammanfattar jag mina ställningstaganden i olika frågor samt 
redovisar den metodologiska ansats jag valt att tillämpa på den mer empirisk 
inriktade andra delen av avhandlingen. 

]Ur Flyvbjerg (1991). 
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Kapitel 2 

Studier av gruppskillnader 

Bakgrund och utveckling 

Under många år har frågan om i vilken utsträckning prov är rättvisa eller 
rättvisande för olika grupper debatterats. I Sverige har diskussionen framför 
allt gällt skillnader mellan män och kvinnor (t ex på högskoleprovet), men 
internationellt har ofta skillnader mellan grupper med olika etnisk tillhörighet 
eller olika socio-ekonomisk bakgrund stått i fokus. I synnerhet diskussionen 
kring skillnaderna mellan olika etniska grupper var tidigt en väsentlig drivkraft 
bakom framväxten av olika metoder för att studera gruppskillnader. Frågan om 
deras förekomst, orsak och betydelse började utvecklas som ett forskningsom
råde inom det pedagogisk-psykometriska fältet i samband med framväxten 
"civil rights movement" i U SA i m itten på 1960-talet (Cole & Moss, 1989). 
Under senare år har en viss förskjutning skett mot att studier av gruppskillna
der med avseende på kön (eller genus2) kommit allt mer i fokus. 

Wilder & Powell (1989) anger att Maccoby & Jacklin's bok från 1974, "The 
Psychology of Sex Differences", allmänt brukar anges som startskottet för en 
på empiriska data baserad diskussion av skillnader mellan män och kvinnor 
inom olika kognitiva domäner. 

När det gäller skillnader på prov och provuppgifter anser Osterlind (1983) att 
födelseåret för de moderna metoderna att studera "item bias" kan sättas till 
1968, då artikeln "An investigation of item bias" publicerades av Cleary och 
Hilton (1968). Intresset har successivt växt och efter Berks samlingsverk från 
1982 "Handbook of Methods for Detecting Test Bias "tycks ett kapitel om "test 
bias", och framför allt "item bias", ingå i de flesta grundläggande läroböcker 

2Inom den könsteoretiska forskningen skiljer man mellan kön (sex) och genus (gender). 
Förenklat kan man översätta kön med biologiskt kön och genus med socialt kön (se t ex Staberg, 
1994, sid 25 eller Hallberg, 1992, sid 97 ff). Jag kommer att använda ordet könsskillnader utan 
att för den skull ta ställning till frågan om de eventuella skillnader som förekommer bäst kan 
förklaras utifrån det ena eller andra perspektivet. 
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i pedagogiska mätningar och testteori (Crocker & Algina, 1987; Hambleton & 
Swaminathan, 1985; Lord, 1980; Suen, 1990; Thorndike, 1882). Däremot finns 
inte orden "item bias" eller "test bias" nämnda i Lord & Novicks stora 
standardverk i psykometri från 1968. 

Många olika metoder, med syfte att avgöra om statistiskt baserade signifikanta 
skillnader föreligger, har genom åren utvecklats och lanserats. På svenska har 
Stage (1985) redovisat de metoder som var vanliga under 1970-talet och tidigt 
80-tal. De tidigare nämnda böckerna inklusive Osterlind (1983) ger i allmänhet 
också översikter av dessa metoder. 

Hambleton m fl (1993), Holland & Wainer (1993) samt Camilli & Shepard 
(1994) ger översikter över de metoder som huvudsakligen utvecklats och 
använts från 1980 och framåt och till vilka jag återkommer. 

Begreppet gruppskillnader på prov och provuppgifter har många aspekter, både 
begreppsligt och i mer teknisk/statistiskt avseende. Det enklaste, och därmed 
vanligaste, tillvägagångssättet är att helt enkelt jämföra poängmedelvärdena för 
respektive grupp, antingen på hela provet, eller på enskilda uppgifter. Om 
medelvärdesskillnader förekommer anses uppgiften gynna den grupp som har 
högre poängmedelvärde, eller omvänt missgynna den som har lägre. Samma 
förfaringssätt används även vid jämförelser av betygsmedelvärden. 

Sådana enkla jämförelser ger dock i många fall resultat, som vid en närmare 
granskning kan ifrågasättas. Om den ena gruppen - utifrån något av provet eller 
uppgiften oberoende kriterium - faktiskt är bättre än den andra, bör eller skall 
detta avspegla sig i provresultatet. Avsikten med provet är rimligtvis att avgöra 
vem eller vilka som har högre förmåga inom den kunskaps- eller färdighetsdo
män provet är avsett att mäta. En grupp som faktiskt är bättre skall rimligtvis 
ha högre medelvärde om instrumentet på ett riktigt sätt mäter det som det är 
avsett att mäta. Om instrumentet bedöms vara korrekt kan det då inte anses 
orättvist endast därför att två grupper erhåller olika medelvärden. I annat fall 
skulle slutsatsen bli att varje instrument som vid en mätning resulterar i 
medelvärdesskillnader skall betraktas som orättvist. Till exempel skulle ett 
måttband vara orättvist vid en längdmätning av pojkar och flickor, eftersom 
pojkarnas medellängd är större än flickornas3. 

3Ett belysande exempel på vart detta förenklade synsätt kan leda är det s k Golden Rule-fallet 
i USA (se t ex Angoff 1993 eller Camilli & Shepard 1994). 
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Om det emellertid finns andra mer ideologiskt betingade skäl -1 ex politiska, 
sociala, etiska, ekonomiska etc - som leder till beslut om att grupperna 
stipulativt skall anses likvärdiga, handlar det inte längre om statistiska eller 
andra tekniska frågor utan om värderingar (jämför Goldstein, 1994). Frågan om 
gruppskillnader på prov och deras hantering blir därmed en del av en bredare 
bedömning, och därmed också en del av bedömningen av det aktuella provets 
validitet. Validitetsbegreppet har genomgått förändringar och vad jag avser 
med validitet kan lämpligen beskrivas med inledningen till Messicks (1989) i 
dag närmast klassiska artikel i "Educational Measurement". 

Validity is an integrated evaluative judgement of the degree to which 
empirical evidence and theoretical rationales support the adequacy and 
appropriateness of inferences and actions based on testscores or other modes 
of assessment, (sid 13) 

Begreppet "construct validity"4 kan idag ses som ett övergripande validitets-
begrepp som i sig innefattar flertalet av alla de olika validiteter som efterhand 
definierats (se t ex Cole & Moss, 1989; Messick, 1989; Wiliam, 1995). 

Två perspektiv 

Frågan om gruppskillnader på prov kan studeras ur två perspektiv. Det första 
innebär att man koncentrerar uppmärksamheten på provresultaten i sin helhet5. 
Det enklaste tillvägagångssättet innebär, som jag tidigare nämnt, en direkt 
jämförelse av medelvärden. Man vet då inte om eventuella skillnader beror på 
att grupperna är olika eller på att provet fungerar olika för varje grupp. Ett sätt 
att undvika denna osäkerhet är att relatera provresultaten till något externt 
kriterium, som kan användas som mått på den förmåga provet mäter, t ex av 
lärarna satta terminsbetyg eller slutbetyg. Därefter kan olika korrelations- eller 

4 Construct validity översätts vanligen med begreppsvaliditet. Jag tycker inte att detta är en 
tillräckligt heltäckande översättning. Den mest närliggande språkliga återöversättningen av 
begreppsvaliditet borde vara "concept validity". Ett "construct" förefaller mer omfattande än ett 
begrepp (med den innebörd detta ord har i svenska språket). Som jag tolkar "construct" är det 
en (teoretisk) konstruktion som ofta är uppbyggd av ett antal begrepp. För att betona det aktiva 
momentet av konstruktion skulle jag föredra att använda den "svengelska" termen "construct 
validitet". Den utgör dock en alltför motbjudande anblick i en svensk text och jag bibehåller 
därför den etablerade termen begreppsvaliditet, men med betoning på att begreppet begreppsvali
ditet skall tolkas som en konstruktion. 
5I engelskspråkig litteratur kallad "test bias". 
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regressionstekniker användas för att utröna i vilken utsträckning provresultatet 
överensstämmer med andra, externa kriterier på förmåga (se t ex Stage, 1985). 

Det stora problemet är i allmänhet att finna ett tillräckligt reliabelt externt 
kriterium. Med vårt hittillsvarande betygssystem, baserat på obligatoriska 
nationella centrala prov, har betygen - enligt interna undersökningar vi gjort -
varit i hög grad reliabla6, framför allt på gruppnivå. Därmed finns, när det 
gäller de centrala proven, goda förutsättningar genom att provresultaten kan 
relateras till lärarnas betyg. I vissa fall fungerar detta utmärkt, i andra är det 
emellertid förenat med avsevärda besvär, som vi senare skall se. 

Det andra perspektivet innebär att man fokuserar uppmärksamheten på de 
enskilda uppgifterna i provet för att försöka utröna vilken eller vilka uppgifter 
som gynnar, respektive missgynnar7, den ena eller andra gruppen. Syftet kan 
vara att efter utprövning kunna gallra bort uppgifter som bedöms olämpliga. 
Men det kan också vara mer inriktat mot kunskaps- och teoriutveckling. 

De metoder som i dag dominerar när det gäller att undersöka gruppskillnader 
på uppgifter kan alla samlas under benämningen "villkorade" metoder 
("conditional methods" Mellenberg, 1989). De innebär att de jämförda 
grupperna matchas mot varandra utifrån något kriterium, som likställer dem 
med avseende på den förmåga som provet syftar till att mäta. Här är det vanliga 
förfaringssättet att analysen grundas på ett internt kriterium, på förmåga 
uttryckt i observerad provpoäng, eller på latent8 förmåga. 

I den mån något reliabelt externt kriterium existerar -1 ex tillförlitliga betyg -
finns det även på uppgiftsnivå fördelar med att basera jämförelsen på detta. 

6Det är tveksamt i v ilken utsträckning detta kommer att gälla när nationella prov endast (som det 
förefaller 1995) kommer att ges i matematik, svenska och engelska. Därtill kommer att ett 
fundamentalt systemskifte inträffat genom att betygsättningen övergår från att ha varit strikt 
grupprelaterad (normrelaterad) till att bli målrelaterad (kriterierelaterad). 
7Orden "gynnar" och "missgynnar" får tills vidare tolkas som statistiska utfall och ej som 
värderingar. 
8Latent förmåga är ej direkt observerbar förmåga. Den är ett mått på elevens förmåga som 
estimerats med hjälp av någon teoretisk-statistisk modell. I engelskspråkig litteratur används 
vanligen ordet "ability" för latent förmåga. För manifest, dvs observerbar förmåga, används i 
allmänhet ordet "performance". På svenska finns inget bra ord för manifest förmåga. Man kunde 
möjligen tänka sig "färdighet", men detta ord har en mer praktiskt inriktad innebörd i svenska 
språket. Jag kommer därför fortsättningsvis att använda ordet förmåga som beteckning både för 
latent förmåga och manifest förmåga med förhoppning att det av sammanhanget skall framgå 
vilken typ av förmåga som avses. 
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Man kan därmed undvika ett svårhanterligt cirkelberoende, som uppkommer 
när analysen baseras på ett internt kriterium, nämligen det förhållandet att 
kriteriet på förmåga, dvs totalpoäng, är beroende av resultatet på den 
observerade uppgiften9. 

Även mellanformer mellan ytterligheterna gruppskillnader på hela provet och 
på den enskilda uppgiften förekommer. Det kan ibland vara av intresse att 
studera om en viss del av provet uppvisar gruppskillnader, t ex om resultaten 
på en del som består av flervalsfrågor avviker från resultaten på resten av 
provet, som kanske består av essäfrågor eller andra uppgifter av mer omfattan
de natur. Några metoder för denna typ av studier finns för närvarande inte 
redovisade i litteraturen när det gäller prov med blandade uppgiftsformat10. 
Den metod jag senare kommer att presentera medger sådana bedömningar av 
gruppskillnader på kluster av uppgifter. 

Det finns flera skäl att studera gruppskillnader, och metoder för att fastställa 
dessa; teoretiska, etiska, men även skäl av mer pragmatisk och ekonomisk 
natur kan anföras. 

Teoretiska skäl är att det är angeläget att öka kunskapen om på vilket sätt olika 
uppgifter, och olika typer av uppgifter, fungerar för olika grupper. I förläng
ningen är det av intresse att veta varför de fungerar olika och vad det betyder 
att de fungerar olika. 

Av etiska skäl är det önskvärt att kunna skapa prov som är så rättvisa som 
möjligt mot olika grupper. Om uppgifter som fungerar olika för olika grupper 
ingår i provet, skall detta inte ha sin grund i tillfälligheter eller i faktorer 
utanför den förmåga provet avser att mäta, utan vara ett medvetet val utifrån 
att dessa uppgifter bedöms som så väsentliga for det "construct" - den förmåga 
provet avser att mäta - att de väljs, trots att de fungerar olika för respektive 
grupp (Camilli & Shepard, 1994). Eventuellt kan man tillämpa en kompense
rande princip genom att välja uppgifter på sådant sätt, att uppgifter som 
favoriserar den ena gruppen kombineras med uppgifter som gynnar den andra 
gruppen. Detta är överväganden och värderingar som måste göras av den eller 

9Här finns olika uppfattningar om huruvida olika uppgifter skall ingå eller uteslutas från 
totalpoängen. Jag återkommer till denna fråga. 
10Sedan detta skrevs har jag fått tillgång till en s k beta-version av ett datorprogram 
"P-SIBTEST" som kan användas i detta sammanhang. Jag återkommer till detta program senare. 
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dem som konstruerar provet. 

Av pragmatiska och ekonomiska skäl är det angeläget att finna enkla och 
praktiska metoder för att avgöra vilka uppgifter som är olämpliga därför att de 
på ett otillbörligt sätt missgynnar någon grupp. Om de tillgängliga metoderna 
är alltför komplicerade och svåranvända är det stor risk för att de aldrig 
kommer till användning som hjälpmedel vid den praktiska provkonstruktionen. 

Några definitioner 

Tidigare var det vanligt att i samband med studiet av gruppskillnader tala om 
"test bias" eller "item bias". Ibland förekommer också termen "selection bias" 
(Pedhazur & Pedhazur, 1991). Termen bias har en vedertagen innebörd inom 
statistiken11 och den ursprungliga innebörden i b egreppen test bias och item 
bias var också statistisk. I dag har item bias en mer värderande innebörd och 
den ursprungliga statistiska innebörden har, i va rje fall i modern amerikansk 
litteratur, ersatts med begreppet DIF, som är en förkortning av "Differential 
Item Functioning"12 (Holland & Thayer, 1988). 

Skillnaden mellan innebörderna i de två begreppen item bias och DIF kan dock 
vara hårfin. Den beskrivs t ex på följande sätt av Nandakumar (1993): 

The subtle distinction between the closely related concepts of bias and DIF 
can be explained as follows. In the conceptualization of item bias it is 
generally assumed that the validity of some items on the test is qustionable 
while the validity of the rest of the items are considered convincing. That is, 
these items of questionable validity contribute to the test score differences 
between groups of examinees who are "equal" on the ability the test is 
intended to measure. In the conceptualization of DIF analyses, however, it is 
assumed that some items contribute to test score differences between two 
groups of examinees matched according to some criterion about which no 
explicit validity claim is to be made. However, it is implicitly assumed that the 
matching variable (internal or external) is pchycometrically meaningful to 
match examinees. In this sence, item bias is a special case of DIF. Several 

1 Avvikelsen mellan ett på stickprov baserat väntevärde för en populationsparameter och det 
verkliga värdet på denna populationsparameter. 
12Även termen "Differential Item Performance" förekommer. Termerna "DIF", "bias" och "item 
bias" har inga bra svenska motsvarigheter och jag kommer därför att behålla dem i deras 
engelskspråkiga dräkter. 
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biased items acting in concert produce test bias, and several DIF items acting 
in concert produce differential test functioning (DTF) (sid 293). 

Camilli och Shepard (1994) gör en likartad distinktion mellan begreppen DIF 
och item bias. 

Item bias statistics provide a statistical flag whenever items appear to be 
measuring differently for an identifiable subgroup of examenees. Then test 
authors must investigate further to determine whether the source if differential 
difficulty is relevant or irrelevant to the construct being measured by the test. 
Only in the latter case would the item be biased against members of the 
affected group. Thus i tem bias procedures involve both the computation of 
statistical indeces and follow-up investigations into the sources of of item 
difficulty (sid 1). 

Because conlusions about bias is not purely statistical in nature, these indices 
also have a more neutral label differential item functioning (DIF)... We 
consider bias to be an inference that must be supported by construct validity 
evidence... we refer to item statistics as DIF indices in the explanation of a 
statistical method, but as bias indices when it is clear from the context of 
discussion that further effort has been made to arrive at substantive explana
tions for DIF and thereby to draw conclusions about bias in test items (sid 2). 

Camilli & Shepard (1994) definierar vidare test bias på följande sätt: 

Test bias is defined as invalidity or systematic error in how a test measures for 
members of a particular group. Bias is systematic in the sense that it creates 
a distortion in the te st results for members of a particular group... Notice that 
test bias is a concept that is defined in terms of groups of examinees (sid 8). 

Metoder för undersökningar av test bias förefaller inte så vanliga i dag i den 
psykometriska litteraturen. Uppmärksamheten har förskjutits mot utvecklingen 
av nya tekniker för att bestämma item bias och DIF. I den mån gruppskillnader 
på hela test studeras används i d ag vanligen termen DTF (Differential Test 
Functioning). Nandakumar (1993) använder dock den termen även vid 
jämförelser av grupper av uppgifter eller delar av ett test inom ramen för hela 
testet. Alltså inte enbart för jämförelser av olika gruppers resultat på kompletta 
test. För en utförligare diskussion av begreppen item bias och DIF hänvisar jag 
till Camilli (1993), Camilli & Shepard (1994) och Shealy & Stout (1993a, 
1993b). 
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I fortsättningen kommer jag att ansluta mig till den definition Camilli & 
Shepard (1994) förespråkar, dvs DIF innebär att en statistisk analys visar att en 
uppgift i ett prov fungerar olika ("flaggas") för två undergrupper av provdelta
gare, vanligen kallade referensgrupp och fokalgrupp. Referensgruppen är den 
grupp mot vilken jämförelsen görs och fokalgruppen är den grupp man 
speciellt intresserar sig för. DIF är således en indikation på att en statistiskt 
definierad skillnad föreligger mellan referensgrupp och fokalgrupp på en viss 
uppgift. 

Item bias innebär att den skillnad (DIF) som förekommer förklaras och 
värderas i relation till den förmåga som provet avser att mäta. Om det bedöms 
att den statistiska skillnaden (DIF) beror på något annat än det som uppgiften 
är avsedd att pröva, då föreligger item bias. Item bias innebär således en 
värdering av att den statistiska skillnad som förekommer är orättfärdig, dvs att 
uppgiften saknar begreppsvaliditet. Den mäter inte den förmåga den skall mäta. 

Avhandlingens första del - som syftar till att utveckla statistiska metoder för 
att identifiera uppgifter som fungerar olika för pojkar och flickor - kommer i 
huvudsak att handla om DIF. Jag kommer där inte primärt att ägna mig åt 
innehållet i uppgifterna, utom då det är nödvändigt för att motivera vissa 
ställningstaganden. För test bias gäller samma sak. Det är inget syfte i sig att 
studera gruppskillnader på hela prov, men totala provresultat kommer att 
utgöra nödvändiga underlag för delar av mina härledningar. 

Den andra delen av avhandlingen - som framför allt syftar till att beskriva och 
förklara den DIF som förekommer - kommer däremot i h ög grad att handla om 
de flaggade uppgifternas innehåll, och därmed i mo tsvarande grad gälla frågor 
av betydelse för bedömningen av om item bias föreligger. 

Metoder för att studera DIF 

Hambleton m fl (1993) delar in de metoder som använts för att studera DIF i 
tre grupper. 

1. Metoder som baseras på klassisk testteori. 
2. Metoder som baseras på item response theory. 
3. Metoder som baseras på CHI-2 analyser. 
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Några grundläggande principiella skillnader, utöver principen om villkorad 
eller ovillkorad jämförelse, kan inte sägas föreligga mellan de olika grupperna 
av metoder. Ofta kan de ses som överlappande och som mer eller mindre grova 
approximationer av varandra, men för att få en viss struktur i min översikt 
följer jag Hambletons indelning, plus att jag lägger till en ijärde grupp kallad 
"Övriga metoder". 

Eftersom den metod jag senare kommer att tillämpa använder begrepp från 
item response teorin och bygger på den CHI-2 metod som blivit lanserad under 
namnet Mantel-Haenszel, kommerjag att ägna förhållandevis mycket utrymme 
åt dessa metoder, medan de metoder som baseras på klassisk testteori 
behandlas mer översiktligt. I kapitel 6 kommer jag dock att diskutera vissa 
konsekvenser av den klassiska testteorin i relation till de moderna metoderna 
för DIF-analys. 

Metoder som baseras på klassisk testteori 

De metoder som baseras på klassisk testteori utgår från ett antal olika 
statistiska tekniker. Vissa metoder bygger på interaktioner mellan grupp och 
item (t ex ANOVA-metoder och "transformed item difficulty", TID-metoden, 
se Osterlind, 1983). Andra baseras på olika faktoranalytiska tekniker (Cole & 
Moss, 1989). Flertalet av metoderna inom dessa kategorier kan i dag anses 
överspelade, men några torde fortfarande användas i viss utsträckning. De 
rekommenderas dock inte i den moderna litteraturen. De modernare metoderna 
bygger dock delvis på de "klassiska" och det kan därför vara av värde att 
diskutera några av dem. I synnerhet gäller detta metoder relaterade till 
begreppet dimension, dvs främst faktoranalytiskt relaterade metoderna. DIF 
kan tolkas som ett uttryck för att en uppgift mäter en förmåga som är 
sammansatt av olika dimensioner, och som ett utryck för att olika grupper har 
olika fördelningar av förmåga i respektive dimension (Camilli & Shepard, 
1994). Eftersom dimensionalitetsbegreppet är fundamentalt skall jag ägna visst 
utrymme åt detta och faktoranalysen. 

Faktoranalys och dimensionalitet 
Faktoranalys är en vanlig metod för att bestämma hur olika uppgifter eller 
grupper av uppgifter kan hänföras till olika dimensioner. Dimension definieras 
då som ett statistiskt begrepp. Dimensionsbegreppet måste emellertid kunna 
ges en begreppslig tolkning inom ramen för den förmåga som mäts för att det 
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skall få en meningsfull innebörd13. 

En fysikuppgift av icke-trivial natur kan för sin lösning sägas kräva kunskaper 
i många dimensioner. Förutom de kunskaper som direkt hänför sig till det 
ämne som uppgiften handlar om, krävs det förförståelser av olika slag. 
Vanligtvis är uppgiften formulerad som en text, vilket förutsätter förmåga att 
läsa och tolka text. Mycket ofta innebär uppgiften att ett problem skall lösas 
med hjälp av en mer eller mindre komplex matematisk modell. Detta 
förutsätter förmåga i en matematisk dimension. Ibland skall en figur eller graf 
tolkas, vilket kan kräva förmåga av spatial karaktär, dvs i en spatial dimension. 
På liknande sätt kan ytterligare dimensioner definieras. 

Var och en av de grova dimensionerna; textförståelse, matematisk förmåga, 
spatial förmåga osv, kan mycket väl tänkas uppdelade i ytterligare ett antal 
dimensioner. De dimensioner som är möjliga att identifiera i statistisk mening 
är beroende av det instrument (prov) man använder, antalet uppgifter, 
uppgifternas innehåll, uppgifternas komplexitet mm. Och givetvis även av den 
grupp som genomför provet. Hur många dimensioner ett visst givet prov skall 
anses representera bestäms, mer eller mindre godtyckligt, av var gränsen dras. 
Med en tillräckligt fin uppdelning erhålls lika många dimensioner som 
uppgifter. En sådan uppdelning är föga meningsfull och därför väljs i al lmänhet 
en gräns som ger ett lägre antal dimensioner. 

I en begreppslig, språklig mening har dimensionsbegreppet sin grund utanför 
provet, i den läroplan, kursplan och lokala arbetsplan som definierar kursinne
hållet. Det är provkonstruktörens uppgift att transformera denna begreppsligt 
definierade kunskapskropp till ett prov. Att skapa samstämmighet mellan ett 
statistiskt dimensionalitetsbegrepp och ett ämnesbaserat är ofta svårt. Det 
måste göras genom tolkning. Om en tillfredställande överenstämmelse inte kan 
uppnås kan det bli nödvändigt att prioritera det ena eller andra perspektivet. 
Eller att acceptera att de statistiskt definierade dimensionerna inte kan ges 
någon betydelsebärande innebörd. 

13Matematiskt definieras dimension som "I ett vektorrum det största antalet linjärt oberoende 
vektorer" (Thompson, 1991). Detta kan inom matrisalgebran uttryckas som matrisens rang 
(rank). Inom faktoranalysen definieras dimension som rangen för provets korrelationsmatris, 
se t ex Henrysson, 1957. Ofta används dock begreppet mer allmänt. "Dictionary of statistics and 
methodology" (Vogt, 1993) skriver under "Dimensionality": The number of aspects or 
"dimensions "a construct has. 
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Alla uppgifter och alla prov som förekommer i praktiken kan, oberoende av 
perspektiv, betraktas som mer eller mindre flerdimensionella, även om det i 
faktoranalytiskt mening i allmänhet finns en dominerande faktor. Allmänt 
torde man kunna säga att ju mer statistiskt endimensionella prov är desto 
trivialare blir de till sitt innehåll. När det gäller kunskapsprov i skolan skulle 
höga krav på statistisk endimensionalitet medföra att uppgifterna blir så 
likartade att proven därmed blir skäligen ointressanta. 

Inom den psykometriska litteraturen är den statistiska definitionen av 
dimension, baserad på någon form av faktoranalys, vanligast (Henrysson 1957; 
Hambleton & Swaminathan, 1985; Thissen, Steinberg & Wainer, 1993). Men 
när det gäller provverksamhet i skolämnen är det givetvis väsentligt att de även 
kan förklaras i kognitiva, didaktiska eller begreppsliga termer. Hur finfördelad 
uppdelningen i dimensioner bör vara vid en statistisk analys måste grundas på 
en bedömning av vad som är tolkningsbart och meningsfullt i begreppslig 
mening i det aktuella sammanhanget14.1 många fall, t ex inom den kognitions-
psykologiska forskningen, är antalet dimensioner bestämd utifrån en teoretisk 
bas. Men samtidigt är denna teoretiska bas sin tur ofta instrumentberoende. Det 
finns i sådana fall betydande inslag av operationellt definierade dimensioner 
av en typ som inte är tillämpliga för skolämnen med externt definierade 
kunskapsdomäner. 

De flesta uppgifter som ingår i centrala prov uppvisar vid en faktoranalys en 
relativt hög grad av överenstämmelse i statistisk mening15. Även vid 
värderingen av provresultaten gäller i de flesta sammanhang att uppgifterna i 
huvudsak betraktas som endimensionella i ett slags fysikalisk eller skolfysika-
lisk dimension. Om så inte vore fallet skulle det vara svårt att motivera, att en 
direkt addition av poäng på enskilda uppgifter till en total poängsumma, gäller 
som samhälleligt sanktionerat mått på fysikkunskaper. 

Detta sätt att se på dimensionalitet får ses som ett (outtalat) postulat som ligger 
till grund för det traditionella sättet att värdera provpoäng. Det är ett ställnings

14Vid konstruktionen av kunskapsprov (achievement tests), t ex de centrala proven, ligger 
tyngdpunkten på begreppsliga aspekter så som de kommer till uttryck i läroplaner och 
kommentarmaterial, trots att provresultaten används i ett grupprelaterat betygssystem. När det 
däremot gäller prov av typen intelligenstest (aptitude tests) och andra test av mer operationellt 
definierade förmågor ligger tonvikten mer på provets differentierande förmåga och andra 
statistiska aspekter. 
15I allmänhet framträder en dominerande faktor (ej publicerat internt material). 
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tagande som kan problematiseras och ifrågasättas16. Det förefaller dock ur 
kognitiv eller didaktisk synpunkt rimligt och praktiskt att tala om en fysikalisk 
dimension, definierad som det som mäts med ett till kursen välanpassat 
fysikprov (jämför Reckase m fl. 1988). Detta är också vad jag utgår ifrån i 
mina undersökningar. 

Men eftersom en uppgift i a llmänhet förutsätter delvis olika förmågor, dvs 
förmågor i olika dimensioner, kan det inträffa att en viss uppgift kräver mer av 
någon dimension i vilken den ena gruppen har relativt högre förmåga än vad 
den har i "huvuddimensionen". Detta ger då utslag till denna grupps fördel på 
just denna uppgift, eller denna typ av uppgifter. Det är tänkbart att detta kan 
kompenseras av att den andra gruppen har en högre förmåga i någon annan 
dimension av betydelse för uppgiften. Enbart det förhållandet att ingen skillnad 
uppträder i den sammanfattande dimensionen utesluter således inte att det finns 
skillnader i de dimensioner som konstituerar uppgiften (jmfr Ackerman, 1995). 

Begreppet dimension är med andra ord i si g själv mångtydigt och komplext. 
Det kan inte uttömmande behandlas här. Jag rekommenderar t ex Hambleton 
& Swaminathan (1985) eller Hutchinson (1991) för en utförligare diskussion 
och Goldstein (1994) för en mer skeptisk betraktelse. 

De faktoranalytiska metoderna har en indirekt betydelse vid DIF-studier genom 
att de i olika sammanhang används för att undersöka statistisk dimensionalitet. 
Detta kan vara av betydelse för att avgöra vilka metoder som är användbara, 
vissa förutsätter endimensionalitet. När det gäller faktoranalysens användning 
för direkta studier av DIF kan de inte sägas vara särskilt vanliga. Metoderna är 
begreppsligt komplexa och resultaten kan vara svåra att bedöma i te rmer av 
tolkningsbara förmågor eller dimensioner, ofta kan flera olika tolkningar ges. 

Jag har ägnat förhållandevis stort utrymme åt faktoranalysen för att jag velat 
belysa dimensionalitetsbegreppet. I begreppsligt hänseende torde DIF kunna 
betraktas som ett uttryck för mångdimensionalitet, eftersom en uppgift som 
flaggar för DIF i något signifikant avseende avviker från det kollektiv av 
uppgifter som tillsammans konstituerar den förmåga som provet mäter. Om 
sedan den förmåga, eller dimension, den avvikande uppgiften representerar 
skall ingå i den totala förmågan, är en fråga som måste avgöras genom 
bedömning av ämnesexperter. Om uppgiften ej är valid är den ett exempel på 

16Inom item response teorin är kravet på (statistisk) endimensionalitet uttalat. 
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item bias och bör ej ingå i förmågekriteriet. 

De traditionella faktoranalytiska metoderna används inte i någon större 
utsträckning för DIF-studier, och bör heller inte användas enligt Camilli & 
Shepard (1994). Osterlind (1983) sammanfattar sin kritik på följande sätt: 

The reasons why factor analysis is not recommended in test item bias work, 
despite its conceptual appeal, are fundamental. First of all, no rationale exist 
for deciding which factors could legitimately be extracted, and there is no 
appropriate statistical test available to compare the factor loadings. Another 
reason it is not recommended in bias investigations is that in computations the 
scores of one group are regressed onto those of another, and no logical 
rationale exists for deciding which group to select for the regression. For these 
reasons, then, factor analysis is not recommended in test item bias work, (sid 
18) 

Däremot torde de moderna faktoranalytiskt relaterade metoderna (LISREL, 
EQS, m fl)kunna vara användbara för studier av gruppskillnader på prov. De 
tycks dock främst användas för kognitionspsykologiskt inriktade studier även 
då skolämnesbaserade data används som underlag (t ex Gustafsson, 1992; 
Gustafsson & Balke, 1993; Rosén, 1995). Några undersökningar där de använts 
specifikt för DIF-studier har jag inte funnit. 

Delta-plot metoden 
Den under lång tid mest använda "klassiska" metoden för DIF studier17 utgår 
från transformerade/?-värden18 och kallas efter sin upphovsman "Angoffs delta 
plot metod" (Angoff, 1972, 1982). Ett annat vanligt namn är TID (Transformed 
Item Difficulty) (Camilli & Shepard, 1994; Osterlind, 1983). Man utgår då inte 
från observerade />-värden utan från någon skala till vilken /7-värdena 
transformerats, vanligen den s k delta skalan19 som ETS (Educational Testing 
Service) använder, men även en vanlig z-skala kan användas. Stage (1985) ger 
flera exempel där metoden tillämpas på högskoleprovet20. 

17De klassiska metoderna kallades metoder för att bestämma item bias, men var enligt den 
terminologi jag använder metoder för att bestämma DIF. 
18p-värdet är samma sak som lösningsproportionen, dvs antalet korrekta svar/totala antalet svar 
för dikotoma uppgifter. För polytoma uppgifter är p-värdet summan av erhållna poäng/summan 
möjliga poäng på uppgiften. 
19Detta är en skala med medelvärdet 13 och standardavvikelsen 4, z-skalan har som bekant 
medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1, 
20Jag kommer i re sultatdelen att visa ett exempel där jag använder z-plot. 
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Metoden innebar ett framsteg jämfört med direkta/?-värdesjämförelser. Genom 
transformationen togs hänsyn till /^-värdenas icke-linjära egenskaper. Metoden 
fick stor spridning genom att den användes av ETS i USA. Den utsattes dock 
efterhand för en tilltagande kritik. Kritiken ledde till olika modifieringar, men 
idag rekommenderas metoden inte (Camilli & Shepard, 1994). 

Kritiken baserades framför allt på att metoden inte kan skilja på DIF och 
diskriminationsförmåga hos en uppgift. Detta kan leda till att uppgifter med 
hög diskriminationsförmåga blir markerade som DIF, trots att uppgifterna inte 
alls är exempel på DIF utan i s jälva verket kan ha utmärkta mätegenskaper 
(Hambleton & Swaminathan, 1985; Shephard m fl, 1985). 

Figur 1 visar hur lösningsproportionen ökar med ökande förmåga för två 
uppgifter21 (de två övre grafema). Uppgift 1 a nger lösningsproportionen för 
både grupp 1 och grupp 2. Individer med samma förmåga har således samma 
lösningsproportion oberoende av i vilk en grupp de ingår. Samma förhållande 
gäller för uppgift 2. De två grupperna har olika fördelning på förmåga, vilket 
visas av de två nedre grafema. Uppgift 1 har högre diskriminerande förmåga, 
vilket visas av att den grafen har brantare lutning, och grupp 1 ä r den grupp 
som har högre förmåga. 

Antag att flertalet uppgifter på provet ser ut som uppgift 2. Då är Ap2 den 
normala /?-värdesdifferensen mellan grupp 1 och grupp 2. Eftersom Apj är 
avsevärt större än Ap2 skulle i det här fallet uppgift 1 klassas som item bias 
(DIF) till fördel för grupp 1, eftersom p-värdesskillnaden (Ap^ här är större än 
genomsnittet (Ap2). I själva verket visar dock inte uppgift 1 item bias, eftersom 
båda gruppernas lösningsproportioner följer grafen för uppgift 1, utan högre 
diskriminationsförmåga än genomsnittet av uppgifter. 

2 Respektive kurva antas vara densamma för både grupp 1 och grupp 2, dvs grafen för t ex 
uppgift 1 ser likadan ut oberoende av om den baseras på grupp 1 el ler grupp 2. 
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Om omvänt flertalet 
uppgifter ser ut som upp
gift 1 blir i stället uppgift 
2 flaggad som item bias, 
men nu i grupp 2:s favör, 
eftersom /?-värdesdiffe-
rensen (Ap2) är mindre 
än genomsnittet (Ap^. 

Övriga klassiska meto
der och sammanfattning 
Inom kategorin metoder 
som baseras på klassisk 
testteori kan även par
tiella korrelations
tekniker (Strieker, 1985), 
variansanalys, olika 
regressionstekniker och 
"generalizabilityM-base-
rade tekniker (van de 
Vijver & Poortinga, 1991) inkluderas. Flertalet av dessa kan sägas vara mer 
eller mindre överspelade i dag och tycks inte heller användas i någon större 
utsträckning. Camilli & Shepard (1994) sammanfattar de klassiska metoder
na på följande sätt: 

Although classical bias methods are intuitively appealing, the burden of this 
chapter has been to show that classical methods - p-value differences, 
ANOVA, and point biserial correlations - are technically flawed. When two 
groups differ in average performance, classical statistical techniques will 
confound item difficulty and item discrimination. Significant bias flags could 
be created artificially even when items are functionin g equivalently. By the 
same token, both heuristic demonstrations and simulations can show that these 
methods can be insensitive to real occurences of bias (sid 38). 

— Uppgift i 
c """ Uppgift 2 

Förmåga 

Figur 1. Skillnader i p-värden för grupper med 
olika förmåga och uppgifter med olika diskrimina-
tionsförmåga. 
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Metoder som baseras på item response theory. 

I och med "item response teorins22" (IRT) framväxt (Rasch I960, 1966; 
Birnbaum, 1968), kom studier av gruppskillnader på uppgiftsnivå att i hög grad 
baseras på denna teori. Item response teorin är emellertid matematiskt komplex 
och förutsätter datorer för att bli praktiskt hanterbar. Teorins betydelse har 
därför ökat som en följd av datorernas tillväxt i antal och kapacitet. Det finns 
ett antal grundläggande introduktioner i teorin och jag går inte närmare in på 
den (se t ex Crocker & Algina, 1986; Hambleton, 1989; Hambleton & 
Swaminathan, 1985; Hambleton m fl, 1991; Hulin m fl, 1983 eller Suen, 1990). 
Det kan dock vara motiverat att redovisa några grundläggande begrepp 
eftersom jag senare kommer att utnyttja vissa av dessa i modifierad form och 
utifrån delvis andra utgångspunkter än de gängse. 

Den fördel med IRT-ansatsen som vanligen framhävs vid jämförelser med den 
klassiska testteorin, är att IRT är stickprovsoberoende. Detta innebär att en 
uppgifts psykometriska egenskaper helt kan karakteriseras av en eller flera 
parametrar. Dessa parametrar är inte beroende av den grupp i vilken uppgiften 
(provet) genomförts, vilket är fallet med de klassiska måtten på svårighet (p-
värden) och diskrimineringsförmåga (biserial eller punktbiserial korrelation). 

Inom IRT är således de statistiska egenskaperna för en viss uppgift - illustrera
de av den "item-karakteristiska kurvan23" (Item Characteristic Curve, ICC) -
desamma för olika grupper oberoende av hur deras förmåga är fördelad24. Det 
klassiska måtten, t ex p-värdet, är däremot mått både på uppgiftens svårighet 
och på den aktuella gruppens förmåga och kan därmed inte sägas vara en 
specifik egenskap hos uppgiften. Item response teorins enklare modeller 
baseras dock på vissa stränga förutsättningar (endimensionalitet eller lokalt 

22Någon svensk översättning av "item response theory" har jag inte kunnat finna. Teorin är inte 
begränsad endast till uppgifter på prov utan tillämpas även på andra typer av "items", t ex 
enkätfrågor. "Uppgiftsvarsteori" eller något liknande ger därför en alltför snäv språklig innebörd. 
Begreppet "item response teori" torde dock även i Sverige vara etablerat i denna engelska 
språkdräkt och jag kommer därför att använda uttrycken item response teori eller IRT. 
23Jag använder i allmänhet uttrycket "itemkarakteristisk kurva" vilket är det vanliga inom den 
psykometriska jargongen. På normalsvenska borde det kanske heta "uppgiftskarakteristisk 
kurva"(se dock föregående fotnot). Det händer också att jag använder uttrycket ICC-kurva, vilket 
egentligen är en tautologi, men jag gör det i brist på någon bra svensk förkortning. 
24Detta förutsätter dock att de skattade parametrar som ingår i modellen kan kalibreras för de två 
grupperna, t ex med hjälp av ankaruppgifter. 
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oberoende)25 som i praktiken alltid är mer eller mindre svåra att uppfylla (se 
t ex Snow & Lohman, 1989). 

Olika IRT-modeller 
De tre vanligaste modellerna är 1-parametermodellen eller Raschmodellen26, 
2-parametermodellen och 3-parametermodellen. De är probabilistiska modeller 
vilka uttrycker sannolikheten för att en godtycklig provdeltagare skall svara 
rätt på en uppgift som en monotont växande funktion av provdeltagarens 
latenta27 förmåga. Modellerna är logistiska funktioner vilka, som namnen 
anger, karakteriseras av 1,2 eller 3 parametrar. De enklaste modellerna, Rasch-
modellen och 2-parametermodellen, kan uttryckas i följande form för en viss 
uppgift i: 

e D a  . ( Q ~ b i )  

D a  . ( Q - b . )  0 )  
1+ e < 

Parametern 0 kallas personparametern och är ett mått på den latenta förmågan. 
Parametern a, kallas diskriminationsparametern och är, som namnet antyder, 
ett mått på uppgiftens diskriminationsförmåga, eller i grafisk mening, ett mått 
på ICC-kurvans lutning. För Raschmodellen har a{ samma värde för samtliga 
uppgifter, dvs alla uppgifter förutsätts ha samma diskriminationsförmåga. 
Grafiskt innebär det att ICC-kurvorna är parallella. 

För 2-parameter-modellen gäller att a, tillåts ha olika värden för olika 
uppgifter. Parametern kallas uppgiftens svårighetsparameter och är ett mått 
på uppgiftens svårighetsgrad. Ju högre värde på b, desto svårare uppgift. 
Parametervärdet är det värde på förmågeskalan 0 för vilket P(0) = 0,5, dvs 
P(bj) = 0,5, vilket innebär att b, kan avläsas på 0-axeln genom att utgå från 0,5 

25Endimensionalitet och lokalt oberoende anges ofta som två villkor för att en IRT-modell skall 
vara tillämplig. De är emellertid två sidor av samma mynt. Det lokala oberoendet följer av 
endimensionaliteten (Hambleton & Swaminathan, 1985, sid 24). Lokalt oberoende kan sägas 
innebära att sannolikheten för att en provdeltagare skall svara rätt på en uppgift skall vara 
oberoende övriga uppgifter i p rovet. 
26Skillnaden ligger i att 1-parametermodellen utgår från att förmågan för provdeltagarna 
estimeras så att den får medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.1 Raschmodellen är det i stället 
/^-parametern (svårighetsparametern) som förutsätts ha denna fördelning. 
27IRT-modellen tilldelar således varje provdeltagare en latent förmåga (ability) som i större eller 
mindre grad avviker från den observerade manifesta förmågan (proficiency). 
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på sannolikhetsaxeln (jämför figur 2 där bi är -1,0 för 2-parametermodellen). 
Annorlunda uttryckt kan man säga att anger den förmåga vid vilken 
sannolikheten att lösa uppgiften är 0,5. Uppgiftens svårighet b, och elevens 
förmåga 0 mäts således på samma skala. 

Konstanten D är en skalfaktor med värdet 1,7 som kalibrerar den logistiska 
förmågeskalan till en på normalfördelningen baserad skala (probitskala). 
Denna skalfaktor är egentligen överflödig, men den har blivit kvar av historiska 
skäl, eftersom de logistiska modellerna ursprungligen utvecklades som 
matematiskt lätthanterliga approximationer av normalfördelningens fördel
ningsfunktion. 

I 3-parametermodellen ingår samma parametrar som i 2 -parametermodellen 
och dessutom en så kallad "gissningsparameter" c„ vilken utgör undre 
asymptot för 0-värdena. 

^ ( 0 )  c • + 
.  D a  -b ; )  
( 1 — c i ) e ' ' (2) 

+ e D a  ; ( Q - b j  

För 3-parameter-modellen gäller att b, är lika med det 0 för vilket 
P(0) = (1+c) / 2. För den ICC som tillhör 3-parametermodellen i figur 2 är 
Q = 0,75, bi = 1,0 och Cj = 0,2. 

Det finns ett antal metoder för att estimera värdena på de olika parametrarna 
(se t ex Hambleton & Swaminathan, 1985, Baker, 1992). De vanligaste 
baseras på maximum-likelihood tekniker som leder till komplicerade 
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ekvationer vilka 
kräver numeriska 
metoder28 för att 
kunna lösas. Jag 
går inte in på 
dessa tekniska 
delar utan hänvi
sar till den littera
turjag tidigare 
nämnde. 

Itemkarakteristis-
ka kurvor är vä
sentliga för den 
metod jag kom
mer att tillämpa 
och jag visar därför de exempel som ingår i figur 2. Parametrarna skattas 
vanligen så att den latenta förmågan 0 anges på en z-skala, dvs en skala med 
medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1. De kan dock enkelt transformeras 
till andra skalor om så är önskvärt. 

Item response teorin anses vara den i teoretiskt avseende sundaste vid DIF-
studier (Cole & Moss, 1989), framför allt för att den är väl anpassad till den 
moderna definitionen av DIF, där jämförelserna baseras på att grupperna 
matchas utifrån förmåga. När det gäller IRT i huvudsak latent förmåga. 

IRT-konceptet har dock även nackdelar. Förutom att det baseras på starka 
antaganden och är tekniskt komplicerat, förutsätter tillförlitliga skattningar av 
modellens parametrar förhållandevis stora stickprov (>1000 för 3-parameter-
modellen, >500 för 2-parameter-modellen och >200 för Rasch-modellen ) och 
inte alltför få uppgifter (Hulin m fl, 1982; Wright & Stone, 1979; Hambleton, 
1989). Dessa villkor kan vara svåra att uppfylla i praktiska sammanhang. 

En annan icke oväsentlig nackdel är att de väletablerade modellerna huvudsa
kligen kan användas för prov med dikotomt bedömda uppgifter29. 

28Vanligen Newton-Raphsons metod. 
29Det finns dock modeller för uppgifter med polytom bedömning, t ex Masters (1982) "Partial 
credit model" eller Samejimas (1969) "Graded response model". 
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:igur 2. Exempel på olika itemkarakteristiska kurvor. 
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Ytterligare en nackdel vid praktisk användning är att latent förmåga konstrue
ras inom ramen för den modell som används. Därmed erhåller man förmåga 
uttryckt på en skala som är svår att begripliggöra för många av de personer som 
använder prov och provresultat, men som inte är väl intränade i ps ykometrisk 
teori och praktik, t ex lärare och elever. Elever kan bli rangordnade på något 
olika sätt om rangordningen baseras på latent förmåga jämfört med om den 
baseras på manifest poäng30. Det kan då bli svårt att förklara varför 14 poäng 
är mer värt än 15. 

Raschmodellen eller 1-parametermodellen är enligt vissa författare, t ex 
Hambleton (1993) och Angoff (1993), inte lämplig för DIF-studier eftersom 
modellen inte kan skilja på dålig modellanpassning och DIF. Raschmodellen 
förutsätter samma diskriminationsförmåga för varje uppgift, vilket leder till att 
uppgifter med särskilt hög eller låg diskrimanationsförmåga kan indikeras som 
DIF när det i själva verket handlar om dålig modellanpassning. 

En avsevärd fördel med IRT-ansatsen vid DIF-studier är att de itemkarakteris-
tiska kurvorna för de två jämförda grupperna medger en tydlig grafisk 
jämförelse (se figur 3)31. 

Man ser omedelbart om uppgiften fungerar olika i de två grupperna genom att 
deras ICC inte sammanfaller. Som vid alla estimeringar finns dock vissa 
felmarginaler, vilket medför att enbart en granskning av grafema kan vara ett 
osäkert beslutsunderlag. Därtill har det också betydelse, vid bedömningen av 
om skillnaden har praktisk betydelse, hur de undersökta gruppernas förmågor 
är fördelade. 

30Dstta gäller dock ej Raschmodellen som utgår från att rangordningen skall vara densamma. 
31 Alla figurer som visas är baserade på de data som insamlats för normeringen av provpoäng till 
betyg och som utgör underlaget för mina undersökningar. 
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"Empiriska " ICC 
I figur 3 anges skat
tade "empiriska" 
ICC32, vilket inne
bär att den observe
rade provpoängen 
används som mått 
på förmågan. Lös
ningsproportionen 
eller relativa lös
ningsfrekvensen 
(sannolikheten)33 

uttrycks i figur 3 
som en icke-linjär 
regression av för
mågan, i det här 
fallet enligt en 2-
parametermodell av 
samma slag som formel (1). 

Figur 3 visar en uppgift som, under förutsättning att modellen i tillräcklig 
utsträckning passar data, gynnar pojkarna i det lägre poängintervallet -
pojkarnas kurva ligger högre än flickornas - och i någon mån flickorna i det 
högre. Denna typ av DIF kallas olikformig ("nonuniform", "crossing" eller 
"bidirectional" i engelskspråkig litteratur)34. Om kurvorna inte korsar varandra 
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Figur 3. Skattade ICC för pojkar och flickor på N-linjen. 
Uppgift 12 CpFy 1994 (normeringsgruppen). 

32,1 Empiriska ICC" är en något tveksam benämning. Varje modell är givetvis i n ågon mening 
empirisk, liksom all empiri i någon mening är teoretisk, dvs teoriberoende. I det här samman
hanget använder jag benämningen "empirisk ICC" för att skilja en skattad ICC baserad på 
observerad förmåga, dvs provpoäng, från en ICC inom item response teorin, vilken är baserad 
på modellanpassad, dvs latent, förmåga. En mer rent empirisk ICC anger ej skattade värden utan 
observerade lösningsproportioner. Sådana exempel återkommer i kapitel 4. 
33När jag använder modellvärden av relativa frekvenser eller lösningsproportioner kallar jag dem 
vanligen sannolikheter, men jag är inte helt konsekvent utan använder ibland de olika termerna 
synonymt. 
34 Olikformig DIF är begreppsligt svårförklarlig. Det förefaller inte troligt att uppgifter på en 
endimensionell skala skall resultera i att den ena gruppen är bättre i ett visst intervall och den 
andra i ett annat. Rasch-modellens anhängare accepterar inte detta utan "tvingar" data att passa 
en modell som inte medger att kurvor korsar varandra. Det förefaller rimligt anta att ICC som 
korsar varandra innebär att uppgiften är flerdimensionell, och att grupperna har olika förmåga 
i de olika dimensionerna. När respektive ICC "projiceras" till en dimension kan då effekten bli 
att kurvorna korsar varandra. Jag återkommer till olikformig DIF senare. 
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talar man om likformig ("uniform") DIF. 

Den moderna definitionen av DIF utgår, som jag nämnt, från villkorad 
jämförelse, vilket innebär att de jämförda grupperna matchas utifrån något mått 
på förmåga. I figur 3 är kriteriet på förmåga internt och utgörs av den manifesta 
variabeln totalpoäng på provet. Denna, eller den latenta förmågan estimerad 
med någon av de metoder som används inom IRT, är de vanligaste interna 
kriterierna på förmåga. 

I den mån något externt, dvs av provet oberoende, kriterium existerar finns det 
fördelar med att använda ett sådant - givetvis förutsatt att det uppfyller rimliga 
krav på reliabilitet och validitet. För svensk del, där lärarnas betygsättning som 
en följd av många års erfarenhet av centrala prov är i h ög grad konsistenta, kan 
man, exempelvis när det gäller fysikuppgifter på centrala prov, använda 
höstterminsbetygen från årskurs 3 (Ht3-betyg) för studier av DIF. 

Detta tillvägagångssätt är dock problematiskt i ett fall, nämligen när det gäller 
pojkar och flickor. Lärarnas betyg och provresultaten på de centrala proven 
överensstämmer ej. Det finns ett genomgående mönster att flickor får för höga 
betyg, eller pojkar för höga provresultat. Vilket som skall anses riktigt beror 
på vilket perspektiv man väljer. Detta är ett komplicerat problem som jag får 
anledning att återkomma till. 

Figur 4 visar lösningsproportionen i form av skattad ICC för pojkar och flickor 
som en regression enligt 2-parameter modellen, dvs formel (1) sidan 40, med 
förmåga uttryckt i Ht3-betyg. För vissa uppgifter, i synnerhet de lättaste, kan 
betyg vara ett olämpligt kriterium eftersom antalet elever med de lägsta 
betygen, framför allt betyget 1, är så få att de skillnader som eventuellt 
registreras blir mycket osäkra. I praktiken kan indelningen i 5 be tygskategorier 
ses som 4 kategorier ( betygen 2, 3, 4 och 5). 
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För den uppgift som 
visas i figur 4 före
ligger dock en stark 
indikation (återigen 
under förutsättning 
att modellen passar 
data) på att uppgif
ten är i pojkarnas 
favör eftersom skill
naden är stor för det 
betygsintervall där 
det finns många ele
ver. 

Det bör dock beto
nas att enbart en gra
fisk inspektion inte 
är tillräcklig för att 
med säkerhet fast
ställa att det finns en 
säkerställd skillnad. För att en sådan skall kunna anses föreligga krävs någon 
form av statistisk signifikansprövning. 

Statistisk prövning 
Grafema ger en uppfattning om i vilken utsträckning en uppgift fungerar olika 
för de olika grupperna, och arean mellan grafema kan ses som ett mått på 
graden av DIF. En allmänt accepterad statistisk metod för att avgöra om den 
skillnad som grafema illustrerar är signifikant har länge saknats. Flera olika 
varianter har lanserats. De flesta har utgått från någon metod att avgöra om den 
area som avgränsas av de två grafema överstiger något kritiskt värde. Vissa 
metoder baseras på att arean integreras antingen direkt ("signed area") eller 
efter kvadrering ("unsigned area"), se t ex Camilli & Shepard (1994). 

Även olika CHI-2 tekniker har kommit till användning. Dessa har framför allt 
använts för att statistiskt jämföra de estimerade uppgiftsparametrarna för var 
och en av de två grupperna (Lord, 1980). Jag går inte närmare in på dessa 
metoder utan hänvisar till Ironson (1983) eller Shepard m fl (1985), som anger 
7 skilda index som kommit till användning vid IRT baserade DIF-studier. 

Uppgift 94:6 

3 4 

Ht3-betyg 

Grupp 

— Pojkar 

Flickor 

Figur 4. Lösningsproportioner för pojkar och flickor på 
N-linjen med olika höstterminsbetyg. Uppgift 6 CpFy 
1994 (normeringsgruppen). 
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Raju (1988, 1990) anses emellertid numera ha funnit ett tillförlitligt kritiskt 
värde för en areastatistika, erhållen som differensen mellan den item-
karakteristiska kurvan för referensgruppen och för fokalgruppen35. IRT-
ansatsens nackdelar, svåruppfyllda antaganden om lokalt oberoende (dvs 
endimensionalitet)36 och krav på stora stickprov för säkra parameterestimat, 
kvarstår dock som negativa faktorer för de DIF-metoder som baseras på latent 
förmåga estimerad med hjälp av IRT. 

I den här redovisningen har jag ägnat relativ stor uppmärksamhet åt empiriska 
mått på förmåga. Detta är på intet vis karakteristiskt för användningen av IRT. 
Tvärtom anses en av de avgörande fördelarna vara, att man kommer ifrån de 
osäkra manifesta variablerna och i stället ges möjlighet att använda latenta 
variabler, som i högre grad överensstämmer med definitionen av sann 
förmåga37. Anledningen till att jag i så stor utsträckning använt manifesta 
variabler och empiriska, eller snarare empirinära modeller, är att de är på 
sådana jag senare kommer att basera mina analyser. Med empirinära modeller 
menar jag då modeller baserade på obseverad manifest förmåga, till skillnad 
från de mer teoribetingade IRT-modellerna. 

Trots de påtagliga fördelar som item response teorin anses ha, ur ett statistiskt 
och psykometriskt perspektiv råder, ingen total enighet om denna uppfattning 
inom det psykometriska fältet. Många är skeptiska (t ex Goldstein & Wood, 
1989; Linn, 1990) även om flertalet kanske inte skulle uttrycka sig lika 
drastiskt som Hutchinson (1991): 

Conventional IRT is a grotesque monster, and argueing over whether it is a 
griffin or a wyvern is pointless (sid 16). 

35Det är framför allt 3-parametermodellen med sin undre asymptot (> 0) som medfört problem. 
Eftersom denna modell gäller för multiple choice formatet, vilket är den dominerande 
uppgiftstypen i Amerika, har avsevärd möda ägnats åt att fastställa en areastatistika för just 
denna modell. 
36Det finns dock i dag multidimensionella IRT-modeller (MIRT) med vars hjälp det är möjligt 
att visa mer avancerade grafiska samband mellan förmågor i olika dimensioner, se t ex 
Ackerman (1994). Så vitt jag kunnat finna har dock inga DIF-studier baserats på MIRT-
modeller. 
37Sann poäng ("true score") definieras i d en klassiska testteorin vanligen som väntevärdet av 
observerad poäng, dvs det tänkta medelvärdet av den observerade poäng en viss individ skulle 
erhålla om han/hon upprepade ett stort antal parallella (likvärdiga) prov (personens förmågan 
antas hela tiden konstant)). Det finns dock alternativa definitioner ( se x Lord & Novick, 1968 
eller Crocker & Algina, 1986). Personer med samma latenata förmåga har samma "true score" 
(Lord, 1980). Det finns således kopplingar mellan klassisk och modern testteori (IRT). 
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Metoder som baseras på CHI-2 analyser. 

De CHI-238 metoder för att analysera DIF som baseras på observerad poäng 
kan ses som mer eller mindre grova approximationer till de IRT-baserade 
metoderna (Shepard, 1985). Liksom dessa är CHI-2-metoderna villkorade på 
så sätt att testdeltagare i respektive grupp, med samma förmåga (mätt i 
observerad poäng eller någon annan manifest variabel), förutsätts ha samma 
sannolikhet att lösa en viss uppgift39. Om så inte är fallet föreligger DIF. 

En fördel med de icke-parametriska CHI-2 metoderna är att de inte förutsätter 
lika stora stickprov som de parametriska IRT-metoderna. En annan fördel är 
att de är tekniskt mer lätthanterliga och begreppsligt mer lättbegripliga genom 
att de baseras på observerad provpoäng. 

En nackdel är att de endast tillhandahåller ett statistiskt signifikanstest, men 
inte medger någon möjlighet till grafisk jämförelse. CHI-2 statistikan har 
därutöver, liksom andra statistikor, den inte helt tilltalande egenskapen att varje 
skillnad blir signifikant om stickprovet är tillräckligt stort. De tidiga metoderna 
saknade mått, eller index, på "effect size"40, men skulle givetvis i da g kunna 
utvidgas att innefatta ett sådant mått (se t ex Lipsey, 1990 eller Tatsouka, 
1993). Jag återkommer senare till en modern CHI-2 metod som tillhandahåller 
ett mått på "effect size". 

CHI-2 statistikans beroende av gruppstorleken kan leda till att en statistiskt 
signifikant skillnad bedöms sakna praktisk signifikans eller relevans, om 
signifikansen främst måste ses som ett resultat av ett stort stickprov. Omvänt 
kan gälla, att för en liten grupp kan en skillnad bedömas vara praktiskt 
signifikant, även om den inte är det i sta tistisk mening. Sådana bedömningar 
måste dock göras med omdöme och försiktighet. Det är för att underlätta dessa 
som "effect size"-mått införts. 

De tidiga CHI-2 metoderna (Scheuneman, 1979; Baker, 1981; Shepard, Camilli 
& Averill, 1981) baserades på att provpoängen grupperades, vanligen i cirka 
5 kategorier med lika många observationer i varje, varefter ett CHI-2 test 

38Betecknas ofta y}. 
39Vilket även kan uttryckas som att inom samma poänggrupp skall båda grupperna ha samma 
lösningsproportion. 
40mEffect size" kan sägas innebära statistiska mått som ej är beroende av stickprovsstorleken. 
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genomfördes. Ett stort antal olika metoder lanserades (se t ex Osterlind, 1983), 
men riktigt genomslag fick en CHI-2 metod först i o ch med att Holland & 
Thayer (1988) lanserade den så kallade Mantel-Haenszel metoden41 (Mantel 
& Haenszel, 1959). 

Denna metod, eller dessa metoder (Mantel och Haenszel föreslår 5 olika 
statistikor), publicerades ursprungligen för jämförande analyser av gruppskill
nader inom epidemiologiska studier. Holland & Thayer (1988) kunde visa att 
metoden hade goda egenskaper även för studier av DIF, och eftersom den 
antogs vid ETS som en standardmetod fick den stort genomslag, liksom delta-
plot-metoden tidigare hade fått av samma skäl. 

Sedan MH-metoden lanserades har ett stort antal studier genomförts, framför 
allt studier baserade på simulerade data. De flesta visar att metoden i 
jämförelse med IRT-metoden fungerar väl för normala grupper (Hambleton & 
Rogers, 1989; Hambleton m fl, 1993; Dorans & Holland ,1993; Thissen m fl, 
1988). 

Jämfört med IRT-metoderna är MH-metoden billig och enkel samt kräver 
avsevärt mindre gruppstorlekar. Hills (1989) anger ett minimum på 100 
provdeltagare i resp ektive grupp. Hambleton (1993) anser att gruppstorlekarna 
inte bör understiga 200, medan Narayanan & Swaminathan bedömer att varje 
grupp bör innehålla minst 300 individer. 

MH-metoden är en empirisk metod som baseras på observerad poäng, medan 
IRT-metoderna är modellbaserade metoder, som genererar mått på latent 
förmåga. Eftersom MH-metoden baseras på observerad poäng är den i viss 
utsträckning känslig för rei iabi I itetsski 11 nåder mellan referensgrupp och 
fokalgrupp. Denna nackdel anses dock i allm änhet vara försumbar. I ka pitel 6 
återkommer jag med en diskussion om rei iabilitetens betydelse. 

Mantel-Haenszel-metoden utgör den metodologiska basen för mina undersök
ningar och jag återkommer med en utförligare beskrivning av metoden i nä sta 
kapitel. Men kortfattat gäller att som kriterium på förmåga, dvs som villkor för 
jämförelserna, används vanligen den totala provpoängen. Analysen baseras på 
ett antal fyrfältstabeller indelade efter två grupper - vanligen kallade referens
grupp (R) och fokalgrupp (F) - och två utfall på uppgiften: rätt eller fel. 

41 Ibland förkortad till MH-metoden. 
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Vanligen ingår en fyrfältstabell för varje poänggrupp på provet, dvs om man 
kan erhålla 30 poäng på provet finns 31 olika möjliga poäng (0-30) och alltså 
31 poänggrupper. 

En fråga som diskuterats flitigt gäller huruvida den studerade uppgiften skall 
ingå i kriteriet på förmåga eller ej. De studier som finns gäller dikotoma 
uppgifter och därvidlag tycks den gängse uppfattningen vara att uppgiften skall 
ingå. (Holland & Thayer, 1988; Donoghue, Holland & Thayer, 1993; Lewis, 
1993; Meredith & Millsap, 1992; Zwick, 1990; Zwick m fl, 1993). 

Antalet uppgifter, vilket är lika med antalet poänggrupper för prov med 
dikotoma uppgifter, bör enligt Donoghue m fl (1993) vara minst 19. Även 
Shealy & Stout (1993a) rekommenderar ett liknande antal (20 uppgifter). 

Donoghue & Allen (1993) anser, utifrån en jämförelse baserad på simulerade 
data, att MH-analysen blir säkrare om den baseras på vad de kallar "thick 
matching", vilket innebär att antalet poänggrupper reduceras så att de blir färre 
än antalet möjliga poäng på provet. Det senare kallas "thin matching". 
Reduceringen görs genom att närliggande poänggrupper sammanförs till färre 
men större grupper, t ex genom att elever med 0-1 poäng bildar en grupp, 
elever med 2-3 poäng en osv. I synnerhet om grupperna är små kan sådana 
grupperingar vara motiverade. 

Skillnaderna mellan de resultat som blir följden av olika poänggrupperingar 
förefaller dock tämligen marginella och torde normalt inte ha någon avgörande 
praktisk betydelse. Om grupperna har avsevärt olika förmåga bör man dock, 
enligt Hambleton (1993) och Clauser m fl (1994), ej dela in förmågeskalan 
(poängskalan) i al ltför få grupper. Med "avsevärt olika" menar de medelvär
desskillnader på en standardavvikelse. Så stora skillnader förekommer inte 
mellan pojkar och flickor på de centrala proven i fysik. Normalt skiljer det 2-3 
poäng mellan gruppernas medelvärden, medan standardavvikelserna brukar 
ligga kring 5-6 poäng. Skillnaden skulle således vara omkring 0,5 standardav
vikelse och därmed borde det inte medföra några nämnvärda nackdelar att vid 
en analys av de centrala proven reducera antalet poänggrupper, om det skulle 
finnas särskilda skäl att göra det. 

Någon metod som innefattar reducering av antalet poänggrupper kommerjag 
emellertid inte att använda. Men däremot kommerjag att använda betyg som 
externt kriterium på förmåga, vilket kan ses som en form av indirekt "thick 
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matching". 

En ytterligare fråga som ägnats uppmärksamhet är i vilken utsträckning 
totalpoängen skall reduceras genom att de uppgifter som visar signifikant DIF 
räknas bort, i engelskspråkig litteratur kallas förfarandet "purification"42. Om 
totalpoängen används som kriterium på förmåga, samtidigt som ett antal 
uppgifter med DIF ingår, innebär detta att totalpoängen kan misstänkas 
representera något annat än den förmåga provet är avsett att mäta. Det interna 
kriteriet är inte "rent" utan behöver purifieras. Ett sätt att undvika detta 
problem kan vara, att som underlag för förmågan endast räkna de uppgifter 
som vid en granskning av provet bedöms ha särskilt hög validitet med 
avseende på den förmåga provet avser att mäta (Shealy & Stout, 1993). Det 
vanligaste förefaller dock vara att uppgifter med signifikant DIF rutinmässigt 
utesluts ur kriteriet av de datorprogram som används. 

Camilli & Shepard (1994) ger följande rekommendation när det gäller 
purifiering: 

A one-shot computation of DIF statistics is a logically flawed method 
whenever more than one item contains bias. The problem of criterion 
contamination applies to both measures and tests of DIF. Therefore, we 
recommend an iterative procedure to identify an unbiased anchor set, and that 
this item set become the standard forjudging the functioning of other items (sid 
99). 

Det är här viktigt att notera att Camilli & Shepard rekommenderar att 
purifiering skall ske med avseende på uppgifter som uppvisar item bias. Det är 
således inte tillräckligt att en uppgift visar DIF, utan denna DIF måste bedömas 
som ett utslag av bristande begreppsvaliditet för att leda till att kriteriet 
(poängsumman) skall purifieras. Jag delar härvidlag Camillis & Shepards 
uppfattning och anser inte att purifiering skall ske så fort en uppgift visar DIF. 
Är uppgiften valid skall den ingå, oberoende av om den visar DIF eller ej. 
Detta låter sig sägas, men därmed är problemet långt ifrån löst som jag senare 
skall visa. 

42Jag kommer att använda ordet "purifiering" som beteckning för denna procedur. Även orden 
rening eller rensning vore tänkbara. Enligt Collinder (1989) betyder purifiera detsamma som 
rena. Jag ser det då som en fördel att använda ett svenskt ord (i substantivform) som liknar det 
som används i den internationella, dvs engelskspråkiga, litteraturen. 
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Vissa forskare anser inte att purifiering är något stort problem. Donoghue m fl 
(1993) anser att "...this problem is not as serious in practice as is it often 
proposed to be." (sid 166). 

Några helt klara och enhetliga riktlinjer för hur frågan om purifiering bör 
hanteras praktiskt finns således inte att hämta i litte raturen. Problemet kan inte 
enbart betraktas ur ett rent statistiskt eller metodiskt perspektiv. Det är ett 
beslut som måste baseras på bedömningen av ett provs begreppsvaliditet. 
Frågan om purifiering är fundamental och jag kommer att återkomma till den 
senare. 

Ramsay (1993) sammanfattar fördelarna och nackdelarna med Mantel-
Haenszel metoden på följande sätt: 

On the plus side we have: 
1. The conceptual and computational simplicity of the statistic. 
2. Its consistency. 
3. Its stability in terms of both high asymptotic efficency and robust
ness. 
4. Its power for an interesting alternative hypothesis. 
5. Its simple additive metric properties. 
6. The fact that it is well understood in terms of its statistical properties 
and in terms of its usefulness in other areas of application. 

On the negative side , there is: 
1. The heavy emphasis on the MH literature and its application on 
confirmation and hypothesis testing as opposed to exploration and data 
diagnostics. 
2. The plausability of a constant a as a model for DIF. 
3. The necessity of conditioning on the noisy and potentially biased 
estimate of 0 provided by the score on a matching test (sid 168). 

Övriga metoder för DIF-studier 

Utöver de tre grupper av metoder Hambleton m fl (1993 ) särskiljer kan man 
ytterligare nämna några som i vis s mån utgör blandformer. Dorans & Kulick 
(1983) har presenterat en metod, "The standardization DIF procedure" (STD 
P-DIF), som används vid ETS parallellt med Mantel-Haenszel-metoden. 
Metoden är baserad på klassisk testteori, men är villkorad i m odern mening. 
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Dorans & Holland (1993) beskriver "the standardization method" som en icke-
parametrisk IRT-liknande modell, som jämför empiriska "item response 
curves" där provets totalpoäng utgör mått på förmågan. Till skillnad från 
Mantel-Haenszel-metoden innehåller den dock inget statistiskt signifikanstest, 
men kan i stället ses som ett mått på "effect size", dvs som ett mått på storleken 
av DIF. Metoden är enkel att använda och jag kommer att använda den som 
ett av flera index för flaggning av DIF, i h uvudsak dock som en jämförande 
kontroll av övriga metoder (Ramstedt, 1995). 

Även Shealy-Stouts metod (Shealy & Stout, 1993a, 1993b; Nandakumar, 
1993), som tillämpas i datorprogrammet SIBTEST43, kan ses som en blandform 
av olika ansatser och som en vidareutveckling av klassiska metoder. Den kan 
framför allt ses som en vidareutveckling STD P-DIF. Vad som tillförts är en 
kompensation för eventuella re 1 iabi 1 itetsbrister samt ett statistiskt test av om 
den DIF som förekommer är statistiskt signifikant (se Shealy & Stout, 1993a). 

Enligt Stout (1994) pågår arbete för att utvidga SIBTEST till att kunna 
användas för prov med andra typer av uppgifter (dvs polytoma) än de i US A 
vanliga flervalsfrågorna44. 

Swaminathan och Rogers (1989) använder en logistisk regression, som även 
den kan sägas vara en form av empirisk, IRT- relaterad metod. Även här sägs 
ett utvecklingsarbete pågå för att metoden skall kunna användas för prov med 
polytoma uppgifter (Hambleton, 1994). 

Även loglinjära metoder (t ex Kelderman, 1990) har förslagits för studier av 
DIF, dock utan att ha vunnit nämnvärd uppslutning. Mer komplexa modellba-
serade ansatser ligger till grund för datorprogrammen LISCOMP (Muthén & 
Lehman, 1985) och BIMAIN (Bock, Muraki & Pfeffenberger, 1988). Dessa är 
dock huvudsakligen är inriktade mot multidimensionella analyser och 
förefaller inte ha använts specifikt för studier av DIF. Jag går därför inte 
närmare in på dem, men utesluter inte att denna typ av ansatser kan vara 
värdefulla även vid DIF-studier. 

Slutligen kan det vara på sin plats att nämna de försök som gjorts att jämföra 

43En förkortning av "Statistical Item Bias TEST" 
44Jag har senare (september 1994) erhållit en version av detta program, som kallas P-SIBTEST 
och där P står för "Polythomous". 
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statistiskt baserade bedömningar av DIF med bedömningar gjorda av särskilt 
utvalda granskare; lärare, ämnesexperter eller andra som ansetts speciellt 
lämpade att utifrån en genomgång av uppgifterna bedöma om de kan förväntas 
uppvisa DIF. Den generella slutsats man kan dra av dessa försök tycks vara att 
överenstämmelsen är mycket låg (Hambleton & Jones, 1994). Det förefaller 
således svårt att enbart utifrån en granskning av uppgifterna avgöra om DIF 
föreligger. Detta torde till stor del bero på att det saknas teoretiska och 
empiriska kriterier för vad i upp gifterna som skall granskas. Ett av mina syften 
är att försöka skapa sådana kriterier. 

Kommentar 

Som framgått av min redovisning finns det många olika metoder för DIF-
studier. Några skarpa gränslinjer finns ofta inte utan många metoder överlappar 
varandra. Jämförande studier mellan olika metoder (Ackerman & Evans, 1994; 
Cohen & Kim, 1993; Hambleton & Rogers, 1989; Hambleton m fl, 1993; 
Narayanan & Swaminathan, 1994; Raju m fl, 1993; Thissen m fl, 1988) visar 
oftast på hög överensstämmelse. Vissa skillnader kan dock finnas och därför 
rekommenderar Camilli & Shepard (1994) att man inte bör förlita sig på en 
enda metod utan att man bör försöka använda minst ett par olika. Om de olika 
metoderna samtidigt flaggar för DIF blir bedömningen givetvis säkrare. 

De rekommenderar vidare att man om möjligt granskar grafer av ICC-kurvorna 
för referensgrupp och fokalgrupp. Detta kan kanske inte kallas en metod i strikt 
mening, men granskningen kan vara ett ytterligare underlag för bedömningen 
av om DIF föreligger. Några helt säkra och entydiga metoder för att fastställa 
om DIF - och i s ynnerhet item bias - föreligger finns inte utan det handlar 
ytterst om mer eller mindre välgrundade bedömningar. Zieky (1993) uttrycker 
det på följande sätt: 

In all our work with the index of differential item functioning, as with any 
other statistic, we must constantly keep in mind the fact that numbers cannot 
make descisions for us. The subject of differential functioning is extremely 
complicated and it touches on some very sensitive issues. We must take great 
care not to allow some quantitative system to take the place of informed 
judgement (sid 346). 

Jag instämmer till fullo i den na uppfattning. 
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Dikotoma och polytoma uppgifter 

De olika metoderna för att studera DIF och/eller bias är i huv udsak utvecklade 
i USA. Det där vanligaste uppgiftsformatet har varit, och torde fortfarande 
vara, flervalsfrågor med dikotom rättning, dvs uppgifter som bedöms rätt eller 
fel, som ger 0 eller 1 poäng. Detta betyder att samtliga metoder, såväl IRT-
baserade, CHI-2-baserade och övriga, är utvecklade för denna typ av uppgifter. 
Under senare år har emellertid ett nyvaknat intresse för uppgifter av annat 
format kunnat skönjas45. Dessa uppgifter bedöms inte enbart som rätt eller fel 
utan kan ge fler eller färre poäng, de är med andra ord polytoma. Sådana 
uppgifter är förvisso inte märkliga för oss i Sverige, men de har inte varit 
föremål för samma psykometriska intresse som de dikotoma flervalsuppgifter-
na och därför saknas metoder för t ex DIF-analyser. 

Utvecklingsarbete har dock påbörjats. Vissa studier har nyligen publicerats, 
t ex Miller & Spray (1993) och Zwick m fl (1993) och det pågår vidare, som 
jag tidigare nämnde, utvecklingsarbete av S1BTEST och den logistiska 
regressionsmodellen för att anpassa dem till det polytoma formatet. Några mer 
rutinmässiga och allmänt accepterade metoder av det slag som används för 
dikotoma uppgifter finns dock inte i dag . 

När det gäller de teoretiska förutsättningarna diskuterar t ex Dorans & Schmitt 
(1993) olika problem i samb and med DIF-studier av polytoma uppgifter. Den 
fråga som kanske framför allt diskuteras är huruvida polytoma och dikotoma 
uppgifter skall anses mäta samma förmåga. Traub (1993) anser, efter en 
granskning av 9 studier på området, att några starkare bevis inte finns för 
antagandet att uppgifter av olika format skulle mäta olika förmågor. Även 
Thissen m fl (1994) kommer till en liknande slutsats beträffande det kemiprov 
som ingår i Col lege Boards46 Advanced Placement Program. De skriver: "...we 
note that it apperars that the free-response items do not add substantially more 
multidimensionality to the test than already exists in the multiple-choice 
section. " (sid 11). 

45 I ame rikansk litteratur kallas detta ibland "constructed responses", "extended responses" eller 
"free responses" och ingår i pr ov av typen "performance testing" eller "authentic testing". 
46College Board är en institution som samordnar antagningsprov till amerikanska college och 
universitet. 
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I Sverige har de dikotoma flervalsuppgifterna inte samma dominerande 
ställning som i USA. I stor skala används multiple choice formatet hos oss när 
det gäller t ex högskoleprovet, körkortsprov och militära mönstringsprov. Den 
avgörande praktiska fördelen med att använda detta uppgiftsformat på prov 
som genomförs i stor skala är att rättningen kan göras på ett enkelt sätt via t ex 
optisk läsare. Prov av det uppräknade slaget har därtill inte samma omedelbara 
didaktiska implikationer som centrala prov. De uppgiftsformat som används 
på centrala prov blir lätt normbildande för all provverksamhet i ämnet. Bland 
annat för att undvika detta har flervalsfrågor endast förekommit i mindre skala, 
eller inte alls, på centrala prov47. 

De centrala proven i fysi k hade ursprungligen - från mitten av 1960-talet - 10 
kortsvarsuppgifter och 5 polytoma uppgifter vilka kunde ge 0, 1,2 eller 3 
poäng. I början av 1980-talet ändrades detta till 7 dikotoma uppgifter och 6 
polytoma. De dikotoma uppgifterna har för fysikens del endast undantagsvis 
varit av flervalstyp. I a llmänhet har de varit kortsvarsfrågor, vilket innebär att 
eleven enbart skall lämna ett svar, själva lösningen behöver inte redovisas. 

Från och med 1993 är formatet för fysikprovet ändrat så att det är uppdelat i tre 
delar, där den första omfattar 7 dikotoma flervalsuppgifter, den andra fyra 2-
poängsuppgifter där en kortfattad lösning skall ingå, och den tredje fem 3-
poängsuppgifter där välmotiverade, fullständiga lösningar skall redovisas. 

Alla centrala prov i f ysik innehåller således såväl dikotoma som polytoma 
uppgifter. Detta får till följd att ingen av de standardmetoder för DIF-studier 
som tillhandahålls i lit teraturen är direkt tillämplig. De återstående kapitlen i 
den första delen av avhandlingen kommer väsentligen att handla om ett försök 
att utveckla och validera en variant av Mantel-Haenszel-metoden, som är 
tillämplig på prov i vil ka ingår både dikotoma och polytoma uppgifter. 

47DC centrala proven i ke mi har dock innehållit en förhållandevis stor andel flervalsfrågor. 
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Simpsons paradox 

Innan jag går över till att mer konkret beskriva de metoder jag kommer att 
tillämpa, vill jag peka på ett fenomen som illustrerar effekten av olika synsätt 
på DIF. Jag skall belysa resonemanget genom att utgå från ICC-kurvorna48 för 
pojkar och flickor för uppgift 14 på 1993 års centrala prov i fysik (figur 5). 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

c 
o 
L_ O 
a 
o k_ Q. 
(A 
? 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Av figuren framgår 
att flickorna lyckats 
bättre i varje poäng
grupp, och särskilt 
märkbart för poäng
grupperna i mitten 
av poängskalan. 
Den närliggande 
slutsatsen blir att 
flickorna har högre 
lösningsproportion 
än pojkarna på upp
gift 14. 

Så är emellertid inte 
fallet. Flickorna har 
lösningsproportio
nen 0,52 och poj
karna 0,55. Hur 
hänger detta ihop? 
Flickorna är bättre i 
varje poänggrupp, men pojkarna är bättre totalt. 

--
/ 

F :li cl cc r 
/ 
/ 

-

/ 
/ 

-

-

- -

/ 
/ 

f  
P pj <c ir 

-

-

-

- -

/ 
/ 

/ / 
-

-

-

/ 
/ 

/ / 
-

-

-

-

/ 
/ 

f j  
-

-

-

- -- -

10  15 
Provpoäng 

20 25 29 

Figur 5. Itemkarakteristiska kurvor för pojkar och flickor 
på N-linjen, uppgift 14 CpFy 1993 (normeringsgrup-
pen). 

Förklaringen ligger i respektive grupps totala poängfördelning (figur 6). Totala 
lösningsproportionen P på en uppgift kan beräknas enligt: 

48I det här fallet, liksom i d en fortsatta redovisningen, gäller det skattade itemkarakteristiska 
kurvor baserade på den logistiska 2-parametermodellen och manifest förmåga. 
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± » r P ,  
p = Jzl (3) 

K  
2>, 
7 = 0 

där j är poänggruppen (0-29 i figur 5), ^ antalet elever i poänggruppen j, pj äx 
lösningsproportionen i poänggruppen j och K är maximal poäng. 

Om man nu jämför poängfördelningarna för pojkarna och flickorna på hela det 
prov där uppgift 14 ingår, finner man att pojkarna är överrepresenterade i den 
övre delen av poängskalan (figur 6). Det finns således ett betydligt större antal 
pojkar i den del av poängskalan som har höga värden på pj. Och detta medför 
att pojkarnas totala lösningsproportion blir högre49. 

Grupp 

Pojkar 

-• Flickor 
0 25 

(0 15 

Figur 6. Poängfördelningar på centrala provet i fysik 1993. Pojkar och 
flickor på N-linjen (normeringsgruppen). 

49Den fördelning som illustreras i f igur 5 är inte extrem. Detta är det gängse mönstret. I e n 
separat bilagedel till denna avhandling (Ramstedt, 1995) finns poängfördelningarna för de 15 
centrala proven i fys ik mellan 1982 och 1994 redovisade. 
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Det här fenomenet - att den ena gruppen kan vara bättre i va rje delgrupp men 
den andra totalt - brukar kallas Simpson's paradox (Suen, 1990; Dorans & 
Holland, 1993). Exempel på vilken effekt Simpson's paradox har på centrala 
prov i kemi finns redovisade i Hofslagare & Ramstedt (1993) och Hofslagare 
m fl (1994). 

Fenomenet kan betraktas i relation till olika synsätt på definitionen av 
gruppskillnader. Den moderna definitionen, som utgår från villkorade 
jämförelser, innebär att uppgift 14 tolkas som en uppgift i fli ckornas favör50, 
medan en definition baserad på direkt jämförelse av lösningsproportionerna, 
dvs en ovillkorad jämförelse, leder till tolkningen att uppgiften är till pojkarnas 
fördel. 

Båda synsätten är korrekta från sina utgångspunkter. Vilket synsätt som är det 
"rätta" kan inte avgöras genom någon form av objektiv eller mekanisk 
slutledning, utan det handlar om en bedömning av vilken tolkning som är mest 
rimlig och som har störst relevans i den aktuella situationen. Enligt min 
bedömning är en villkorad jämförelse att föredra när det gäller analyser av 
enskilda uppgifter, dvs studier av DIF och item bias. Däremot är givetvis totala 
medelvärdesjämförelser intressanta ur andra perspektiv, t ex när det gäller att 
beskriva och försöka förklara varför pojkarna alltid har högre totala poängme
delvärden än flickorna på de centrala proven i fysik , och varför just fysik är så 
extremt i det avseendet. Dessa frågeställningar gäller emellertid främst 
problem som kan inordnas under begreppet test bias i tek niskt avseende, och 
som i ö vrigt utgör ett vidsträckt forskningsfält långt utanför ramen för mina 
syften. Några utblickar kommerjag dock att tillåta mig. 

Sammanfattning 

I kapitel 2 har jag redovisat några olika metoder som sedan slutet av 1960-talet 
använts för att studera gruppskillnader. Utvecklingen har inneburit att de 
metoder som i dag förordas baseras på villkorade jämförelser. Detta innebär att 
jämförelserna utgår från medlemmar i referensgrupp respektive fokalgrupp 
som har samma förmåga enligt något kriterium, vanligen totalpoäng på provet. 

50Jag bortser i d et här exemplet från att skillnaderna måhända inte är signifikanta i st atistisk 
mening. 
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Utvecklingen har vidare gått mot en precisering av begreppen. I dag används 
i allmänhet begreppet DIF ("differential item functioning") för att beteckna att 
en uppgift i statistisk avseende uppvisar skillnader mellan fokalgrupp och 
referensgrupp. Om en uppgift som uppvisar DIF dessutom bedöms sakna, eller 
ha oacceptabelt låg begreppsvaliditet, anses uppgiften vara ett exempel på item 
bias. Detta innebär att uppgiften på ett orättfärdigt sätt favoriserar någon grupp. 
Den bör då ej ingå i pr ovet. Jag ansluter mig till detta synsätt. 

Förmåga kan definieras dels som manifest förmåga, vilket innebär att den 
uttrycks i någon direkt observerbar variabel, t ex provpoäng, och dels som 
latent förmåga. Det senare innebär att måttet på förmåga inte är direkt 
observerbart utan estimeras med hjälp av någon statistisk modell, t ex någon 
av de modeller som används inom item response teorin. Därmed blir måttet på 
latent förmåga explicit teoriberoende. Den manifesta förmågan uttryckt i 
observerad provpoäng är inte på samma uttalade sätt teorirelaterad, men det 
sätt på vilken den konstrueras och används bygger givetvis på mer eller mindre 
outtalade antaganden. 

Till detta återkommer jag i nästa kapitel, där jag också kommer att redovisa de 
statistiska metoder jag använder. 





63 

Kapitel 3 

I det här kapitlet kommerjag först att redovisa Mantel-Haenszel-metoden som 
den rutinmässigt används vid DIF-analys av prov med dikotoma uppgifter. 
Därefter kommer jag att ange mina argument för att försöka utveckla och 
tillämpa en modifierad MH-metod, användbar på den typ av centrala prov vi 
använder i Sverige, dvs prov med såväl dikotoma som polytoma uppgifter. Jag 
kommer vidare att beskriva hur olika modifieringar av Mantel-Haenszel-
metoden gör den tillämplig på olika typer av uppgifter samt på kluster av 
uppgifter, och slutligen kommerjag att diskutera hur modifieringarna påverkar 
tolkningarna av resultaten. Jag exemplifierar resultaten med data från 1993 års 
centrala prov i fysik. Som avslutning ger jag en kort beskrivning av analysme
toden "Standardiserad p-differens" eftersom den ingår bland de metoder jag 
tillämpar. Vissa delar av kapitlet är något tekniska och kan utelämnas av den 
som så önskar. 

Mantel-Haenszel-metoden i normalform 

Mantel-Haenszel-metoden, som utvecklades för användning inom epidemiolo
gin av Mantel och Haenszel (1959), tillhör de icke-parametriska metoderna. 
Den används i många olika sammanhang för analyser av kontingenstabeller 
(Agresti, 1990), men fick sitt genombrott som metod för DIF-studier genom 
Holland & Thayer (1988). 

Referensgrupp och fokalgrupp 

I beskrivningen av Mantel-Haenszel-metoden kommerjag att använda Holland 
& Thayers (1988) notation. Vid jämförelsen av två grupper kallas den ena 
gruppen, som jag tidigare nämnt, referensgrupp (betecknas R). Detta är den 
grupp mot vilken den andra gruppen, kallad fokalgrupp (betecknas F), jämförs. 

Vilken grupp som skall kallas referensgrupp respektive fokalgrupp kan vara en 
smakfråga. För vissa metoder har det betydelse, för andra inte. Om man t ex 
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vill jämföra svenskspråkiga elever med invandrarelever förefaller det naturligt 
att välja de svenskspråkiga eleverna som referensgrupp och invandrareleverna 
som fokalgrupp. 

När det gäller pojkar och flickor1 på naturvetenskaplig linje i gymnasieskolan, 
vilket framför allt är fallet i mina undersökningar av de centrala proven, finns 
ingen självklar fokalgrupp eller referensgrupp. Det har emellertid, så vitt jag 
kunnat finna för de metoder jag använder, ingen betydelse för det statistiska 
utfallet, vilken grupp som ges den ena eller andra beteckningen. Om jag vid en 
MH-analys byter plats på grupperna ändras inte resultatet. 

För vissa andra analysmetoder (STD P-DIF, SIBTEST) kan man, beroende på 
perspektiv, välja huruvida man vill göra testet med avseende på en speciell 
grupp eller likvärdigt mot båda. Förfaringssättet kan sägas motsvara enkelsidig 
eller dubbelsidig testning inom statistiken. 

Traditionellt kodas data från de centrala proven i fysik och kemi så att pojkarna 
markeras med 1 och flickorna med 2. Jag har följt denna kodning och låtit 1, 
dvs pojkarna, stå som referensgrupp och 2, flickorna, som fokalgrupp2. (Låt 
mig dock betona att valet av pojkar som referensgrupp inte innebär någon 
värdering från min sida att denna grupp skall utgöra en norm till vilken flickor 
skall anpassas.) Gruppen pojkar som deltar i prov en är avsevärt större om man 
räknar N/T-linjen sammantagen. Räknar man enbart N-linjen finns i sto rt lika 
många pojkar och flickor3.. 

Index och statistika för MH-metoden 

Mantel-Haenszel-metoden innebär, att för varje poänggrupp (0, 1, ...j... K) 
konstrueras en fyrfaltstabell där det anges hur många deltagare i referens- och 
fokalgruppen som har 1 respektive 0 poäng på uppgiften. Samma sak görs för 
de medlemmar i fokalgruppen som har totalpoäng j. Totalt fås således K+\ 
olika 2x2 tabeller, tabell 1 vi sar en av dessa. 

^et gäller elever i år skurs 3 som är 18-19 år gamla och det vore kanske mer egentligt att tala 
om män och kvinnor. 
2I senare delen av avhandlingen har det för vissa analyser varit lämpligare med kodningarna 1 
och -1 för pojkar respektive flickor. 
3År 1992 erhöll 11425 pojkar och 5355 flickor slutbetyg från årskurs 3 i fysik , av dessa var 3379 
pojkar på N-linjen och 3494 flickor. (SCB, 1992). 
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Tabell 1. Frekvenser rätt och fel (1 och 0 poäng) på en uppgift för referens-
grupp och fokalgrupp med totalpoäng j på provet. 

Grupp Poäng på uppgiften Total 

1 0 

R A j  B j  n R j  

F C j  D j  n F j  

Total my m0j Ti 

Uttryckt i ord gäller att Mantel-Haenszel-metodens index på DIF, betecknat 
aMH estimeras som summan av de viktade oddsförhållanden^, a, mellan 
referensgruppen och fokalgruppen, summerad från poänggrupp 0 till poäng
grupp K, där K vanligen är den maximala poängen på provet. Totalt summeras 
således K+\ viktade värden på ar 

Odds definieras somp / ( \ - p ) .  För referensgruppen ger dettap R j  t  (1 -p R j ), där 
pRj är lösningsproportionen4 Aj / nRj (enligt notation i tab ell 1) och vidare 
g ä l l e r  a t t  ( 1  -  p R / )  =  1  - A ^ / n ^  =  ( nR j -  A j )  /  n R j =  B j /  n R j  

vilket ger att oddsetpRj / (1 - pR/) = Aj /Bj för referensgruppen. 

På motsvarande sätt blir oddset Cj/Dj för fokalgruppen i poänggruppen j .  
Värdet på a, erhålls som kvoten mellan dessa odds vilket efter omskrivning ger 

Värdet på aMH erhålls sedan som ett viktat medelvärde av korsproduktförhål-
landena af för var och en av de K+\ erhållna 2x2 tabellerna. Summerade över 
de K+1 poänggrupperna och viktade med en faktor wj=BjCj/Tj fås5 

4Jag är inte i alla sammanhang helt konsekvent i notationen, p kan ibland tolkas som 
lösningsproportion och ibland som sannolikhet. Sannolikhet definierar jag som gränsvärdet för 
den relativa frekvensen (lösningsproportionen). När jag talar om lösningsproportioner kan de 
således tolkas som estimerade sannolikheter (för att lösa en uppgift). 
5Viktningen medför att ingen nämnare i ut trycket för a; blir 0. (Om inte poänggruppen är helt 
tom för både referensgruppen och fokalgruppen. I detta fall blir uttrycken av typen 0/0 vilket av 
det datorprogram jag använder sätts = 0.) 
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Hw j a j  

w , 
(5) 

eller omskrivet 

A MH ~~ K  

HA . I D J / T J  
(6) 

I . B j C j ' T j  
j  =  o  

Om ingen skillnad föreligger mellan grupperna är aMH = 1. Om a MH > 1 
fungerar uppgiften i referensgruppens favör, och om ocMH < 1, i fokalgrup-
pens. Eftersom a är ett oddsförhållande innebär t ex aMH = 1,5 att pojkarnas 
odds i genomsnitt är 50% högre än flickornas. Om t ex aMH = 0,80 är 
uppgiften till flickornas favör och inverterade värdet (1/0,80=1,25) anger att 
flickorna i genomsnitt har 25% högre odds för att klara uppgiften. Med hjälp 
a MH kan man således avgöra om en uppgift går i den ena eller andra grup
pens favör samt få en indikation på avvikelsens betydelse. 

Indexet aMH kan betraktas som ett mått på "effect size" (Hambleton m fl, 
1993; Dorans & Schmitt, 1993) och är inte beroende av referensgruppens 
och fokalgruppens storlek. 

I stället för att utgå från värdet på aMH (större eller mindre än 1) för att 
avgöra om uppgiften går i referensgruppens eller fokalgruppen favör 
används ibland logaritmen av aMH. Denna brukar betecknas ßMH. Det gäller 
således att ßMH = In (aMH). Fördelen med detta är att neutrala uppgifter utan 
DIF indikeras av att ßMH = 0, vilket på ett naturligt sätt markerar ett neutralt 
värde. Om ßMH är positivt indikeras DIF i re ferensgruppens favör och om 
ßMH får ett negativt värde indikeras DIF i fokalgruppens favör6. 

För att avgöra om aMH avviker statistiskt signifikant från 1 (H0: aMH = l), 
eller ßMH från 0, har Mantel och Haenszel föreslagit en CHI-2 statistika 
enligt 

6I resultatbilagan (Ramstedt, 1995) anges värden både på c c Mh  och ßMH. 
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( 

X MH X j  Var ( A j  ) 

där E ( A j )  är väntevärdet för A f .  

E ( ^ / )  =  n R j  •  m i j  /T j  (8) 

Var (A,) är variansen för Af. 

n R l  n V i  m u  m ( ) i  

Var(^)= VWV (9) 

l/2 i (7) är Yate's korrektion för kontinuitet. 

Eftersom %2- stat istikan är additiv, får summan %2m h  samma antal frihetsgra
der (df) som var och en av fyrfältstabellerna, dvs df— 1 för X2MH-

Som jag tidigare nämnt är %2-statistikan beroende av gruppstorleken. För 
tillräckligt stora grupper blir därmed alla skillnader signifikanta, och för 
små grupper kan statistisk signifikans saknas trots mycket stora skillnader. 
För att i p raktiken avgöra om en uppgift skall klassificeras som DIF, an
vänds vid ETS, som har lång erfarenhet av DIF-studier, en tumregel där 
uppgifterna delas in i 3 grupper; A, B och C. Beroende av värdet på aMH och 
på graden av statistisk signifikans /2MH klassificeras uppgifterna enligt 
följande (Longford m fl, 1993, sid 175)7: 

A: försumbar DIF 0,65 < ocMH < 1,54 eller aMH ej signifikant skilt 
från 1, X2mh< 3,84 (5%-nivå) 

7ETS anger inte de värden på aMn jag använder utan transformerar dessa till den delta-skala de 
av tradition använder (A= -2,35 ln(ccMH). Omvandlade till aMH ger de något ojämna värden jag 
redovisar. ETS har även utvecklat ett särskilt signifikanstest(med notation för A- skalan), vilket 
används för att avgöra om det erhållna delta-värdet avviker signifikant enligt B:b) och C i 
sammanställningen ovan (se Longford m fl, 1993).Givetvis kan detta test transformeras till den 
notation jag använder. Jag har dock inte funnit det omnämnt i någon annan litteratur som 
behandlar MH-metoden, och jag kommer därför inte att använda det. 
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B: måttlig DIF aMH signifikant skilt från 1 och 
antingen 
a) 0,53 < oCjyjH < 0 ,65 eller 1,54 < aMH < 1,89 
eller 
b) ocMH ej signifikant < 0,65 eller > 1,54 

C: svår DIF ccMH < 0,53 eller aMH > 1,89 och signifikant < 0,65 
eller > 1,54 

Varken Longford m fl (1993) eller Zieky (1993) anger varför man vid ETS valt 
just dessa gränser för de olika indelningarna. De får betraktas som tumregler 
baserade på lång erfarenhet. 

Jag kommer vid mina analyser att tillämpa de gränser som används vid ETS, 
dock med den inskränkningen att jag endast kommer att statistiskt testa om 
a MH avviker signifikant från värdet 1. 

Gruppstorlekar 

När det gäller lämpliga gruppstorlekar vid användningen av MH-metoden 
finns, som jag angav i föregående kapitel, olika rekommendationer. ETS 
tillämpar följande rutiner (Zieki, 1993, sid 346): 

• For use of DIF statistics in test assembly, at least 100 people must be 
available in the smaller of the groups being compared, and the smaller and 
the larger group must sum to at least 500 people. 

• For use of DIF statistics after tests have been administered but before scores 
are reported, at least 200 people must be available in the smaller of the 
groups being compaired, and the smaller and the larger groups together must 
sum to att least 600 people. 

• For use after score reporting, at least 500 people should be available in the 
smaller group for the analysis of the previously unanalyzed groups. 
Analyses done earlier should be repeated if the sample is sufficiently larger 
than the one previously analyzed to cut the earlier standard error of the DIF 
statistic in half. (That takes roughly about four times as many people in the 
sample.) 

Vid mina analyser, som alltså främst gäller pojkar och flickor på gymnasiesko
lans N-linje, är gruppstorlekarna i all mänhet mellan 400 och 500 elever i va r 
och en av grupperna. De uppfyller således i hu vudsak de kriterier ETS ställer 
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för sin användning av Mantel-Haenszel metoden. De är dessutom större än dem 
som rekommenderades enligt föregående kapitel. Detta talar för att de 
gruppstorlekar jag använder i mina undersökningar är tillräckliga för att 
Mantel-Haenszel-metoden skall vara lämplig. 

Den tumregel jag beskrivit används huvudsakligen därför att x2 är beroende 
av gruppstorlekarna vilket aMH inte är. De gruppstorlekar som gäller i min 
undersökning medför i allmänhet att signifikans enligt tumregeln för värdet 
på ocMH sa mmanfaller med den statistiska signifikansen utifrån värdet på 
X2mh- Detta torde ha sin grund i att tumreglerna är fastställda utifrån de 
gruppstorlekar ETS utgår ifrån, och vilka väl överensstämmer med dem jag 
använder. Däremot är det inte ovanligt att avvikelser mellan tumregel och 
statistisk signifikans förekommer då grupper avsevärt större eller mindre än 
500 studeras. 

Är grupperna avsevärt mindre än 500 krävs kraftigt signifikanta oddsförhållan
den enligt tumregeln, för att statistik signifikans skall föreligga. Är grupperna 
avsevärt större än 500 blir förhållandet det motsatta. 

Även vid gruppstorlekar kring 500 kan det inträffa att värden på aMH som 
kraftigt avviker från 1, ej blir statistiskt signifikanta. Det gäller då mycket lätta 
eller mycket svåra uppgifter. I dessa fall ligger skillnaderna mellan grupperna 
antingen i n edersta delen av poängskalan (lätta uppgifter) eller i den översta 
delen (svåra uppgifter). I båda fallen finns det förhållandevis få elever i de 
poängintervall där skillnaderna i lö sningsproportioner föreligger. Detta leder 
till låga värden på CHI-2-statistikan. 

En MH-metod för polytoma uppgifter 

Mantel-Haenszel metoden bygger normalt på att man arbetar med observerade 
f r e k v e n s e r  i  e t t  a n t a l  f y r f ä l t s t a b e l l e r ,  d v s  t a b e l l e r  a v  f o r m a t e t  ( 2  X  2  X  M ) .  
Metoden är utvecklad för dikotoma data och är därmed inte tillämpbar för prov 
där polytoma uppgifter ingår. Mer komplexa generaliserade Mantel-Haenszel 
(GMH) metoder finns för att hantera kontingenstabeller med fler än fyra celler8 

8Två grupper och uppgifter med J poängnivåer samt M poänggrupper skulle ge tabeller av typen 
2 x J x M .  För I grupper slutligen tabeller av typen I x J x M .  Dessa modeller kräver användning 
av matrisalgebra och avancerad programmering. Enligt Agresti (1990) innehåller SAS en rutin 
för generaliserade Cochran-Mantel-I lacnszel modeller. 
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i varje poänggrupp (Agresti, 1990, Welch & Miller, 1995). Zwick m fl (1993) 
har använt en sådan modell för studier av prov med blandade uppgiftsformat. 
De använde därvid datorprogram de själva skrivit. 

Jag bedömer dessa GMH-metoder som något för komplicerade för att i 
nuvarande läge vara användbara i praktisk provkonstruktion. Lättanvända 
datorprogram saknas. Dessa metoder innebär dessutom många celler vilket 
medför lägre frekvenser i varje cell och mycket låga frekvenser i vissa. 
Eftersom jag i min undersökning utgår från att uppgiftspoäng kan anses 
föreligga på en högre skalnivå än nominalskala, finns möjligheter till 
förenklingar. 

Det främsta skälet till att jag anser en dikotomiserad modell tillräcklig är 
emellertid att jag inte i det här sammanhanget är intresserad av att undersöka 
skillnader i den interna poängstrukturen på enskilda uppgifter, utan mitt 
intresse är fokuserat på att undersöka om, och vilka, uppgifter som totalt sett 
gynnar eller missgynnar den ena eller andra gruppen. Jag kommer därför att 
använda en approximativt dikotom MH-modell. Denna modell liknar den som 
Mantel (1963) föreslog som en form av förenklat test för kontingenstabeller 
med flera kategorier. Denna förenklade form förutsätter att kategorierna kan 
anses föreligga på ordinalskalenivå. Denna metod visar likheter med den ansats 
jag valt för min analys av polytoma uppgifter. Mantel (1963) utgår endast från 
att kategorierna är ordnade. Jag försöker i högre grad diskutera och motivera 
tolkningarna av de olika kategorier jag använder. 

I det här kapitlet behandlar jag utvidgningen av MH-metoden till polytoma 
uppgifter och kluster av uppgifter. De delar som berör modellanpassningen 
kommer i nästa kapitel. 

Utgångspunkter och antaganden 

Mantel-Haenszel metoden används i huvudsak vid undersökningar av 
observerade frekvenser av dikotoma data på nominalskale eller högre nivå. Vid 
DIF-studier används den för analys och statistisk prövning av dikotoma 
uppgifter. Eftersom de centrala proven innehåller både dikotoma och polytoma 
uppgifter är standardmetoden, som den presenterats i föregående avsnitt, inte 
direkt tillämplig. Det finns då två vägar att gå. Den första innebär att man 
försöker utvidga modellen till att gälla för kontingenstabeller med fler än fyra 
celler. Den andra innebär att man försöker dikotomisera de polytoma 
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uppgifterna så att de anpassas till den modell som gäller för fyrfältstabeller 
gängse modellerna. Jag har valt den senare vägen. 

Mantel & Haenszel (1959) föreslår själva en metod där dikotomiseringen görs 
genom att var och en av nivåerna prövas mot de sammanlagda övriga icke
prövade nivåerna. Om vi tänker oss en 3-poängsuppgift skulle först en 
dikotomisering göras mellan dem som har 0 poäng och dem som har 1, 2 eller 
3 poäng, de senare samlade i en kategori. Därefter jämförs de som har 1 poäng 
mot den samlade kategorin 2 och 3, samt slutligen kategorin 2 mot kategorin 
3 poäng. Summan av dessa CHI-2 värden skulle ge det sammanlagda CHI-2 
värdet med 3 frihetsgrader (antalet nivåer -1). En sådan modell vore givetvis 
möjlig och skulle kanske vara nödvändig om data förelåg på nominalskalenivå. 
Den skulle dock vara arbetsintensiv och därmed tämligen opraktisk. Därtill 
skulle en sådan metod främst vara av intresse vid studier av skillnader i 
svarsmönstren på de enskilda uppgifterna. 

Den ursprungliga Mantel-Haenszel-modellen var tänkt för dikotoma data på 
nominalskalenivå9. Det är också därför den är lätt överförbar för DIF-studier 
av dikotoma uppgifter. När det gäller studier av polytoma uppgifter på centrala 
prov, är det emellertid rimligt att förutsätta att provpoängen på en uppgift 
föreligger på minst ordinalskalenivå. I varje fall kan detta anses gälla vid 
jämförelser på gruppnivå. De elever som har 3 poäng på en uppgift kan som 
grupp anses ha högre förmåga än dem som har 2 poäng osv. 

Vid bedömningen av enskilda elever är bilden inte lika klar. Uppgifterna 
bedöms enligt principen att korrekt lösning ger tre poäng. Olika typer av fel, 
som finns angivna i rä ttningsmallar och anvisningar från Skolverket, tidigare 
Skolöverstyrelsen, medför därefter olika stora poängavdrag. Detta kallas ibland 
"negativ rättning". Det är alltså inte så att lösningen av en uppgift anses 
hierarkiskt uppbyggd och att eleven får poäng utifrån hur långt han eller hon 
nått i lös ningen. Denna typ av rättning kallas ibland "positiv rättning". Eleven 
kan sägas bli belönad för sina förtjänster i stäl let för bestraffad för sina brister. 
Det senare kallas ibland, i ko nsekvensens namn, "negativ rättning". 

Den rättningsprincip, negativ rättning, som tillämpas på de centrala proven, 
medför att det är svårt att utifrån en ämnesbegreppslig utgångspunkt avgöra var 

9En metod som är giltig på nominalskalenivå kan alltid användas på data på högre nivåer 
(ordinal- intervall- eller kvotskala), men man förlorar därvid i allmänhet i statistisk styrka 
("power") jämfört med om man använder en för skalnivån anpassad metod (se ex Agresti, 1990). 
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två elever, som t ex erhållit 2 poäng på en uppgift, står i rel ation till varandra 
på en tänkt "fysikförmågeskala". Det är också svårt att avgöra hur de relaterar 
sig i förh ållande till de elever som har 1 r espektiv 3 poäng. När det gäller den 
praktiska betydelse poängen har i s itt sammanhang, t ex vid betygsättning, 
råder dock ingen tvekan. Varje poäng är lika mycket värd och 3 poäng på en 
uppgift är alltid mer värt än 2 poäng. 

Eftersom min undersökning gäller undersökningar av grupper av elever, kan 
således ordningen mellan grupper med olika poäng på en uppgift tveklöst anses 
representera en motsvarande ordning i förmåga, oberoende av om denna 
definieras teoretiskt/begreppsligt eller pragmatiskt. Med pragmatiskt menar jag 
då det sätt på vilket poäng, såväl uppgiftspoäng som provpoäng, används i 
skolan och i samhället i sto rt, t ex vid betygsättningar, inträdesprov osv. 

Som ett enkelt sätt att dikotomisera polytoma uppgifter ( t ex 3-poängsuppgif-
ter) kan man därmed givetvis tänka sig en approximation som innebär att t ex 
0 och 1 poäng bedöms som fel, medan 2 och 3 poäng bedöms som rätt. En 
sådan approximation förefaller dock inte ta till vara all information i datam äng
den. Ponera att väldigt många provdeltagare i en gr upp får 1 på en uppgift. Att 
de bedöms på samma sätt som om de haft 0 poäng innebär då rimligtvis en 
underskattning av förmåga hos elevgruppen "fel på uppgiften". På motsvarande 
sätt överskattas förmågan hos en grupp om många elever erhållit 2 poäng, 
vilket transformeras till "rätt på uppgiften". 

Kan man då tänka sig någon annan form av dikotomisering? Den gängse 
tolkningen är att frekvenserna markerar antalet individer, i t ex referensgrup
pen, som löst respektive inte löst en uppgift. Men man kan också tänka sig 
innebörden, antal poäng respektive antal icke-poäng. I stä llet för att tänka sig 
antalet pojkar och flickor, tänker man sig antalet "pojkpoäng" och antalet 
"flickpoäng". I det dikotoma fallet sammanfaller dessa frekvenser. Man kan då 
tolka en lösningsproportion som både proportionen personer, t ex flickor, som 
klarat uppgiften, och som proportionen flickpoäng, av de möjliga flickpoängen. 
Resultatet blir således detsamma oberoende av vilken innebörd man tilldelar 
cellfrekvenserna. 

1 det polytoma fallet får däremot tolkningen av cellfrekvenserna som poäng 
respektive icke-poäng konsekvenser. Om man först betraktar dikotomin 
poäng/icke-poäng så erhålls frekvensen poäng på en polytom 3-poängsuppgift 
som summan av alla 3-poängslösningar gånger 3, 2-poängslösningar gånger 2 
och 1-poängslösningar. Frekvensen icke-poäng blir då "möjlig total 
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poängsumma", dvs 3 gånger antalet elever, minus "frekvensen poäng" enligt 
ovan. Detta ger en dikotomisering i frekvens poäng respektive frekvens icke
poäng i den aktuella gruppen. 

I det dikotoma fallet finns endast 1-poängssvar. Frekvensen poäng blir därmed, 
för uppgifter av samma svårighetsgrad, 3 gånger större i det polytoma fallet än 
i det dikotoma. Eftersom statistiska mått är beroende av frekvensernas storlek 
innebär detta, att polytoma uppgifter i högre grad kommer att flaggas som 
statistiskt signifikanta trots att oddsförhållandena är lika. 

Om intresset gäller att undersöka oddsförhållanden på poängnivå är den ansats 
som beskrivits tillämplig. I min undersökning vill jag emellertid jämföra 
dikotoma och polytoma uppgifter på samma skala, och därmed är det inte 
lämpligt att utgå från de observerade poäng/icke-poäng frekvenserna, eftersom 
de polytoma uppgifterna då i högre grad än de dikotoma kommer att ge 
statistiskt signifikanta skillnader. 

För att kunna göra jämförelserna på uppgiftsnivå skapas i stället en dikotomi 
genom att den erhållna poängsumman divideras med uppgiftens maximala 
poäng. För en 3-poängsuppgift divideras således den aktuella gruppens totala 
erhållna poängsumman (poängfrekvensen) med tre. Detta kan tolkas så att de 
polytoma uppgifterna överfors från dikotomin poäng/icke-poäng till dikotomin 
korrekt/icke-korrekt lösta uppgifter. Därmed gäller för både de dikotoma och 
de polytoma uppgifterna, att de följer samma dikotomisering, korrekt/icke
korrekt. Detta innebär i sin tur att samma uttryck för aMH och Xmh kan 
användas för båda typerna av uppgifter. 

I den dikotomisering jag beskrivit utgår jag alltså från att varje poäng är 
likvärdig och utbytbar, dvs utifrån hur poäng de facto används. Samtidigt utgår 
jag dock från att en högre poängsumma på gruppnivå representerar en högre 
förmåga enligt varje rimlig definition av denna. Eftersom min studie gäller 
jämförelser av två grupper, som jämförs utifrån samma kriterium, är dock den 
absoluta tolkningen av förmåga inte väsentlig. Det väsentliga är att de båda 
grupperna bedöms och poängsätts enligt samma kriterier. Jag bedömer att det 
inte finns skäl att tro att så inte skulle vara fallet. 
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Fyrfåltstabeller for polytoma uppgifter 

I det här avsnittet skall jag formulera de resonemang jag fört i något mer 
teknisk termer. Jag kommer också att beskriva de formler jag utnyttjar i det 
kalkylprogram som beräknar Mantel-Haenszel-värdena. 

De tidigare angivna frekvenserna i tabell 1 (för dikotoma uppgifter) kan 
erhållas enligt följande: Af = pRj ' nRj och Bf = (1 -pKj)mnKj, därpRj är propor
tionen lösta uppgifter (poäng) och (1-/?R/) är proportionen icke-lösta uppgif
ter (icke-poäng) i referensgruppen. nRj är antalet elever i referensgruppen 
(dvs Aj+ Bj). 

På likartat sätt erhålls frekvenserna i fyrfältstabellen för polytoma uppgifter 
(tabell 2). Dessa frekvenser blir dock i enlighet med den tillämpade tolk
ningen inte identiska med de observerade frekvenserna av elever med 0 
respektive 3 poäng på uppgiften. De får i stället betraktas som en form av 
justerade frekvenser av lösta respektive icke-lösta uppgifter som, i enlighet 
med resonemangen i föregående avsnitt, modifierats utifrån att vissa elever 
har 1 respektive 2 poäng. Formellt kan lösningsproportionen pRJ för en 3-
poängsuppgift beräknas enligt 

_  (̂ R / 3  '  3  +  ̂ R y 2  '  2  +  ̂ R / l  '  ̂  +  W R y O  '  ̂ )  ( ] ( )  
P R j  -  Z  3  - n K J  

där nRj3 är antalet elever i re ferensgruppen, i po änggrupp j, med 3 poäng på 
uppgiften, nRj2 antalet med 2 poäng osv. Lösningsproportionen definieras 
alltså som kvoten mellan antalet erhållna poäng i gruppen och antalet 
möjliga poäng i gruppen. 

Det estimerade antalet korrekta lösningar, dvs antalet 3 poängskluster, 
motsvarande Ai i tabell 1, blir liksom tidigarepRj- nRj. Motsvarande antal 
O-lösningar i referensgruppen fås som (1-^r/) «^. På samma sätt beräknas 
frekvenserna 3 och 0 i fokalgruppen (jämför tabell 2). 
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Tabell 2. Frekvenser rätt-ock fellösningar (3 resp 0 poäng), samt totalfre
kvenser på en viss uppgift för referensgrupp och fokalgrupp med totalpoäng 
i  

Grupp Poäng på uppgiften Total 

3 0 

R A = PR; * ^Ry B j  = (1-pR;) • n R j  n R j  

F c,= : PF; ' n F j  D j  = ( 1 - Pf j )  •  nF j  n F ]  

Total m y  = Prj" n R j +  p f J  •  n f j  m 0 = ^ - p R j y  n R j  +  (1 - P f J )  •  nF j  

I allmän form, för en uppgift med maximal poäng M ,  kan lösningsproportio
nen skrivas som 

M 

I •' (11) 
R R/ J , M  •  n  R  .  

där i  är poängen på uppgiften, n R i j  anger således hur många elever i refe
rensgruppen R, i poänggruppen j, som har i poäng på uppgiften. Nämnaren 
anger det totala antal provdeltagare i referensgruppen, i poänggrupp j. I 
exemplet ovan (10) är således M- 3. 

Om vi ersätter frekvenserna enligt notationen från tabell 1, i det 
tidigare uttrycket (5) för aMH ,med motsvarande notationer i tabell 2, fås 
uttrycket: 

K  

X  P * J  '  n R j  '  ( 1  ~  P vj  )  '  n ¥ j  /  T j  ^ J 2 )  

a MH K  

T j i ! -  P R j ) -n R j -  P F j - n ? j  I T i  
j = o  

I uttrycket (6) 



76 

X MH 

I / /  - I , E ( ^ )  2 
S / V a r (^. / )  

ersätts^rned/?R/• och E ( A j ) ,  enligt (7) och tabell 2, med 

E { A j )  =  n R j  •  ( p R j  - n R j +  p V j  •  n F . ) ! T J  ^  

och slutligen Var( A j ) ,  enligt (8) och tabell 2, med 

YarfJ ) -•"* "(;?Ry •"F7)-(0-/>iy)-"iV + ( l - P p j ) - » r j ) )  (14) 
j  T J ( T J ~ \ )  

Genom att göra dessa substitutioner kan Mantel-Haenszel-tekniken användas 
på prov med blandade dikotoma och polytoma uppgifter, under förutsättning 
att dikotomiseringen av de polytoma uppgifterna tolkas på det sätt jag angivit, 
dvs till två kategorier korrekt respektive icke-korrekt lösning. I nästa avsnitt 
skall jag exemplifiera ovanstående metod genom att använda den på 1993 års 
centrala prov i fysik. 
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Exemplet 1993 års centrala prov i fysik 

Analysen gäller pojkar och flickor 
på 1993 års centrala prov i fysik. Jag 
använder mig av de elever på 
N-linjen som ingår i no rmerings-
gruppen. Antalet flickor är 515 och 
antalet pojkar är 527 (jämför tabell 
3). 

Anledningen till att jag endast an
vänder elever på N-linjen är att jag 
vill ha kontroll på utbildnings
variabeln. Många ämnen på teknisk 
linje innefattar moment från fysiken. 
Eftersom fördelningen pojkar/flickor 
varierar mycket på olika linjer och 
grenar, kan man inte i en totalgrupp 
urskilja i vi lken utsträckning skillna
der beror på kön, och i vilken ut
sträckning de beror på linje/gren. 

Tabell 3 visar antalet pojkar (nKj) 
och flickor (n¥j) i de olika 
poänggrupperna (0-29)10. 
MH-analysen omfattar således här 
en summering av 30 fyrfältstabeller. 

MH-analys av DIF 

Tabell 4 visar aMH och x2MH- Uppgif
terna 2 - 7 är dikotoma och ocMH -oc h 
X2MH - värdena är för dessa beräkna
de på det för Mantel-Haenszel-meto-
den traditionella sättet, dvs med 

Tabell 3. Antal pojkar och flickor på 
N-linjen i olika poänggrupper, samt 
poängmedelvärden och standardavvi
kelser, Cp fysik 1993 (normerings-
gruppen). 

KÖN 

Poäng Pojk Flick Total 

0 1 3 4 
1 1 4 5 
2 1 3 4 
3 5 3 8 
4 6 5 11 
5 5 8 13 
6 10 21 31 
7 10 15 25 
8 14 15 29 
9 25 23 48 

10 25 23 48 
11 19 26 45 
12 18 31 49 
13 27 28 55 
14 26 32 58 
15 21 26 47 
16 27 32 59 
17 17 25 42 
18 26 30 56 
19 27 20 47 
20 19 24 43 
21 28 27 55 
22 19 24 43 
23 15 20 35 
24 25 8 33 
25 23 15 38 
26 27 7 34 
27 21 7 28 
28 26 7 33 
29 13 3 16 

Total 527 515 1042 
Medel 17, 5 15,2 16, 4 
Stdav. 6, 9 6,2 6, 7 

utgångspunkt i observerade frekvenser elever med 0 och 1 poäng. 

10Uppgift 1 i pr ovet blev struken vid normeringen av provet och ingår inte i p rovresultatet. 
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Tabell 4. Resultat av Mantel-Haenszel 
analys av 1993 års centrala prov i fysik, 
flickor och pojkar på N-linjen (norme-
ringsgruppen). Signifikanta värden i 
fetstil, p anger sannolikheten för slump-
mässigt erhållet x2i 

Uppgifterna 8 - 11 är 2-poängsuppgifter och uppgifterna 12 - 16 är 3-
poängsuppgifter. För dessa polytoma 2- och 3- poängsuppgifter är aMH - och 
X2MH -värdena beräknade enligt de förutsättningar och på det sätt jag beskri
vit i föregående avsnitt. 

Man kan konstatera att uppgifterna 
2, 3, 8, 11-14 och 16 visar större 
eller mindre grad av DIF till flick
ornas fördel (aMH < 1). Endast upp
gift 8 är dock signifikant enligt de 
kriterier som tidigare definierats 
(aMH < 0,65 eller aMH >1,54 och 
X2MH signifikant, dvs x2MH > 3,84). I 
kolumnen "p" anges sannolikheten 
för att det erhållna värdet på %2MH 

skall vara slumpmässigt om H0: 
aMH = 1 är sann. 

DIF till pojkarnas fördel visar upp
gifterna 4-7,9- 10 och 15 
(aMH > 1). Därav måttlig för uppgift 
5 och kraftig för uppgifterna 4 och 
10. Man kan notera överenstämmel-
sen i signifikans mellan aMH och 
X2mh. Endast för uppgift 5 avviker 
bedömningen. Där ligger emellertid 
aMH strax under signifikansgränsen 
och X2mh s trax över. 

Jag skall här inte gå in på innehållet 
i de olika uppgifterna eftersom syf
tet endast är att illustrera den an
vända metoden. I del II av avhand
lingen kommer de avvikande upp
gifterna att bedömas med avseende 
på bland annat innehåll. 

Uppgift AMH X2MH P 

1 _ _ _ 

2 0,84 1,15 0,28 

3 0,85 1,25 0,26 

4 1,77 16,94 0,00 

5 1,40 4,83 0,03 

6 1,09 0,28 0,60 

7 1,24 0,98 0,32 

8 0,47 11,38 0,00 

9 1,28 0,90 0,34 

10 2,56 29,78 0,00 

11 0,72 3,37 0,07 

12 0,91 0,13 0,72 

13 0,92 0,23 0,63 

14 0,77 2,69 0,10 

15 1,22 1,08 0,30 

16 0,68 3,13 0,08 
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Grafisk illustration 

Som grafisk illustration till de sammanfattande resultaten i tabell 4 skall jag 
visa lösningsproportionernas utseende för pojkar respektive flickor i de 
olika poänggrupperna, dvs de totalpoänggrupper som ligger till grund för 
MH-analysen. Jag visar en uppgift som visar signifikant DIF, uppgift 4, och 
en som inte gör det, uppgift 12. 

Figur 7 visar observerade 
lösningsproportioner för 
pojkar och flickor på N-
linjen (normeringsgrup-
pen) för uppgift 4.1 
många poänggrupper är 
antalet individer relativt 
få och därför blir det 
ganska stora variationer i 
lösningsproportionerna, 
även för närliggande 
poänggrupper. T ex ser 
vi att för pojkar i po äng
gruppen 2 poäng är lös
ningsproportionen 1, dvs 
alla pojkar i den gruppen 
har löst uppgiften. I 
själva verket finns det 
endast 1 p ojke i denna 
grupp och han råkade 
lösa uppgift 4 rätt (jämför tabell 3). 

Ur figuren kan man urskilja att pojkarna i allmänhet förefaller lyckas bättre än 
flickorna. Detta bekräftas av resultaten i tabell 4 där uppgift 4 visar signifikant 
DIF till pojkarnas fördel. 

Vi jämför med en 3-poängsuppgift (uppgift 12) där ingen nämnvärd DIF kan 
noteras (figur 8). Uppgift 12 är ganska lätt, vilket framgår av de höga 
lösningsproportionerna för både pojkar och flickor i poänggrupper över 8-10 
poäng. 
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Figur 7. Observerade lösningsproportioner för 
pojkar och flickor på N-linjen. Uppgift 4, Cp fysik 
1993 (normerings-gruppen). 
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Man kan av figuren 
också se att uppgiften 
diskriminerar bäst för 
elever i nedre halvan 
av poängintervallet ( ca 
2-17). För elever med 
mer än 17 poäng är den 
för lätt för att ha någon 
differentierande förmå
ga. Lutningen är gan
ska brant i de t intervall 
där uppgiften diskrimi
nerar, ca 0 - 15 poängs-
intervallet, och den 
fungerar därmed i mät-
tekniskt avseende bra, 
avsevärt bättre än upp
gift 4, som har alltför 
liten lutning för att på 
ett bra sätt kunna di
skriminera mellan duktiga och mindre duktiga elever i nå gon del av poäng
intervallet. 

Av grafen i figur 8 är det svårt att avgöra om uppgiften fungerar i den ena eller 
andra gruppens favör. Figuren ger intryck av att uppgiften är tämligen neutral. 
Detta överensstämmer med resultatet i tabell 4 där man endast kan se en svag 
tendens till att uppgiften är i flickornas favör. 

När det gäller den grafiska bedömningen ger observerade data av det slag som 
visas i figurerna 7 och 8 ett splittrat intryck, och som underlag för en sådan 
bedömning är en modellanpassade grafer överlägsna. Detta, tillsammans med 
att den praktiska tillämpningen i ka lkylprogrammet underlättas, är starka skäl 
till att jag valt att tillämpa den modellanpassning av de observerade lösnings
proportionerna som jag skall beskriva i nästa kapitel. Modellanpassningen 
medger därutöver en mer precis bestämning av olikformig DIF med hjälp av 
Mantel-Haenszel metoden, något som inte är möjligt, annat än som en mer 
eller mindre grov approximation, med den traditionella tillämpningen 
(Hambleton m fl, 1993). 

Innan jag går in på modellanpassningen skall jag redovisa de förändringar som 
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behöver göras i de uttryck som används för polytoma uppgifter om dikotomise-
ringen skall utsträckas ytterligare till att inte bara omfatta polytoma uppgifter 
utan även kluster av dikotoma och polytoma uppgifter. 

En MH-variant för kluster av uppgifter 

Metoderna i föregående avsnitt gäller tillämpning av MH-metoden på 
polytoma uppgifter dikotomiserade till de två kategorierna korrekt/icke
korrekt. I det här avsnittet skall jag basera metoden på diktomiseringen 
poäng/icke-poäng. Låt mig något vidareutveckla de tidigare resonemangen för 
att förtydliga de olika dikotomiseringarna. 

Om vi utgår från att n^ personer genomför en uppgift kan man se detta som att 
var och en av dessa personer genomför uppgiften, därefter noterar man om 
svaret blev rätt eller fel. Om svaret är rätt placeras personen i fack 1, om det är 
fel i fack 0. Därefter fortsätter nästa person osv. Frekvensen i varje fack 
representerar då antalet personer som har rätt respektive fel på uppgiften. Ett 
alternativt synsätt är att man ser nRJ som representerande det antal uppgifter 
som ingår i a nalysen. Man kan jämföra detta med att i stället för att man kastar 
ett mynt i t aget n gånger och räknar antalet krona, kastar man n mynt en gång 
och räknar antalet krona. I stället för att granska hur många individer som 
kastade en krona tittar man på hur många kast som utföll med krona. 
Skillnaden när det gäller uppgifter blir, att i stäl let för att utgå från frekvensen 
personer som löst uppgiften, utgår man från frekvensen lösta uppgifter. För det 
dikotoma fallet detta fall gäller en person - en uppgift. För de dikotomiserade 
polytoma uppgifterna gäller approximativt en person - en uppgift. Men när man 
övergår till poängnivå för polytoma uppgifter eller kluster av uppgifter finns 
inte längre denna isomorfi mellan poäng och individ. 

Det senare synsättet möjliggör övergången till dikotomiseringen poäng/icke
poäng. För en dikotom uppgift kan frekvensen lösta/icke-lösta uppgifter 
överföras till frekvensen "poängutfall" där varje poängutfall antingen är 0 eller 
1, och motsvaras av om uppgiften är korrekt eller icke-korrekt löst. Varje 
uppgift, eller poäng, kan anses motsvara en slantsingling som ger 0 eller 1 (om 
än med olika sannolikhet för respektive utfall). 

För en polytoma uppgifterna, t ex en 3-poängsuppgift kan man nu tänka sig att 
den består av 3 poängutfall, en för varje poäng som ingår i u ppgiften. Detta 
betyder att om det ingår nRj personer, vilket kan omtolkas till n^ uppgifter, så 
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ingår nu 3poängutfall eller poängdikotomier. 

Den uppgiftsbaserade dikotomisering av polytoma uppgifter jag gjorde i 
föregående avsnitt innebär således att de polytoma uppgifterna klassificeras 
om, t ex genom att 1- och 2-poängssvaren fylls på till "3-poängsuppgifter" så 
långt de räcker. Av två svar på en uppgift, t ex ett 1-poängssvar och ett 2-
poängssvar blir således ett "3-poängsutfall" och ett "O-poängsutfall"11. Den 
poängbaserade dikotomiseringen innebär för samma uppgifter att av de sex 
tillgängliga poängen, dvs de sex möjliga poängutfallen, erhålls tre "1-
poängsutfall" (2+1) och tre "O-poängsutfall". För en 3-poängsuppgift blir 
således varje frekvens 3 gånger större när dikotomiseringen baseras på poäng. 

Det gäller följaktligen att om en polytom uppgift dikotomiseras med avseende 
på poäng ökar var och en av frekvenserna i de fyrfältstabeller (tabell 2) som 
ligger till underlag för MH-analysen med en faktor som motsvarar den 
maximala poängen på uppgiften. 

Ovanstående resonemang kan utvidgas till att gälla flera uppgifter i ett kluster. 
I ett sådant fall ökar frekvenserna med en faktor som motsvarar summan av de 
maximala poängvärdena för de ingående uppgifterna. 

Formel (11) angav det allmänna uttrycket för lösningsproportionen för en 
uppgift. Om detta uttryck generaliseras till att gälla en grupp uppgifter erhålls 

k + l M u 

Z Z NR /> -I  
n — » = k i = 0 (15) 
Jr K j k + i 

n K j  • Z M  « 
u  =  k  

R och j betyder som tidigare referensgrupp respektive poänggrupp, Mu anger 
maximal poäng på uppgift u, k anger vid vilken uppgift i provet summeringen 
startar och / anger hur många uppgifter som ingår i k lustret. Uttryck (15) gäller 
om uppgifterna kommer i följd. Gör de inte det får summeringen göras uppgift 
för uppgift. 

nHär har jag som exempel endast använt två uppgifter vars poängsumma råkade bli 3, den 
kunde givetvis blivit 4 eller 2. Det uppkommer då ett över- eller underskott på poäng som går 
vidare till någon annan uppgift. I praktiken ingår alltid ett stort antal provdeltagare vilket gör 
att eventuella trunkeringsfel kan försummas. 
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Tolkningen av (15) innebär som tidigare att lösningsproportionenpRj är 
kvoten mellan referensgruppens erhållna poäng på de uppgifter som ingår i 
klustret och maximal möjlig poäng på samma uppgifter. 

Överförs de erhållna resultaten till de beteckningar som används i tabell 2 
gäller för en polytom uppgift med maximalpoäng Mu att Aj = Mu-n ^p ̂  dvs 
marginalfrekvensen nRj ersätts med marginalfrekvensen MunRj. För övriga 
frekvenser i tabell 2 gäller på motsvarande sätt att de multipliceras med 
samma faktor Mir 

För ett kluster av uppgifter gäller att Aj =M-n R/-p R/? där M = och p ̂  är 
bestämt enligt (15). Även i detta fall gäller att även övriga frekvenser i 
m o t s v a r i g h e t e n  t i l l  t a b e l l  2  m u l t i p l i c e r a s  m e d  s a m m a  f a k t o r  M .  

Vilka effekter får då dessa dikotomiseringar på MH-statistikorna aMH och 
X 2 M H s o m  d e  u t t r y c k t s  i  f o r m l e r n a  ( 1 2 )  -  ( 1 4 ) ?  O m  m a r g i n a l f r e k v e n s e r n a  n  ̂  
o c h  n F j  i  ( 1 2 )  e r s ä t t s  m e d  m a r g i n a l f r e k v e n s e r n a  M n R j  r e s p e k t i v e  M - n ¥ j  

erhålls: 

ÌLprì M  •  n f j  /  T ,  
a  (16)  

MH K  

E C1 - A/ ) • M • «R, • PÏI • M • «F, / T, 
.7 = 0 

I varje term i såväl täljare som nämnare i (16) ingår faktorn M2, vilken 
således kan brytas ut och divideras bort. Uttrycken (12) och (16) är således 
identiska oberoende av om oddsförhållandet baseras på uppgiftsnivå eller 
poängnivå. 

Värdet på %2mh ges av (7) (sid 65). Efter en omskrivning av de ingående 
u t t r y c k e n  m e d  m a r g i n a l f r e k v e n s e r n a  M n  R /  o c h  M n  F /  f ö r  A j  =  M - n  ̂ p  R / ,  
motsvarigheten till formel (13) (sid 74) vilket blir 

E ( A j  ) = M •  n R J  •  ( p R j  •  M •  +  p ? j  •  M •  n f j  )  /  M -  ( n R j  +  « F ;  )  (17) 
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I (17) är nämnaren Tjs dvs summan av marginalsummorna, ersatt med 
uttrycket för denna summa. Även här kan en elementär algebraisk omskriv
ning göras. I tälj aren kan då en faktor M2 brytas ut, och i nämnaren en 
faktor M Om M divideras bort kvarstår faktorn Mi täljaren. Väntevärdet i 
det poängbaserade fallet blir således en faktor M större än i det uppgiftsba-
serade fallet. 

För uttrycket (14) (sid 74) slutligen medför de poängbaserade radsummorna 
f ö l j a n d e  e f t e r  u t b r y t n i n g  a v  f a k t o r n  M  

vat( j ) - A / 4
'
n

*<+o-/g-M (18) 
A f - T ' i T . - — )  

'  '  M '  

Division med faktorn M3ger approximativt uttryck (14) multiplicerat med 
f a k t o r  M .  D e n  s o m  s k i l j e r  ä r  a t t  t e r m e n  1  i  n ä m n a r e n  e r s a t t s  m e d  M M .  
Eftersom 7} i allmänhet är av storleksordningen 1000 saknar denna föränd
ring praktisk betydelse. 

Om de erhållna uttrycken får ersätta sina motsvarigheter i formel (6) erhålls 
följande 

^  _ ( \ Z J M - A ) . (19) 
X m H _  Z j M - V a r i A , )  

Utbrytning av M medför 

M2<\y, A, -Y.EK)| — )2 

y2 Nv >'\ 2-M (20) 
M - ] T .  V a r ( ^ )  

Om M förkortas kvarstår ett uttryck som approximativ innebär uttryck (6) 
multiplicerat med faktorn M. Den skillnad som finns gäller Yate's korrek
tionsfaktor för kontinuitet, I/2, som ersatts med M(2M). Denna ändring är en 
följd av rent matematiska operationer. Hur förändringen bör tolkas statis
tiskt kan jag inte riktigt avgöra. Eftersom korrektionsfaktorn ofta inte ens 
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används bedömer jag att denna förändring saknar praktisk betydelse. 

Sammanfattningsvis gäller således att oddsförhållandet är detsamma för en 
polytom uppgift oberoende av om den dikotomiseras som korrekt/icke-korrekt 
uppgift eller som poäng/icke-poäng. Detta är vad man kan förvänta sig 
eftersom aMH i egenskap av mått på "effect size" inte skall vara frekvensbero
ende. 

En övergång från dikotomin korrekt/icke-korrekt till dikotomin poäng/icke
poäng medför när det gäller X2mh att värdet ökar med en faktor m. Även detta 
är vad man kan förvänta sig eftersom /2- statistikan är frekvensberoende. Det 
förefaller också rimligt att samma oddsförhållanden kan medföra olika 
statistiska signifikanser beroende på om oddsförhållandet gäller på uppgiftsni
vå eller poängnivå. På uppgiftsnivå gäller det rätt eller fel på hela uppgiften. 
På poängnivån gäller oddsförhållandet att erhålla eller inte erhålla en poäng av 
flera möjliga. För samma oddsförhållande finns således flera på vilka de kan 
verka-

Om analysen gäller kluster av uppgifter i st ället för polytoma uppgifter blir 
resultaten likartade. Det som skiljer är att faktorn Mu byts mot faktorn 
M= Ysmu- Eller omvänt eftersom jag använt Mi uttrycken (16)-(20). 

Det är givet att resultaten måste tolkas med försiktighet. I synnerhet om ett 
internt kriterium på förmåga används blir cirkelberoendet mellan uppgiftsklus-
ter och totalpoäng kraftigt, och kraftigare ju fler uppgifter, eller poäng, som 
ingår. Det är därmed tveksamt om MH-analys av kluster av uppgifter, baserad 
på ett internt kriterium på förmåga är meningsfull. När det däremot gäller 
analys baserad på ett externt kriterium ser jag inte samma svårigheter. I det 
sammanhanget bedömer jag risken för statistiska artefakter som liten och anser 
det därför meningsfullt att jämföra kluster av uppgifter. Även i detta fall gäller 
dock att utfallet måste tolkas i relation till vilken dikotomisering som gjorts, 
dvs om slutsatsen gäller hela uppgiften eller om den gäller en poäng på 
uppgiften. 
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Sammanfattning och kommentarer 

I det här kapitlet har jag försökt utvidga den traditionella dikotoma Mantel-
Haenszel-metoden så att den även skall vara tillämpbar andra typer av 
uppgifter. Den ansats jag valt är att dikotomisera även polytoma uppgifter och 
kluster av uppgifter. 

Det perspektiv jag lagt till grund för dikotomiseringen av polytoma uppgifter 
får givetvis betydelse för tolkningen av utfallet. Varje förenkling innebär att 
viss information går till spillo. När det gäller dikotomiseringen av polytoma 
uppgifter blir följden att det inte är möjligt att särskilja olika svarsmönster i de 
två grupperna. Om den ena gruppen har många 1- och 2-poängssvar och den 
andra många 3- och O-poängssvar på en uppgift är svarsmönstret olika. Om 
emellertid lösningsproportionerna är lika kan den Mantel-Haenszel-metod som 
baseras på en dikotomisering av det slag jag gjort inte särskilja de två 
grupperna. För att kunna göra detta måste en generaliserad Mantel-Haenszel-
metod användas (Agresti, 1990; Welch & Miller, 1995). Mitt intresse gäller 
emellertid inte detaljer i poängfördelningen utan vilken grupp som lyckats 
bättre, eller sämre, på uppgiften totalt sett, och därför är en dikotomiserande 
ansats tillräcklig för mina syften. 

En dikotomisering av polytoma uppgifter till korrekt/icke-korrekt lösning ger 
fördelen att de dikotoma och de polytoma uppgifterna blir statistiskt jämförba
ra. Oddsförhållandet är oberoende av cellfrekvensernas storlekar, och förändras 
inte vid olika dikotomiseringar, medan däremot detta är fallet för %2-
statistikan. Detta får till följd att de polytoma uppgifterna i högre utsträckning 
kommer att flaggas som statistiskt signifikanta om de dikotomiseras utifrån 
poäng. Denna skillnad bedömer jag som rimlig utifrån de sätt på vilka 
dikotomiseringarna skett. Oddskvoten är lika i båda fallen och anger i det ena 
fallet hur mycket större odds den ena gruppen har att få full poäng på 
uppgiften. I det andra fallet anger oddskvoten hur mycket större odds den ena 
(eller andra) gruppen har att få någon poäng på uppgiften. Eftersom det på en 
3-poängsuppgift finns tre olika möjligheter att få en poäng förefaller det 
rimligt12, då det observerade oddsförhållandet i de tta fall är baserat på många 

12Jag betraktar således de olika poängen som i huvudsak oberoende utifrån den rättningsmetod 
som tillämpas, dvs poängavdrag för olika typer av fel. Om rättningen vore hierarkisk kulle det 
vara svårare att betrakta varje poäng som oberoende, i varje fall ur ett kognitivt eller didaktiskt 
perspektiv. I sitt funktionella sammanhang torde olika provpoäng även vid en sådan bedömning 
få betraktas som utbytbara. 
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fler observationer, att statistisk signifikans kan fås i det poängbaserade fallet 
men inte i det uppgiftsbaserade, trots att oddsförhållandet är detsamma. 
Tolkningen av oddsförhållandet blir dock något olika i de båda fallen, vilket 
kan vara viktigt att hålla i m innet. Samtidigt är det också viktigt att inte helt 
förlita sig på den statistiska signifikansprövningen, utan att också bedöma om 
det oddsförhållande som erhålls skall anses beaktansvärt. Skillnaden kan alltså 
vara statistiskt signifikant, men bedömas ointressant eller betydelselös. 

Nackdelen med den dikotomisering jag använt kan vara att de polytoma 
uppgifternas större betydelse inte framträder i ti llräcklig utsträckning. Mina 
syften är dock främst att undersöka andra egenskaper än dem som samman
hänger med om uppgiften värderas med en eller tre poäng och därför har jag 
i m in undersökning valt den metod som likställer de dikotoma och polytoma 
uppgifterna i statistiskt hänseende. 

En förutsättning för de dikotomiseringar jag gjort är att varje poäng på en 
uppgift, eller ett kluster av uppgifter, antas likvärdig. Så är fallet när det gäller 
hur uppgiftspoäng och provpoäng används i praktiska sammanhang. Varje 
poäng är lika mycket värd oberoende av om den erhållits på provets lättaste 
eller svåraste uppgift. Till sin praktiska funktion är således varje poäng 
likvärdig, och i det perspektivet är poäng som mått oproblematiskt. I statistiskt 
hänseende kan då poäng anses ligga på kvotskalenivå. En elev som har 10 
poäng har förvisso dubbelt så många poäng som den som har 5 poäng. 

Om man emellertid vill betrakta poäng som mått på förmåga definierad utifrån 
någon teori blir bilden avsevärt mer komplicerad. Då kan man inte hävda att 
10 poäng representerar, eller är mått på, en underliggande förmåga som är 
dubbelt så stor som den som representeras av 5 poäng - såvida den teori man 
ansluter sig till inte operationellt definierar att så är fallet. När man vill skapa 
kvantitativa mått på förmåga utifrån någon teori, och något med teorin 
sammanhängande instrument, definieras erhållna förmågemått i allmänhet på 
ordinalskalenivå eller intervallskalenivå. Inom item response teorin skapas t ex 
på detta sätt mått på förmåga som av teorins anhängare anses mer inbördes 
konsistenta än observerad poäng. Det mått som genereras anses per definition 
ligga på intervallskalenivå. 

När det gäller de undersökningar på gruppnivå som jag gör är det dock rimligt 
att utgå från att observerad poäng i h ög grad konstitueras av en kontinuerlig 
underliggande skala på förmåga. Det torde i det sammanhanget inte ha någon 
avgörande betydelse vilken innebörd man tilldelar provpoängen. På gruppnivå 
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är korrespondensen mellan manifest poängskala och underliggande latent 
förmåga sannolikt hög. 

På individnivå är emellertid relationen mer tveksam. Om en elev har 14 poäng 
och en annan 15 är det svårt att säga något om hur deras underliggande 
förmågor förhåller sig till varandra. Dessa 14 respektive 15 poäng kan vara 
insamlade på många olika sätt13. Om man emellertid jämför en grupp på t ex 
100 elever som har 14 poäng med en grupp på 100 elever som har 15 poäng 
torde troligen ingen betvivla att gruppen med 15 poäng, som grupp betraktad, 
har högre förmåga än gruppen med 14 poäng. Detta antagande gäller även 
övriga poänggrupper på provet. 

Provpoäng och uppgiftspoäng är således avsevärt mycket mer problematiska 
som mått på förmåga på individnivå än på gruppnivå. De Mantel-Haenszel-
analyser jag gör gäller förhållandevis stora grupper och jag bedömer därmed 
att den ansats och det perspektiv jag valt vid dikotomiseringen av de polytoma 
uppgifterna är väl motiverad14. 

Ett fundamental fråga, som jag inte berört så här långt, men som jag kommer 
att återkomma till, gäller hur kriteriet på förmåga skall hanteras med avseende 
på den uppgift som undersöks. Skall den undersökta uppgiften ingå i t otala 
poängsumman eller inte? Den allmänna rekommendationen i li tteraturen när 
det gäller prov med dikotoma uppgifter är, som jag tidigare nämnt, att den 
undersökta uppgiften skall ingå i kriteriet (t ex Holland & Thayer, 1988). Även 
när det gäller polytoma uppgifter rekommenderar Zwick m fl (1993) att den 
undersökta uppgiften skall ingå. 

Mitt övergripande ställningstagande i d en här frågan bygger inte på statistiska 
resonemang utan på validitetsresonemang. Det förhållandet att samtliga 
uppgifter i provet ingår i det underlag enligt vilket eleven bedöms och 
betygsätts gör att jag anser att uppgiften bör ingå i k riteriet på förmåga. Om 

130m vi (orealistiskt) antar att ett prov kan ge 25 poäng och att varje poäng kan erhållas med 
samma sannolikhet fins det cirka 170.000.000.000.000 olika sätt på vilka dessa 15 poäng kan 
erhållas. Det är knappast rimligt att var och en av dessa kombinationer skulle representera 
samma förmåga. 
14Ett annat möjligt betraktelsesätt innebär att man utgår från en medelvärdesmodell ("mean 
response model"; Agresti, 1990). Man kan då betrakta poängmedelvärdet på en uppgift (i en viss 
poänggrupp) som lösningsproportionen viktad med faktorn maximalpoäng (M). Effekterna på 
oddskvoten aMH och CHI 2-statistikan %2MH blir då samma som dem jag beskrivit utifrån den 
dikotomisering jag redovisat. Resultatet blir också detsamma som det som erhålls med Mantels 
(1963) förenklade metod. 
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den undersökta uppgiften utesluts betyder det också att förmågekriteriet blir 
något olika för varje uppgift. När uppgift 1 undersöks blir kriteriet summan av 
uppgifterna 2-13 (om provet antas innehålla 13 uppgifter), när uppgift 2 
undersöks blir det summan av uppgift 1 och uppgift 3-13 osv. Det mest 
konsistenta måttet bör erhållas om varje uppgift relateras till samma kriterium, 
vilket - under förutsättning att alla uppgifter bedöms giltiga och relevanta - bör 
vara poängsumman för samtliga uppgifter. 

Ett annat problem gäller hur stort det antal uppgifter som definierar förmåge-
kriteriet bör vara. De rekommendationer som finns när det gäller dikotoma 
uppgifter anser att cirka 20 uppgifter är ett minimum. På de centrala provet 
ingår (fram tom 1992) 13 uppgifter. De understiger alltså det rekommenderade 
antalet. Antalet möjliga poäng på provet är dock 25, alltså mer än det 
rekommenderade minimiantalet uppgifter/poäng. De skulle därmed kunna 
anses tillräckliga. 

När det gäller hanteringen av polytoma uppgifter kan man även ifrågasätta om 
de skall bidra till måttet på total förmåga med poäng eller med bedömningen 
korrekt/inkorrekt uppgift, dvs skall maximala resultatet vara 13 (lika med 
antalet uppgifter) eller 25 respektive 30, vilket motsvarar maximala poängen. 
Mitt ställningstagande i denna fråga bygger återigen på pragmatiska skäl: inga 
betyg sätts på rätt antal uppgifter, de baseras på antal poäng på provet. Därmed 
bör de, enligt min mening, även utgöra underlag för kriteriet på intern förmåga. 
Även här har Zwick m fl (1993) samma uppfattning. De baserar dock sina 
ställningstaganden på en jämförande studie baserad på simulerade data. De 
skriver följande utifrån sin jämförelse av den generaliserade Mantel-Haenszel-
metoden och Mantels förenklade metod, dvs den metod som ger samma 
resultat som den av mig använda, (sid 249): 

For most DIF analyses of polytomous items, the Mantel (1963) approach, which 
takes the ordering of score categories into account, would be more useful [än 
GMH-metoden, min anmärkning]. In computing the matching variable for either 
of the M H extensions, the studied item should be included\ and scores on 
polytomous items should not be rescaled (min kursivering). 
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Sammanfattningsvis utgår jag således från följande förutsättningar i min 
undersökning: 

• Dikotoma och polytoma uppgifter jämförs på samma statistiska nivå, dvs 
enligt dikotomin korrekt/icke-korrekt löst uppgift. 

• Poängsumman av samtliga uppgifter på provet är kriteriet på förmåga då 
Mantel-Haenszel-metoden baserad på internt kriterium används. Endast om 
en uppgift visar item bias, dvs otillbörlig DIF, skall den uteslutas. 

Appendix 1 

Standardiserad p-differens 

I enlighet med Camilli & Shepards (1994) rekommendationer kommer jag att 
använda olika metoder för bedömningen av DIF. Förutom Mantel-Haenszel 
metoden kommerjag att använda den metod som Dorans & Kulick (1986) 
utvecklat och som används vid ETS. Metoden tillhandahåller inget statistiskt 
test motsvarande %2MH utan får likt aMH ses som ett mått eller index på "effect 
size". 

STD P-DIF står för "the Standardized P-difference" och definieras enligt 

STD P-DIF =2,^ ( EFy- Er/ ) /E,w, = S/W/ Dj / 

där u'; / är viktfaktorn i poä nggrupp j. Namnet STD P-DIF kommer av att 
väntevärdena E ersätts med lösningsproportionerna P varvid uttrycket blir 

STD P-DIF =E,wy ( PF/ - P RJ) = 23,-w, Dj / JljWj 

Eftersom intresset vanligen gäller fokalgruppen, gäller i allmänhet att vikten 
Wj = Nfj, dvs antal individer i fokalgruppen i p oänggruppy15. 

15Jag följde denna praxis när jag gjorde kalkylmodellerna. Eftersom jag inte speciellt fokuserar 
mitt intresse på flickorna utan är lika intresserad av avvikelser i bå da riktningarna hade det varit 
mer korrekt att använda en "pooled" viktning, dvs viktat med medelvärdet av pojkarnas och 
flickornas gruppstorlekar. Eftersom grupperna i stort sett är lika stora blir emellertid resultaten 
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Följande tumregler tillämpas vid bedömningen av utprövade uppgifter (Dorans 
& Schmitt, 1993): 

Ingen åtgärd: | STD P-DIF | < 0,05 
Granskas: 0,05 < |STD P-DIF |< 0,10 
Granskas noga: | STD P-DIF | >0,10 

Värden i den sistnämnda kategorin sägs vara mycket sällsynta16. 

Metoden är i beräkningshänseende enkel och låter sig lätt inordnas i det 
program som gör de för Mantel-Haenszel analysen erforderliga beräkningarna. 
Den variant av STD P-DIF jag kommer att använda baseras liksom Mantel-
Haenszel metoden på modellanpassade data approximerade till dikotoma 
värden. Vilken typ av dikotomisering som används är dock egalt eftersom 
STD P-DIF utgår från lösningsproportioner. Detta är i enlighet med att 
STD P-DIF betraktas som ett mått på "effect size". 

i det närmaste desamma, oberoende av vilken av viktningarna jag väljer. 
16Jag har i mitt material funnit 6% av uppgifterna i denna kategori. 
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Kapitel 4 

"All models are wrong, but some are useful. " 
(Box, 1965) 

Modellanpassade lösningsproportioner 

I föregående kapitel har jag beskrivit och motiverat den dikotomisering av 
polytoma uppgifter jag gjort, samt redogjort för de smärre modifieringar som 
i vissa fall blir följden. Den ansatsen är direkt tillämplig på de observerade 
lösningsfrekvenserna för referensgrupp och fokalgrupp. I det här kapitlet 
kommerjag att i stället tillämpa metoden på observerade data anpassade till en 
logistisk 2-parametermodell. 

Några argument för en modellbaserad MH-metod 

Varför använda en ansats som bygger på modellanpassade data när metoden 
är tillämplig på observerade data? Följande fem skäl motiverar mitt val av en 
modellanpassad metod: 

1. Metoden är praktisk och lättanvänd. Modellanpassningen kräver en 
förhållandevis liten extra arbetsinsats. Den modellanpassade metod jag 
utvecklat kan på ett tämligen enkelt sätt användas med hjälp av 
kommersiellt tillgängliga datorprogram. Jag använder ett statistikprog
ram (NCSS1) för att estimera parametrarna till den logistiska 2-
parametermodell jag använder. Dessa parametrar ingår sedan i den 
kalkylmodell (skapad i kalkylprogrammet PlanPerfect 5.1) som 
genomför de beräkningar som Mantel-Haenszel- (och STD P-DIF) 
metoderna kräver. 

dumber Cruncher Statistical System 
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2. Genom att använda modellvärden och ett kalkylprogram erhålls vid 
beräkningen underlag för grafer (modellanpassade empiriska item-
karakteristiska kurvor, ICC), som medger en snabb grafisk jämförelse 
av de olika gruppernas resultat på uppgiften. 

3. Utifrån ICC- kurvorna kan en uppgifts mättekniska egenskaper, dvs 
svårighetsgrad och diskriminationsförmåga, snabbt bedömas, vilket är 
värdefullt vid den allmänna itemanalysen. 

4. Genom att använda modellanpassade värden kan skärningspunkten 
mellan kurvorna bestämmas (i de fall kurvorna skär varandra), och 
därmed kan även olikformig DIF bestämmas med hjälp av Mantel-
Haenszel-metoden, något som inte på ett systematiskt sätt låter sig 
göras då empiriska, icke modellanpassade data används. 

5. Vid små gruppstorlekar är det ofta bättre att utgå från modellanpassade 
data än från observerade data. Dock under förutsättning att modellan
passningen är tillräckligt god2." 

Den metod jag kommer att tillämpa kan således sägas utgöra en kombination 
av en metod for att bestämma parametrar for en modell anpassad till observera
de data och en icke-parametriska metod för DIF-analys. Observerade data 
modellanpassas till en logistisk 2-parametermodell, varefter modelldata 
används i en icke-parametrisk Mantel-Haenszel-analys (och i en STD P-DIF 
analys). Metoden kunde därmed betecknas som semiparametrisk. 

Val av modell 

För en modellanpassning av lösningsproportionerna i olika poänggrupper kan 
en mängd olika modeller tänkas. Inom item response teorin - eller item 
response modeling (IRM), som Goldstein och Wood (1989) anser vara ett 
lämpligare namn - finns flera mer eller mindre komplexa icke-linjära modeller. 
Goldstein och Wood anser att en linjär modell i många fall är fullt tillräcklig. 
En sådan modell har fördelen att vara lättanpassad med hjälp av en vanlig linjär 

2Wainer (1993, sid 135) skriver: "In fact, the smaller the sample sizes the more we need to lean 
on a model for statistical stability." Även Dorans & Schmitt (1993, sid 150) har en liknande 
uppfattning: " A standard data strategy for dealing with sparse data is to use some kind of 
statistical model to smooth away sampling irregularities in observerd data 
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regression3. En nackdel i det här sammanhanget skulle vara att den estimerade 
sannolikheten p kan anta värden mindre än noll och större än 1. Detta kan dock 
enkelt åtgärdas genom att införa restriktionen att estimerade p < 0 medför 
p -  0  o c h  e s t i m e r a d e  p  >  1  m e d f ö r  p  =  1 .  

De inom IRT vanliga 1-, 2- och 3-parametermodeller jag redovisat tidigare är 
givetvis användbara. De är matematiskt mer komplicerade än den linjära 
modellen och kräver andra tekniker för parameterskattning än den linjära 
modellen. Genom att logaritmera oddset, dvs använda ln(p / (1 - p)), därp är 
det logistiska uttrycket för respektive modell, kan dock IRT-modellerna 
förenklas och utryckas som linjära funktioner i en logodds (logit) skala. 

Än mer komplicerade modeller erhålls om dessa linjära logitfunktioner ersätts 
med logitfunktioner av högre gradtal. Därvid kan mer flexibla, men också mer 
svårtolkade modeller skapas. Generellt ger mer komplicerade modeller bättre 
anpassning mellan modell och data, men samtidigt blir estimeringen av 
modellparametrarna mer komplicerad. Tillförlitliga skattningar kräver 
dessutom större gruppstorlekar eftersom fler parametrar ingår i modellen. 

Valet av modell blir därmed en avvägning baserad på de olika faktorerna: 
tillgängliga gruppstorlekar, acceptabla felmarginaler (residualer) och tillgången 
till lämpliga datorprogram. En väsentlig faktor vid valet av modell är givetvis 
om den kan motiveras utifrån kognitiva eller andra i sammanhanget relevanta 
teorier gällande de data som ingår i undersökningen. I den mån klara teoretiskt 
grundade preferenser är svåra att finna kan valet av modell bli betingat av mer 
praktiska och pragmatiska överväganden. 

Den modell jag kommer att använda är baserad på antaganden om normalför
delning. För de data som är aktuella vid en undersökning av resultat på centrala 
prov är det ganska naturligt att förutsätta att totalpoängen på provet är 
approximativt normalfördelad. Proven konstrueras i hög grad med den 
ambitionen. I den mån betyg används som mått på förmåga är de per definition 
normalfördelade i det (hittillsvarande) svenska systemet med norm- eller 
grupprelaterade betyg. 

Normalfördelning av förmågan i den aktuella gruppen är dock ingen nödvändig 
förutsättning för att en modellanpassning av lösningsproportionen på en 
uppgift skall vara möjlig. Däremot förutsätts att den skala som används som 

3Jämför figurerna 5 och 6 i föregående kapitel. 
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mått på förmåga är på intervallskalenivå. Den modell jag kommer att använda 
kan tolkas som en fördelningsfunktion4 för en normalfördelad stokastisk 
variabel (Blom, 1969), dvs en funktion som uttrycker den kumulerade 
sannolikheten. Modellen representerar således en normalfördelad förmåga med 
någon viss standardavvikelse, och medelvärde någonstans på förmågeskalan. 
En svår uppgift har medelvärdet högt på förmågeskalan, en lätt har det lågt. 
Probitfunktionen karakteriserar med andra ord uppgiften, inte den aktuella 
gruppen. Vilken fördelning av förmågan denna grupp har är oväsentligt så 
länge gruppens förmåga och det förmågeintervall uppgiften representerar 
överlappar varandra. Om de inte gör det är det inte möjligt att estimera de 
parametrar som karakteriserar uppgiftens modellfunktion5. 

Betygssystemet är baserat på en tänkt normalfördelning där varje betygssteg 
motsvarar en standardavvikelse. På gruppnivå kan man därmed anse att betyg 
per definition representerar en intervallskala. När det däremot gäller enskilda 
elever kan man inte på samma sätt förutsätta att varje betygssteg motsvaras av 
en förmåga på intervallskalenivå. Två elever med olika betyg kan ligga mycket 
närmare varandra i förmåga än två elever med samma betyg. Mina undersök
ningar gäller dock grupper varför betyg, då de används som underlag för MH-
analyser, kan betraktas som variabler på intervallskalenivå. 

Beträffande provpoängen är, som jag tidigare diskuterat, skalnivån mer osäker. 
För en enskild polytom uppgift är poängsättningen sådan att ordinalskalenivå 
med stor säkerhet kan förutsättas för en grupp. För två enskilda elever är det 
dock inte självklart att högre poäng på en uppgift med nödvändighet represen
terar högre förmåga, eller att lika poäng representerar samma förmåga. Som jag 
tidigare nämnt, kan samma poängavdrag göras för många olika typer av fel. 
Frågan är dock avhängig av definitionen på förmåga. Om förmåga definieras 
som erhållen poäng är det givet att 2 poäng är 2 poäng oberoende av hur de 
erhålls. Problemen uppkommer när poängen relateras till någon tänkt 
underliggande kontinuerlig förmåga. Uppgiftspoäng och provpoäng är diskreta 
heltalsvärden medan estimerad latent förmåga vanligen representeras av värden 
på en kontinuerlig skala. 

Eftersom två olika elever kan erhålla t ex 15 poäng på en mängd olika sätt, 
representerar dessa 15 poäng samma förmåga endast om man postulerar att 

4I engelskspråkig litteratur ofta kallad "probit", vilket står för "probability unit". 
5Det är givetvis en fördel ju mer uppgiftens och gruppens förmågeintervall överlappar varandra 
eftersom detta ger säkrare parameterskattningar. 
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varje poäng representerar samma "mängd" förmåga. Detta är ett tveksamt 
antagande på individnivå. På gruppnivå kan man dock tänka sig att se varje 
"15- poängselev" som ett stickprov på 15 poäng ur de möjliga 25 (eller 30) 
poängen. Enligt centrala gränsvärdessatsen är det då rimligt att förutsätta att 15 
poäng på gruppnivå representerar en elevgrupp med normalfördelad kontinuer
lig förmåga med medelvärdet 15. På motsvarande sätt representerar 14 poäng 
en normalfördelad förmåga med medelvärdet 14. Enskilda elever i respektive 
grupp kan komma i "fel ordning" i den mån fördelningarna överlappar 
varandra, dvs en elev med 14 poäng kan tänkas ha högre värde på en kontinuer
lig underliggande förmågeskala än en annan elev som har 15 poäng. 

Fortfarande gäller emellertid att mina undersökningar görs på gruppnivå och 
därmed kan man med stor säkerhet anta att provpoängen i det sammanhanget 
ligger på ordinalskalenivå, och att antagande om intervallskalenivå inte torde 
medföra några felbedömningar av betydelse oberoende av vilken innebörd man 
lägger i provpoängskalan (jämför Micheli, 1990). I själva verket betraktas 
provpoäng i alla praktiska sammanhang som intervalldata och kan därmed 
också möjligen sägas vara - om inte per definition så i varje fall per praxis -
intervalldata. 

Utifrån de mått på förmåga som här är aktuella, dvs provpoäng och betyg, 
förefaller det rimligt att anta, att sannolikheten för att lösa en uppgift kan ses 
som en monotont växande funktion av förmågan. Utifrån det sätt på vilka 
förmågeskalorna är uppbyggda förefaller det också rimligt att anta, att denna 
funktion nära sammanfaller med den kumulerade sannolikheten för en 
normalfördelad förmåga, dvs som en fördelningsfunktion. Normalfördelning
ens fördelningsfunktion är emellertid matematiskt komplex och eftersom den 
logistiska funktionen är betydligt mer lätthanterlig, samt ger god approxima
tion (< 0,01 i v arje punkt), faller det sig naturligt att använda en sådan som 
modell för en icke-linjär regression, lämpligen någon av de tidigare nämnda 
logistiska 1-, 2-, eller 3-parametermodellerna, som används inom item 
response teorin6. 

Jag har uteslutit Rasch-modellen. Den lägger starka restriktioner på de data 

6I praktiken blir skillnaderna på gruppnivå små mellan bedömningar baserade på observerad 
poäng och bedömningar baserade på latent förmåga (på intervallskala skattad förmåga med hjälp 
av någon IRT-modell). På individnivå kan, som jag nämnt, de olika bedömningarna däremot 
medföra att ordningen mellan elever omkastas om man jämför observerad poäng och latent 
förmåga skattad enligt 2- eller 3-parametermodellerna. Detta gäller ej Rasch-modellen som har 
som utgångsantagande att ordningen skall bevaras. 
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som ingår i modellen vilket medför många uppgifter med dålig modellanpass
ning. Dessutom har vi tidigare konstaterat att den kan leda till felaktiga 
tolkningar beroende på sammanblandning av dålig anpassning och egentliga 
gruppskillnader. 

Även 3-parameter modellen har jag ratat. Den är i första hand avsedd för 
flervalsfrågor. I de centrala prov i fysik som förekommit hittills är flervalsfrå-
gor relativt ovanliga7 och det förefaller därmed inte särskilt motiverat att utgå 
från en 3-parameter-modell. Detta gäller i synnerhet som denna modell kräver 
större gruppstorlekar för att få säkra skattningar av parametervärdena8. 
Dessutom finns det undersökningar (Traub, 1983; Yen, 1982) som visar att 
skillnaden i modellanpassning i allmänhet blir marginell om 2-parametermo-
dellen används i stället för 3-parametermodellen. 

Därmed blir valet en logistisk 2-parametermodell. Jag kommer då att estimera 
sannolikheten (väntevärdet för den relativa frekvensen) för att elever med olika 
förmåga skall svara rätt (erhålla maxpoäng betecknad Mu ) på uppgift u utifrån 
uttrycket 7„(0) = M,, • p u (0). YU(B) är poängmedelvärdet på uppgift u för en 
elevgruppen med förmågan 0, vilket erhålls genom att multiplicera uppgiftens 
maximala poäng Mu med lösningsproportionen (sannolikheten) p u(Q). 

Uttryckt i den form som är vanlig för en icke-linjär logistisk regression9 fås 

A + Bx 

Y  =  m - ( \  +  e - ( A + B x ) y l  =  m -  < 2 1 )  
v ) \ + eA+Bx 

där Y är den beroende variabeln och x den oberoende, m är en viktfaktor och 
A och B är de parametrar som skall skattas. Denna modell har uppenbara 
likheter med de binära10 logistiska modeller som används inom IRT och där 

7Fr o m 1993 ingår dock 7 flervalsuppgifter i varje prov. 
8Ju fler parametrar som ingår i modellen desto större gruppstorlekar krävs för säkra skattningar 
av parametrarna. 
9/?w(0) kan, som jag nämnt, ses som en approximation till probitmodellen. pu(d) kan emellertid 
också ses som lösningen till differentialekvationen dp = k • p- (l-p) dd (Montroll, 1987). Dvs 
ändringen i sannolikhet (lösningsproportion) dp i e tt litet intervall dQ är proportionell, med 
proportionalitetskonstanten k, mot variansen p (l-p). Detta innebär att tillväxten är störst där 
variansen är störst, dvs vid det 0 där p(0) = 0,5, vilket överensstämmer med t ex figur 5. 
10Endast värdena 0 och 1 på den beroende variabeln. 
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parametrarna vanligen estimeras med hjälp av någon maximum likelihood 
metod11. 

Det finns fördelar med att tillämpa den matematiska form som används inom 
IRT även för den regressionsmodell jag använder. Parametrarna kan då ges 
samma tolkning som inom IRT, dvs au tolkas som en diskriminationsparameter 
och bu som en svårighetsparameter för uppgift u. 

Skrivs (21) om i gängse IRT-form erhålls i stället 

Da (0-£ ) 
e u u (22) 

Y = M .  (6-*  )  =  M » - P A 0 )  
u u 1 + e 

När det gäller den typ av uppgifter som ingår i de centrala proven är de 
observerade värdena inte binära (men ej heller kontinuerliga) utan kan ha 2, 3 
eller 4 värden beroende på typ av uppgift. För en 2-poängsuppgift värdena 2, 
1, och 0, då har också konstanten Mu värdet 2. 

Den modellbaserade varianten av Mantel-Haenszel metoden innebär att 
värdena pKj osv i tabell 2 ersätts med de värden />(0) som erhålls ur 

ä ( 0 )  =  
Da (Q-b ) 

e u (23) 
Da (0-6 ) 

u u 1 + e 

0 representerar poänggrupp j och parametrarna au och bu estimeras med hjälp 
av ett datorprogram12. De itemkarakteristiska kurvor jag fortsättningsvis 
redovisar är grafer till denna funktion. 

nObservera dock att (21) inte skall ses som en logistisk regression utan som en icke-linjär 
regression med samma matematiska form. Den binära logistiska funktionen estimeras från 
värdena 0 och 1.1 mitt fall ingår ofta flera värden, t ex för en 3-poängsuppgift, fyra värden: 0, 
1/3, 2/3, och 3/3. 
12Normalt representerar 0 latent förmåga, dvs ett variabelvärde estimerat enligt någon metod. 
Jag låter för enkelhetens skull 0 stå kvar även som beteckning för den manifesta variabeln 
provpoäng. 
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Estimering av modellparametrar 

För estimeringen av parametrarna au och bu används en minsta-kvadrat-teknik. 
I den icke-linjära regressionsmodellen estimeras inte någon personparameter 
0 utan denna anses given i form av totalpoäng eller betyg. Konstanten D i (23) 
är liksom tidigare den skalfaktor som transformerar logitskalan13 till en 
probitskala. 

För att estimera de värden på parametrarna au och bu s om karakteriserar den 
itemkarakteristiska kurva (ICC) som skall anpassas, t ex till de observerade 
lösningsproportioner som finns illustrerade i t ex figurerna 7 och 8, använder 
jag datorprogrammet NCSS (modulen icke-linjär regression). Programmet 
använder Levenberg-Marquardt's icke-linjära minsta-kvadrat-algoritm som den 
presenterats i Nash (1987). Jag går inte in på några tekniska detaljer. Tekniken 
används dock även av andra program, t ex SPSS, och förefaller därmed 
vedertagen. 

Förutom estimât för parametrarna au och bu redovisar också programmet 
asymptotiska standardfel (approximerade utifrån antagande om stora grupper) 
för de skattade parametervärdena. Utifrån dessa kan konfidensintervall för 
parametrarna och de itemkarakteristiska kurvorna bestämmas. Programmet ger 
vidare en rapport över den asymptotiska korrelationen mellan paramerestima-
ten. Om absolutvärdet av denna korrelation är större än 0,95 anger Hintze, 
(1992) att det finns anledning att misstänka dålig modellanpassning. Detta kan 
tas som en varning om att eventuella signifikanta gruppskillnader som 
konstateras på basis av dessa estimât kan ifrågasättas ("false positives" eller 
"Type 1 error")14. Omvänt kan skillnader som visar sig ej signifikanta vara 
suspekta ("false negatives" eller "Type 2 error")15. 

Ett exempel 
Textruta 1 visar ett exempel på den utskrift som erhålls från programmet. 
Exemplet gäller uppgift 12 ("U12") från provet 1993 och ger uppgiftsparame
trar "A" och "B" för pojkar (527 st) respektive flickor (515 st). Korrelationsma
triserna visar värden klart mindre än 0,95 (0,701 resp 0,539) och det finns här 

13"Logit" står för "logistic probability unit". 
14Innebär ett felaktigt förkastande av en sann nollhypotes aMH = 1. 
15Innebär att en falsk nollhypotes accepteras, dvs aMH = 1 förkastas ej när den är falsk. 
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Textruta 1. Exempel på resultat av parameterskattning för pojkar och 
flickor på N-linjen, uppgift 12, Cp fysik 1993. "U12" är variabelbeteck
ningen för poäng på uppgift 12, "3" är viktfaktorn Mu för trepoängs-
uppgifter, "1.7" är konstanten D i formel (15), "#19" är variabelbeteck
ningen för totalpoäng och "A" och "B" är de parametervärden som 
skall estimeras. 

Non-Linear Estimation Summary Report 
Pojkar 

Model : 
U12 = 3*EXP(1.7*A* (#19-B) )/(1+EXP(1.7*A* (#19-B) ) ) 
Number of Iterations: 7 
Parameter Estimate Asymp. Standard Error 
A 0.136144176 0.013986583 
B 5.790621758 0.524280524 

Analysis of Variance Table 
Source DF Sum of Squares Mean Square 
Model 2 3637.499 1818.75 
Residual 525 271.501 .5171449 
Uncorrected Total 527 3909 
Corrected Total 526 383.8215 

Asymptotic Correlation Matrix of Parameters 

A B 
A 1.00000 0.70063 
B 0.70063 1.00000 

Flickor 

Model : 
U12 = 3*EXP(1.7*A*(#19-B))/(1+EXP(1.7*A*(#19-B))) 
Number of Iterations: 8 
Parameter Estimate Asymp. Standard Error 
A 0.179505959 0.017433308 
B 6.768292904 0.355896885 

Analysis of Variance Table 
Source DF Sum of Squares Mean Square 
Model 2 3393.92 1696.96 
Residual 513 322.0797 .6278358 
Uncorrected Total 515 3716 
Corrected Total 514 514.7263 

Asymptotic Correlation Matrix of Parameters 

A B 
A 1.00000 0.53919 

B 0.53919 1.00000 
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ingen anledning att varna för dålig modellanpassning. De asymptotiska 
standardfelen för parametrarna A och B är givetvis beroende av gruppstorlekar
na på så sätt att större stickprov ger mindre standardfel (om förhållandena i 
övrigt är lika). Exemplet visar grupper som är något större än genomsnittet i 
min undersökning16. Andelen elever på N-linjen har ökat något under 1990-
talet. 

Gruppstorleken kommer in även i MH-analysen varför en liten gruppstorlek 
(som ger osäkra parameterestimat) kräver stor skillnad mellan ICC-kurvorna 
för att MH-analysen skall ge signifikanta skillnader. 

Ett ytterligare sätt att bedöma modellanpassningen är att granska standardisera
de residualer (Agresti, 1990, sid 224). Figur 9 visar dessa för samma uppgift 
och grupper som i textruta 1. 

Man ser även här att 
modellanpassningen 
är god. Endast i de 
lägsta poänggrupper
na, där det finns få 
elever (jämför tabell 
3) och där diskrimi-
nationsförmågan är 
störst, är modellan
passningen förhållan
devis dålig. Residual-
värdet ligger dock 
inte i någon poäng
grupp utanför ett 
95%-igt konfidens-
intervall, dvs har ett 
absolut-värde för den 
standardiserade resi
dualen större än 1,96. 

Den modellanpass-

Uppgift 12, CpFy 1993 

(0 
eleo 

•O 0.5 (0 u 
Q )  
W 

V L. 
00 

-0.5 

9 1  1 5 1 9 2 3 2 7 2  1 5  
3  7  1 5  9  
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Figur 9. Standardiserade residualer för flickor 
(streckad linje) och pojkar (heldragen linje) på N-
linjen. Uppgift 12, CpFy 1993 (normeringsgruppen). 

16Jag återkommer i resultatdelen med en utförlig redovisning av de grupper som ingår i 
undersökningen. 
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ning som illustreras i figur 9 är typisk17. Mycket sällan har den standardise
rade residualen värden utanför intervallet 0 ± 1,96. Man kan generellt säga 
att 2-parametermodellen visar god anpassning till de observerade värdena. 

Modellanpassade itemkarakteristiska kurvor 

Några exempel 

Som exempel på mo
dellanpassade ICC-
kurvor använder jag 
samma uppgifter (4 
och 12) vi tidigare 
såg i figurerna 7 och 
8. Figur 10 visar ob
serverade lösnings
proportioner samt den 
modellanpassade 
itemkarakteristiska 
kurvan för uppgift 4. 

Här framgår mycket 
tydligt att uppgiften 
är i p ojkarnas favör. I 
varje poänggrupp har 
pojkarna mellan 0,15 
och 0,20 högre sanno
likhet (lösningspro
portion)18 att lösa 
uppgiften. Samtidigt framgår upp-giftens dåliga diskrimineringsförmåga 
klart, vilket även markeras av de förhållandevis låga värdena på a-parame
tern för uppgift 4 (de estimerade värdena är 0,06 för både gruppen pojkar 

17Jag har inte rutinmässigt undersökt de standardiserade residualerna för alla prov som ingår i 
undersökningen. Jag har gjort det för provet 1993 och den enda uppgift som uppvisade 
tveksamma värden flaggades också av det datorprogram som estimerade modellparametrarna 
(NCSS). Av detta, visserligen något knapphändiga underlag, har jag dragit slutsatsen att 
anpassningsprogrammets varning för dålig anpassning är tillräcklig. 
18När jag använder modellvärden föredrar jag att kalla p(0) sannolikhet. 
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Figur 10. Lösningsproportioner och ICC för pojkar 
och flickor på N-linjen. Uppgift 4, CpFy 1993 (norme-
ringsgruppen). 
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och gruppen flickor)19. 

Skillnaden i värdena för svårighetsparametrarna b (10,8 för pojkarna och ca 
16,6 för flickorna) indikerar hur olika uppgiften fungerar för de två grupperna. 
Gränsen för att hälften av pojkarna skall klara uppgiften ligger 10,8 poäng 
medan motsvarande gräns för flickorna ligger vid 16,6 poäng. Uppgiften är 
således mycket svårare för flickorna. 

Man kunde kanske 
här tänka sig att 
använda 6-parame-
trarna som en indi
kation på graden av 
DIF. Detta vore 
möjligt i en uppgift 
som denna där a-
parametrarna har 
samma värde och 
uppgiftens Ä-para-
metrar ligger i den 
del av poänginter-
vallet där det finns 
många elever. För 
en uppgift med oli
ka värden på a-pa
rametern och där b-
parametrarna an
tingen har mycket 
låga eller mycket höga värden skulle emellertid ett sådant index bli osäkert. 
Som en allmän indikation på svårigheten kan dock è-parametern fungera20. 

,9a-parameterns värde beror av vilken förmågeskala som används. Ett visst värde på a kan 
innebära dålig diskriminering i en viss skala (t ex betyg), men behöver inte gör det med en annan 
(provpoäng). I relation till den skala som används kan a ses som ett mått på spridningen för den 
normalfördelade förmåga den modellanpassade grafen, dvs uppgiften, representerar. På 
motsvarande sätt anger b var medelvärdet ligger. Däremot säger parametrarna ingenting om den 
aktuella gruppens medelvärde eller spridning när det gäller förmåga. 
20Lord (1980) och Thissen m fl (1988) redovisar en metod där itemparametrar utgör underlag 
för bestämning av DIF. 
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Figur 11. Lösningsproportioner och ICC för pojkar 
(heldragen linje) och flickor (streckad linje) på N-linjen. 
Uppgift 12, CpFy 1993 (normeringsgruppen). 
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Låt oss även jämföra modellanpassade ICC för uppgift 12 (figur 11). Här kan 
vi konstatera en svag tendens till olikformig DIF (kurvorna korsar varandra). 
För elever under 10 poäng är pojkarna något bättre och för elever med mer än 
11 poäng är flickorna något bättre. Uppgiften har något högre värde på 
flickornas diskriminationsparameter och svårighetsparameter (jämför A och B 
i textruta 1). Skillnaden mellan grupperna är dock här så liten att den knappast 
kan anses säkerställd. 

Olikformig DIF är 
svår att urskilja ur de 
empiriska itemkarak-
teristiska kurvor som 
baseras på observe
rade lösningspropor
tioner. I dessa tas 
dessutom ingen hän
syn till hur många 
elever som finns i 
varje poäng grupp, 
vilket ytterligare för
svårar bedömningen. 
De modellanpassade 
funktionerna är däre
mot viktade efter 
antalet elever i re
spektive poänggrupp 
och därför ger de en 
säkrare bild (i den 
mån modellanpass
ningen är god). 
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Figur 12. ICC med konfidensintervall (95%) för pojkar 
samt ICC för flickor. Uppgift 4, CpFy 1993, N-linjen 
(normeringsgruppen). 

I figurerna 12 och 13 visas de estimerade ICC-kurvorna för uppgifterna 4 och 
12 samt ett 95%-igt konfidensintervall för pojkarnas ICC baserat på de 
parametervärden och standardfel som visas i textruta 1. Man kan här välja olika 
utgångspunkter för sin jämförelse. I de illustrerade fallen har jag valt att ange 
referensgruppens konfidensintervall för att markera att fokalgruppen i det ena 
fallet ligger utanför konfidens-intervallet (uppgift 4), men innanför i det andra 
(uppgift 12). Jämför även figurerna 9, 11 13, som kan ses som olika sätt att visa 
modellanpassningen för en och samma uppgift. 
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Figurerna 12 och 
13 får ej ses som 
bevis för eventuell 
DIF, men kan som 
en av flera indika
tioner utgöra ett 
ytterligare stöd vid 
bedömningen. 

Den traditionella 
"icke-parametris-
ka" Mantel-Haens-
zel metoden utgår 
inte från någon 
modell. Detta inne
bär att själva meto
den aldrig varnar 
för dåliga eller 
osannolika fördel
ningar. 

Den "semi-parametriska" metod jag presenterat har fördelen att parameterskatt
ningen varnar för dålig anpassning (utifrån den antagna modellen) vilket i sin 
tur varnar för eventuellt felaktiga flaggningar av DIF på dessa uppgifter. De två 
metoderna ger emellertid i allmänhet mycket likartade resultat som vi skall se. 

En jämförelse av MH-analyser baserade på skattade respektive observera
de lösningsproportioner 

I tabell 5 redovisas resultaten av parameterskattningen för uppgifterna på det 
centrala provet i fysik 1993, uppdelat på pojkar och flickor på N-linjen. I 
tabellen anges också de värden på aMH och XMH som erhålls utifrån de 
modellanpassade respektive observerade lösningsproportionerna. Vid 
bestämningen av ccMH o ch x2MH an vänds formlerna (12) - (14), med i de t ena 
fallet observeradep-\ärden och i det andraj^-värden estimerade enligt formel 
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Figur 13. ICC med konfidensintervall (95%) för pojkar 
samt ICC för flickor. Uppgift 12, CpFy 1993, N-linjen 
(normerings-gruppen) 
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(23 )21. 

Man kan konstatera att skillnaderna mellan <xMH och %2M H  för modellerade data 
och observerade data är små. De uppgifter som visar klar DIF med observerade 
data gör det i än högre grad med modellerade data. Resultaten tyder således på 
att det i praktiken är av ringa betydelse för värdena på aMH och XMH om 

modellerade lösningsproportioner får ersätta de observerade lösningsproportio
nerna. 

Resultaten i tabell 5 kan givetvis inte ses som ett bevis för att modellen i alla 
lägen ger jämbördiga resultat. Jag ser emellertid inget skäl till varför modellens 
värden inte skulle vara trovärdiga22.1 de fall det förekommer avvikelser torde 
det till och med vara möjligt att argumentera för att modellvärdena är minst 
lika trovärdiga som de värden som är baserade på observerade data23. 

En annan iakttagelse som kan göras i tabell 5 är att ungefär hälften av aMH 

värdena är större än 1 och hälften mindre än 1. Detta är det generella mönstret 
och är en effekt av det cirkelberoende som uppkommer då man använder ett 
internt kriterium på förmåga, dvs totalpoäng på provet. 

21I de fyrfältstabeller som normalt ligger till grund för MH-analysen ingår heltalsfrekvenser. 
Eftersom jag här använder estimerade värden på p blir frekvensernap^ • n^ d ecimaltal. Dessa 
kan givetvis avrundas till heltal, men i praktiken torde en sådan avrundning inte innebära någon 
skillnad av betydelse. 
22Återigen så länge modellanpassningen kan anses vara god. 
23De uppgifter där modellanpassningen kan ifrågasättas är främst flervalsfrågorna. Dessa kan 
förväntas visa bättre anpassning till en 3-parametermodell, i synnerhet gäller detta uppgifter med 
höga värden på 6-parametern. Jag återkommer till denna fråga senare. 
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Tabell 5. Skattade itemparametrar för pojkar och flickor på N-linjen, centrala 
provet i fysik 1993 (normeringsgruppen), samt aMH och x2MH för modellerade 
respektive observerade data (lösningsproportioner). Signifikanta värden i 
fetstil*. Uppgift 1 uteslöts ur provet. 

Upp
gift 

Pojkar Flickor Modellerade 
data 

Observerade 
data 

Upp
gift 

a b a b AMH X2M H  AMH X2M H  

1 _ _ _ _ _ _ _ . 

2 0,11 14,00 0,10 12,90 0,84 1,14 0,84 1,15 

3 0,09 17,60 0,07 16,80 0,87 0,82 0,85 1,25 

4 0,06 10,80 0,06 16,60 1,81 17,98 1,7 7 16,94 

5 0,09 10,90 0,09 13,10 1,40 4,92 1,40 4,83 

6 0,10 13,90 0,10 14,60 1,13 0,55 1,09 0,28 

7 0,10 29,40 0,04 45,40 1,05 0,03 1,24 0,98 

8 0,17 7,10 0,17 4,10 0,42 13,07 0,47 11,38 

9 0,14 2,00 0,15 4,20 1,42 1,69 1,28 0,90 

10 0,15 14,60 0,22 17,70 2,59 30,16 2,56 29,78 

11 0,19 17,90 0,18 16,80 0,70 3,84 0,72 3,37 

12 0,14 5,80 0,18 6,80 0,97 0,00 0,91 0,13 

13 0,12 13,20 0,12 12,50 0,87 0,72 0,92 0,23 

14 0,13 15,10 0,14 13,90 0,76 2,87 0,77 2,69 

15 0,18 20,20 0,16 21,40 1,33 2,33 1,22 1,08 

16 0,26 22,30 0,21 21,50 0,65 3,92 0,68 3,13 

Me
del 

0,14 14,32 0,13 15,89 1,12 5,60 1,11 5,21 

*Med signifikans menas i denna och följande tabeller att AMH < 0,65 eller c^ H > 1,54 
respektive X2MH > 3,84. Jag följer därvid de tidigare redovisade tumreglerna för måttlig 
DIF som ETS använder. 
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Kommentar 

Varför då använda modellvärden i stället för observerade värden? Fördelarna 
är de jag nämnde i kap itlets inledning. Uppgiftsparametrarna erhålls bekvämt 
via en enkel macroprogrammering ur NCSS programmet på en PC-dator. 
Endast dessa parametervärden och antalet pojkar och flickor i varje poäng
grupp be höver  dä ref ter  m atas  in  i  kalk ylmodel len,  var ef ter  a M H  och X m u  

omedelbart erhålls. Båda dessa procedurer är enkla. 

Modellanpassningen kan vidare vara fördelaktig vid små gruppstorlekar och 
programmet varnar dessutom för den dåliga modellanpassning som innebär 
tveksamma resultat även för MH-analyser enligt standardansatsen. Skillnaden 
är att i det senare fallet finns ingen varningsflagga. Slutligen medger metoden 
på ett enkelt sätt en klar grafisk överblick över de itemkarakteristiska 
kurvornas utseende för de båda studerade grupperna. 

Den kanske väsentligaste fördelen med en modellbaserad metod är dock att den 
ger möjlighet att bestämma olikformig DIF med hjälp av Mantel-Haenszel-
metoden. I nästa avsnitt skall jag beskriva tillvägagångssättet. 

En Mantel-Haenszel metod för olikformig DIF 

Som jag nämnt tidigare är jag skeptisk till värdet av att detektera olikformig 
DIF eftersom det förefaller mycket svårt att ge den en begreppsligt meningsfull 
tolkning. Det är även svårt att föreställa sig hur den förmågeskala är konstrue
rad som leder till att, för en viss uppgift, pojkarna exempelvis är bättre i nedre 
delen av skalan medan flickorna är bättre i övre, och någonstans mitt emellan 
är de lika duktiga. Den förmåga uppgiften mäter förefaller därmed inte 
konsistent med den förmågeskala hela provet representerar. Den för mig enda 
rimliga tolkningen blir att utfallet är ett uttryck för multidimensionalitet. 
Uppgiftens ICC-kurvor kan då ses som en projektion från flera dimensioner till 
ett plan och en förmågeskala. Skilda kombinationer av olika dimensioner kan 
tänkas ge olika projektioner för respektive grupp, vilket kan förklara den 
inkonsistens mellan uppgift och förmågeskala som olikformig DIF är en 
indikation på. Pojkar med 15 poäng kanske (i genomsnitt) får ihop sina 15 
poäng på ett annat sätt än flickor med 15 poäng. Om just den undersökta 
uppgiften är en av de uppgifter som särskilt bidrar till denna olikhet kan man 
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tänka sig att den utfaller med DIF. Med likformig DIF om uppgiften förhåller 
sig till totalpoängen på samma sätt över hela poängskalan för båda grupperna, 
och med olikformig DIF om den inte gör det (jämför t ex Ackerman, 1992). 

Samtidigt kan man säga att dessa inkonsistenta förhållanden gäller alla 
uppgifter med olika a-parametrar för referensgrupp och fokalgrupp. Om 
gruppernas b-parametrar är tillräckligt åtskilda uppkommer likformig DIF även 
för uppgifter med olika a-parametrar. I dessa fall korsar ICC-kurvorna 
varandra utanför det aktuella förmågeintervallet. 

Om ô-parametrar emellertid har samma värde uppkommer olikformig DIF 
varje gång a-parametrarna har olika värden. Jag har tidigare uttryckt uppfatt
ningen att DIF kan tolkas som ett uttryck för multidimensionalitet. Slutsatsen 
måste bli att det råder ett komplext förhållande mellan multidimensionalitet, 
grupptillhörighet och skaluppbyggnad. Olika typer av interaktioner leder till 
DIF av olika slag. Hur de olika typerna av interaktioner relaterar sig till de 
olika typerna av DIF är dock, så vitt jag kunnat finna, ett problem som ännu 
inte är löst. 

Den enda modell som ej tillåter olikformig DIF är Raschmodellen. Den 
modellen "tvingar" in data i en given form där man "köper" konsistens till 
priset av sämre anpassning eller många kasserade uppgifter. Man kunde säga 
att 2- och 3-paremetermodellerna visar sin eventuella dåliga anpassning (och 
multidimensionalitet) genom att ge olika värden på a-parametrarna, medan 
Raschmodellen blir konsistent genom att postulera lika värden för alla a-
parametrar. Men då kan det i stället bli nödvändigt att kassera ett antal 
uppgifter på grund av dålig anpassning, oberoende av hur de bedöms i 
validitetshänseende. Vilket som är att föredra är en kontroversiell fråga bland 
psykometriska forskare. Jag föredrar i det här sammanhanget den mindre 
konsistenta men mer flexibla 2-parametermodellen, framfor allt for att undvika 
den sammanblandning mellan dålig anpassning och DIF som användandet av 
Raschmodellen kan resultera i. Men detta medför att olikformig DIF uppträder, 
liksom fallet är då den icke modellbaserade Mantel-Haenszel-metoden 
används. 

Olikformig25 DIF är en vanligt förekommande problemställning i litteraturen 
och vissa metoders26 förmåga eller oförmåga att flagga för denna typ av DIF 

25Kallas ibland korsande (crossing) eller dubbelriktad (bidirectional) DIF. 
26Gäller framför allt olika IRT-baserade metoder och logistisk regression. 



I l l  

framhålls som en fördel respektive nackdel. Det räknas som en nackdel för 
Mantel-Haenszel-metoden att den inte förmår detektera olikformig DIF, annat 
än om kurvorna korsar varandra på ett sådant sätt att arean på den ena sidan om 
skärningspunkten är mycket större än arean på den andra sidan. Men då flaggas 
inte uppgiften för olikformig DIF utan för approximativt likformig DIF. 

Anledningen till att aMH och XM H  inte faggar för olikformig DIF är att 
oddsförhållandet "byter riktning" vid skärningspunkten mellan ICC-kurvorna 
(om vi tänker oss modellanpassade värden). Vid likformig DIF har den ena 
gruppen hela tiden högre p-värden (dvs högre odds) och därmed blir tillskottet 
till nämnaren i uttrycket för aMH, dvs formel (6), hela tiden större än tillskottet 
till täljaren, om uppgiften är i re ferensgruppens favör. Är den i fokalgruppens 
favör blir tillskotten till nämnaren hela tiden större. Samtidigt blir (absolutbe
loppet) X2mh, dvs formel (7), först växande genom addition av positiva termer 
och därefter avtagande genom addition av negativa termer (eller omvänt). 

Rationalen för att erhålla ett index aMH och en x2M H  -statistika på olikformig 
DIF blir då att summera kvoten "(°dds referensgrupp) / (odds fokalgrupp)" 
fram till skärningspunkten, och det inverterade oddsförhållandet efter 
skärningspunkten. Jag återkommer till en mer formaliserad beskrivning av hur 
aMH och x2mh erhålls för olikformig DIF, men först skall jag härleda ett enkelt 
uttryck för skärningspunkten mellan ICC-kurvorna. 

Skärningspunkten mellan ICC-kurvor 

Eftersom jag vid MH-analysen använder 2-parametermodellen utgår jag från 
den även vid härledningen av "abilitykoordinaten" 0 för skärningspunkten 
mellan referensgruppens och fokalgruppens ICC-kurvor. Detta är samma sak 
som att bestämma mellan vilka poänggrupper jk och jk+x kurvorna skär 
varandra). 

För en viss uppgift u skrivs 2-parametermodellen som 

eDall{Q-bll) (24) 
P "( Q ) =  l  +  eDa,,W-b,,) 

I skärningspunkten är/?R„(0) =/?F„(0). Det innebär att även oddsen för 
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respektive grupp är lika i skärningspunkten, 
dvs pRu (0) / ( 1 -p Rw (0)) = p Fu (0) / ( 1 - p Fu (0)). Detta innebär vidare att 
logaritmen av oddsförhållandet för referensgruppen är lika med logaritmen 
av oddsförhållandet för fokalgruppen, dvs 

In (pRu (0)/(l-pR„ (0))) = ln ( p F u ( Q ) / ( l - p F u  (0))). 

Om man ersätterpu(Q) ipu(d)/(l-/>„(0)) med (24) erhålls följande uttryck 
(25) 

eDau(Q-bJ eDau{*-bu) 

Pu(Q) _ \ + eDa"(e b_ \ + eDa"^ b_ eDau(Q~bu) 
(1 — 77„(0)) ( eDau(Q~bu) l+eDaJQ~hJ _eDaJQ-b„) 

1 Da (Q-b ) Da Vd-b ) l + e "v u' \ + e uK 

Logaritmering av (25) ger då 

, n  — — 3 l n ( e ö a " ( 0 " Ä » ) ) =  D a u ( § - b u )  ( 2 6 )  

( i -p. (e))  

Eftersom oddsförhållandena är lika i skärningspunkten 0^. gäller 
ln (PR„(0) /( 1 -Pru(0))) = ln (PFu(0) / (1-PF»(0))) och vidare §äller dâ enl'gt 
(26) 

R,, (Q* — bRu ) = Da Fl, (Qk - bFll ) (27) 

Löser man ut 0 k ur ( 27) erhålls 

Qk = aRbR aFbF ^ (28) 

Parametrarna a R, b R, aF och b F estimeras vid modellanpassningen och 
eftersom dessa parametrar ingår i den kalkylmodell som beräknar aMH och 
X2MH erhålls skärningspunkten 0^. enligt (28) på ett enkelt sätt vid samma 
kalkyl. 
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Om 0* antar värden utanför intervallet O till K (maximal poäng på provet) 
föreligger likformig DIF. Om 0^ ligger inom poängintervallet 0 till K 
föreligger per definition olikformig DIF. Denna kan då bestämmas enligt de 
modifierade uttryck för txMH o ch x2MH som härleds i nästa avsnitt. 

Formler för olikformig DIF 

I fortsättningen använder jag k för att markera den poänggrupp 0^ i (28) där 
ICC-kurvorna skär varandra. 

För att bestämma värdet på cxMH m odifieras (6) genom att aMH uttrycks som 
kvoten av två delsummor. En delsumma från poänggrupp 0 till poänggrup
pen vid (närmast under) skärningspunkten k, och en annan delsumma av 
inverterade värden från poänggruppen närmast efter skärningspunkten till 
poänggrupp K+1. Samma procedur tillämpas för täljare och nämnare. Detta 
ger ett modifierat index ocMH en ligt (5) 

t Ä J D ,  !  T, + t B,C, ' T, 
a MH = nr (29 

I  b j cj / t
j
+  I  -MV', 

7 = 0 j= k + 1 

På motsvarande sätt erhålls ett värde på %2M H  ur (7) 

+ 
K - t *(•*,) ~V 

7 = 0 7=0 j = k + \ j = k + \ z 
Z ; V a r ( ^ )  

Väntevärdet E(At) och variansen Var(^y) förblir däremot oförändrade 
jämfört med de tidigare angivna uttrycken (12) respektive (13). 



114 

Formel (30) kan i själva verket förenklas enligt2 

Œ K - E M , ) \ - y ) 2  
y2 _ j=0 2_ (31) 
k MH X ;Var 

(
A

j )  

Låt oss tillämpa (29) och (30) på samma data som tidigare, dvs pojkar och 
flickor påN-linjen på 1993 års centrala prov i fysik. Tabell 6 visar de tidigare 
modellbaserade värdena på aMH och XMH samt de modifierade värden för 
olikformig DIF som erhållits ur (29) och (30). 

De uppgifter för vilka ICC-kurvornas skärningspunkt ligger utanför intervallet 
0 till 29 är markerade med i tabellen. För dessa uppgifter ger likformig och 
olikformig analys samma resultat. Övriga uppgifter har högre eller lägre grad 
av olikformig DIF. I de fall kurvorna korsar varandra nära poängintervallets 
ändpunkter (där det finns få elever) är tillskottet av olikformig DIF försumbart 
(uppgifterna 6, 9 och 13). Även för övriga uppgifter är tillskotten måttliga och 
det är endast för uppgift 7 som en signifikant olikformig DIF uppkommer. 

Om olikformig DIF förekommer innebär aMH < 1 att flickorna gynnas i 
intervallet under skärningspunkten och pojkarna i intervallet över. För aMH> 1 
gäller förstås det omvända förhållandet. I kolumnen olikformig anger aMH > 1 
eller aMH< 1 begynnelsetendensen. I kolumnen likformig anger värdet på aMH 

huvudtendensen. Uppgift 7 är således till flickornas fördel i nedre delen av 
intervallet och till pojkarnas i d et övre eftersom kurvorna korsar varandra i 
intervallet (medför olikformig DIF) och %2MH < 1 i o likformiga fallet (anger 
begynnelsetendens till flickornas fördel). 

Kolumnen l/aMH i tabell 6 kan användas för att förenkla jämförelsen mellan de 

27Formel (31) bör kunna användas för att med en bättre approximation bestämma x2MH för 
olikformig DIF även vid den traditionella icke modellanpassade användningen av Mantel-
H a e n s z e l  m e t o d e n .  F o r m e l  ( 3 1 )  k a n  m o t i v e r a s  e n l i g t  f ö l j a n d e :  |  I = I  ̂ y 2 + -  -  - - ^ 2 "  

= \{A1-B])^A2-B2)^..HAk'Bk)\=\{A1 - 5y)| + |(^-Ä2)| + Mr^)|=£Mr^|. Den gängse 
MH-metoden kan anses baserad på Rasch-modellen där itemkarakteristiska kurvor ej kan korsa 
varandra (se Holland & Thayer, 1987). Den formel jag anger medger även att de itemkarakteris
tiska kurvorna skär varandra (dvs har olika värden på diskrimineringsparametern) och kan 
därmed anses generellt giltig för såväl Rasch- som 2- eller 3-parametermodellen. Något enkelt 
generellt uttryck, motsvarande (31), för oddsförhållandet aMH är däremot svårare att finna. Den 
formel jag angett förutsätter monotont växande, dvs modellanpassade, ICC. 
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Tabell 6. Likformig och olikformig DIF för pojkar och flickor på N-linjen, 
1993 års centrala prov i fysik (normeringsgruppen). Kolumnen 
"Skärnpkt..." anger mellan vilka poänggrupper ICC-kurvorna korsar 
varandra. Signifikanta värden i fetstil. 

upp
gift 

Likformig Olikformig Skärnpkt 
i intervall upp

gift C*MH X2MH AMH X2M H  1/AMH 

Skärnpkt 
i intervall 

1 _ _ _ _ _ _ 

2 0,84 1,26 0,84 1,26 _ 

3 0,87 0,77 0,85 1,26 21:22 

4 1,84 19,04 1,84 19,04 _ 

5 1,41 5,16 1,41 5,16 _ 

6 1,13 0,57 0,89 0,57 1,12* 3:4 

7 1,08 0,08 0,60 5,61 1,67 18:19 

8 0,43 12,02 0,43 12,02 21:22 

9 1,47 2,06 1,47 2,06 27:28 

10 2,53 29,16 2,58 30,21 24:25 

11 0,71 3,76 0,71 3,76 _ 

12 0,93 0,07 1,30 1,30 0,77 9:10 

13 0,88 0,60 0,88 0,61 25:26 

14 0,75 3,03 0,75 3,03 _ 

15 1,35 2,66 0,74 2,67 1,35 6:7 

16 0,63 4,37 0,61 5,02 24:25 

* På grund av avrundningsfel mindre än 1,13. Skärning inom intervallet 
medför att värden på aMH större än 1 ökar och värden mindre än 1 minskar. 
Värdet på X2MH ökar alltid vid olikformig DIF. På denna uppgift ligger dock 
skärningspunkten så långt ner i in tervallet att i stort sett inga elever finns 
under skärningspunkten och därför ändras inte det frekvensberoende värdet 
X2MH-

likformiga och olikformiga värdena på aMH i de fall begynnelsetendensen och 
huvudtendensen inte sammanfaller. Tabell 6 är en sammanfattning av den mer 
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omfattande utskriften från kalkylprogrammet. Fullständiga utskrifter finns i 
den separata bilagedelen (Ramstedt, 1995). 

I de olikformiga 
fallen ökar värdet 
PÅ X2MH jämfört mrd 
motsvarande värde 
för likformig beräk
ning. Ökningarna är 
dock små för upp
gifterna i tabell 6, 
med ett undantag. 
Detta undantag är 
uppgift 7, som är 
helt neutral i det 
likformiga fallet, 
men signifikant 
flaggad i det olik
formiga. Detta in
träffar när ICC-kur-
vorna korsar varan
dra på ett sådant 
sätt att "arean", dvs 
den viktade summan av oddsförhållandena före skärningspunkten blir 
ungefär lika stor som "arean" efter skärningspunkten (se figur 14)28. 

Med den metod jag beskrivit är det således möjligt att erhålla mått på 
olikformig DIF med hjälp av Mantel-Haenszel-metoden. De beräknade värdena 
överensstämmer väl med den bedömning man kan sluta sig till av grafema29. 
Vanligen är modellanpassningen god även för uppgifter som uppvisar 
olikformig DIF och jag det har inte funnit några indikationer på att metoden 
inte skulle vara användbar. 

Som jag nämnde inledningsvis är dock den begreppsliga tolkningen av 

28Uppgift 7 var mycket svår och uppvisade även i övrigt dåliga mätegenskaper (liten 
diskrimineringsförmåga), vilket tydligt framgår i figur 14. NCSS-programmet varnade dessutom 
för dålig modellanpassning vilket gör att denna uppgift av flera skäl kan ifrågasättas (se vidare 
Lindström & Ramstedt, 1993). Enligt tabell 6 skall kurvorna ha sin skärningspunkt mellan 
provpoängen 18 och 19, vilket väl överensstämmer med grafen i figur 14. 
29Se Lindström & Ramstedt (1993) för en fullständig redovisning av samtliga grafer. 
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Figur 14. ICC-kurvor för pojkar och flickor på N-linjen. 
Uppgift 7, CpFy 1993 (normeringsgruppen). . 
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olikformig DIF komplicerad och frågan är vad man skall göra sedan man väl 
funnit att en viss uppgift uppvisar olikformig DIF. Om analysen genomförs 
inom ramen för en utprövning kan kraftig olikformig DIF eventuellt vara ett 
skäl att utesluta uppgiften, förutsatt att den inte bedöms som särskilt väsentlig 
ur validitetssynpunkt. Men att försöka finna kognitiva, psykologiska, 
didaktiska eller andra förklaringar till fenomenet olikformig DIF ter sig som 
en svårframkomlig väg i mina ögon. I varje fall ser jag ingen omedelbar 
betydelsebärande tolkning av fenomenet - bortsett från att jag ser det som ett 
uttryck för multidimensionalitet - och jag kommer därför inte att granska 
uppgifter som uppvisar denna typ av DIF i samma utsträckning som de 
uppgifter som visar likformig DIF. Resultaten av analyserna av olikformig DIF 
för samtliga prov i undersökningen finns dock redovisade i den fristående 
bilagan (Ramstedt, 1995). 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag argumenterat för användningen av en logistisk 2-
parametermodell som underlag för en modellanpassad skattning av de 
lösningsproportioner som ingår i Mantel-Haenszel-modellerna. Olika 
kontroller visar generellt god anpassning mellan den använda modellen och 
data. I de fall god anpassning inte foreligger varnar det använda datorprogram
met för detta. En fördel med att använda modellbaserade skattningar är att 
modellen genererar grafer som utgör ett bra underlag för granskning och 
bedömning av uppgifternas egenskaper med avseende på DIF, diskriminations-
förmåga och svårighetsgrad. Ansatsen ger inte enbart underlag för grafisk 
bedömning utan genererar även olika index som kan ses som mått på angivna 
egenskaperna. Denna information är ett viktigt underlag vid provkonstruktion 
av olika slag. 

Med utgångspunkt i de funktioner som baseras på de estimerade parametrarna 
har jag visat hur Mantel-Haenszel-metoden kan användas för att bestämma 
olikformig DIF. Detta har inte tidigare gjorts. Svårigheten att ge olikformig 
DIF en meningsfull begreppslig innebörd gör dock att jag inte, utifrån mina 
syften med denna avhandling, anser det befogat att närmare analysera de 
uppgifter som i undersökningen som flaggas för olikformig DIF. Eftersom 
olikformig DIF emellertid ofta omnämns i litteraturen och eftersom förmågan 
att detektera olikformig DIF anses vara en väsentlig egenskap hos en metod, 
har jag velat visa att min ansats kan tillhandahålla ett mått på denna typ av 
DIF. 
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Kapitel 5 

Om interna, externa och purifierade kriterier 

Ett betydande problem vid DIF-studier är att matchningen av fokalgrupp och 
referensgrupp oftast måste baseras på ett internt kriterium på förmåga, vanligen 
i form av provpoäng eller estimerad latent förmåga. Normalt finns inget 
tillräckligt reliabelt externt kriterium att tillgå. När det gäller normeringsgrup-
pen för de centrala proven i fysik finns emellertid för varje elev inte endast 
provresultat utan även lärarens höstterminsbetyg i årskurs 3. Det har i andra 
sammanhang visat sig att dessa betyg fungerar väl som prediktorer av resultat 
på de centrala proven1. De bör därmed rimligtvis även kunna användas som 
externt mått på förmåga vid DIF-studier av de uppgifter som ingår i provet, i 
synnerhet när det som i mitt fall gäller studier på gruppnivå. Fördelen med att 
använda tidigare satta betyg blir att kriteriet på förmåga är helt oberoende av 
de i provet ingående uppgifterna. Man kommer ifrån det problematiska 
cirkelberoende som finns vid användningen av ett internt kriterium. 

Det visar sig emellertid vid en närmare granskning att användningen av 
terminsbetyg är förknippad med avsevärda svårigheter. Dessa svårigheter leder 
in på olika avvägningar och bedömningar som jag finner så pass väsentliga att 
jag valt att behandla dem relativt ingående. Det blir återigen nödvändigt att ta 
ställning till vissa grundläggande frågeställningar. Vilka kriterier och vilken 
syn på förmåga skall gälla? Skall förmåga (och mått på förmåga) och 
dimensionalitet främst betingas av ett provs statistiska egenskaper? Eller skall 
dimension betingas av de begreppsliga aspekter som konstituerar den 
kunskapskropp provet omfattar? Skall förmåga i huvudsak definieras i 
statistisk/operationella termer eller i begreppsliga och läroplansbaserade. Jag 
återkommer till dessa frågor, men först skall jag exemplifiera några av de 
problem som är förknippade med valet av kriterium. 

1 Detta gäller framförallt på gruppnivå. Analyserna av betyg som prediktorer av provresultat 
gjordes i samband med utvecklingen av de särskilda centrala proven i fysik för komvux (se t ex 
Ramstedt, 1992). Den genomsnittliga korrelationen mellan provpoäng och lärarbetyg för de prov 
och elever (N-linjen) som ingår i undersökningen är 0,77 (0,79 för pojkarna och 0,75 för 
flickorna). 
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Externt eller internt kriterium? 

Även i det här kapitlet använder jag resultaten från det centrala provet i fysik 
1993 som underlag för mina resonemang. Jag kommer att jämföra DIF för 
pojkar och flickor baserad på dels det interna kriteriet totalpoäng, och dels på 
det externa kriteriet Ht3-betyg (höstterminsbetyget i årskurs 3). Jag kommer 
därutöver också att ge några exempel på analyser baserade på purifierade 
förmågekriterier samt diskutera de olika utfallen. Som ett belysande mellanspel 
kommerjag att göra några jämförande analyser för pojkar på N-linjen och T-
linjens eltekniska gren. 

Själva Mantel-Haenszel-proceduren och modellanpassningen genomförs på det 
sätt som tidigare beskrivits, även då Ht3-betyg används som kriterium. 
Skillnaden är att poänggrupperna här ersätts av betygsgrupper, vilket medför 
att de summeringar som ingår i MH-analyserna sker över endast 5 grupper 
motsvarande de 5 betygen. Detta innebär således en form av "thick matching" 
med den tidigare använda terminologin. 

70 -T 

60 3 4 Ht3-betyg 

4 
3 

- •  2  

-- 4 

total 

5 

1 

O  2  4  6  8  1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5  2 7  2 9  O  2 4  6 8  0 2 4 6 8  
Poäng 

Figur 15. Poängfördelningar för elever på N-linjen med olika Ht3-betyg, CpFy 
1993, normeringsgruppen (n = 1042). De vertikala linjerna i figuren markerar 
gränserna för de olika normeringsbetygen. 
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Först en jämförelse av relationen mellan provpoäng och Ht3-betyg. Figur 15 
visar poängfördelningarna på provet för elever med olika höstterminsbetyg 
samt den totala poängfördelningen för samtliga 1042 N-elever i normerings-
gruppen 1993. 

Som framgår av figur 15 är poängspridningen avsevärd för elever med samma 
Ht3-betyg. Man ser även att många elever ligger utanför det intervall som 
normeringsbetygen definierar (de vertikala strecken i figuren)2. Detta är inte 
unikt för detta prov utan är det gängse mönstret. Det kan ses som en illustration 
av att prov är tämligen grova och osäkra mätinstrument på individnivå.3 På 
gruppnivå däremot är överenstämmelsen god. Poängmedianerna för de 
lärarsatta betygen är 6, 8, 13, 20, 26 för betygen 1-5. En jämförelse med figur 
15 visar att dessa medianer väl överensstämmer med mittpunkterna för de 
intervall som markerar normeringsbetygen, i synnerhet gäller detta de högre 
betygen. 

För de 11 elever som har betyget 1 är dock överensstämmelsen dålig och inte 
heller för de 131 eleverna med betyget 2 är den riktigt bra. När det gäller elever 
med betyget 1 är bilden likartad i alla prov och detta betyg förefaller genomgå
ende mycket otillförlitligt. När det gäller betyget 2 kan man få intrycket att 
dessa elever är något för strängt bedömda av sina lärare, eftersom en så stor del 
av dem erhåller normeringsbetyget 3 (43%). Som framgår av figur 15 är dock 
samtliga fördelningar sneda (på grund av golv- och takeffekter) och det är 
därmed svårt att undvika sneda överlappningar för betygen i ändarna på 
betygsskalan. Samma fenomen gäller delvis betygen 4 och 5. Osäkerheten kan 
således delvis bero på lärarnas betygsättning och delvis vara en statistisk 
artefakt. 

2Gränsen för normeringsbetyg fastställs enligt de föreskrivna procentsatserna för respektive 
betyg och utifrån provresultatet för det slumpmässigt utvalda stickprovet (normeringsgruppen) 
av elever från N- och T-linjen . Normeringsförfarandet finns närmare beskrivet i t ex Lindström 
m fl (1994) och i kapitel 7. 
3Man kan utifrån provets reliabilitet (t ex mätt som "coefficient-a", även kallad "Cronbachs 
alfa") och standardavvikelse beräkna de mätningsfel som kan förväntas (se t ex Crocker & 
Algina, 1986 eller Suen, 1990). För CpFy 1993 var coefficient-a = 0,79, vilket är normalt. 
Värdet brukar variera mellan 0,76 - 0,82. Standardavvikelsen för poängen på 1993 år prov var 
6,68. Detta innebär att "den enskilda mätningens medelfel" blir 3,1 poäng. Detta kan exempelvis 
tolkas som att av de elever som har 16 poäng på provet har 68% sin "sanna poäng" i intervallet 
13-19, 95% av dem har "sann poäng" i in tervallet 10-22. Av dem som har 15 poäng har 68 % 
sin "sanna poäng" i intervallet 12-18 och 95% i in tervallet 9-21 osv. En jämförelse med figur 
15 visar att med dessa mätningsfel är de poängspridningar som illustreras i figuren av den 
storleksordning man kan förvänta sig. Jag återkommer till en utförligare diskussion om sann 
poäng i kapitel 6. 
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Man kan av figuren ana sig till att en DIF-studie baserad på betyg kan ge delvis 
annorlunda resultat än en analys baserad på provpoäng. Poängfördelningarna 
för de olika betygen överlappar i hög grad varandra och som exempel kan man 
se att i poänggruppen 13 finns i h uvudsak elever med Ht3-betyget 3, men även 
en stor andel elever med betygen 2 och 4.1 poänggrupp 18 finns lika många 
elever med betygen 3 och 4, och så vidare. I en DIF-analys baserad på poäng 
klassifieras alla elever med t ex 18 poäng i s amma förmågekategori, nämligen 
poänggrupp 18. Vid en DIF-analys baserad på betyg klassificeras däremot 
hälften av dessa elever i kategorin betygsgrupp 3 och andra hälften i b etygs
grupp 4. 

Flickor och pojkar 

I tabell 7 redovisas utfallen av MH-analyser från 1993 års prov baserade dels 
på det interna kriteriet provpoäng och dels på det externa kriteriet Ht3-betyg. 

Man kan notera att i sto rt sett samma uppgifter flaggas signifikant (markerat 
med fetstil). Uppgifterna 4, 5 och 10 som visar DIF till pojkarnas fördel med 
poäng som kriterium visar ännu kraftigare DIF med Ht3-betyg som kriterium. 
Även uppgift 15 visar i de t senare fallet signifikant fördel för pojkarna. 

Uppgift 8 visar fortfarande DIF till flickornas fördel, men den är svagare med 
betyg som kriterium. Uppgift 16 har däremot övergått från att ha varit 
signifikant till flickornas fördel till att vara neutral eller till och med något i 
pojkarnas favör. 

Man kan vidare notera att när totalpoäng används som kriterium är 8 av 
uppgifterna mer eller mindre starkt flaggade i fli ckornas favör (aMH < 1) och 
7 i p ojkarnas (aMH > 1). Med betyg som krite-rium är endast 5 uppgifter till 
flickornas fördel medan 10 är till pojkarnas. 

Det cirkelberoende som finns vid användningen av ett internt kriterium medför 
att uppgifterna då detta används fördelar sig så att ungefär hälften av 
uppgifterna är i referensgruppens favör och hälften i fokalgruppens. Detta 
gäller däremot inte för ett externt kriterium. Där kan i extremfallet alla 
uppgifter visa DIF till den ena eller andra gruppens fördel. 

I det fall som illustreras i tab ell 7 indikerar fördelningen av värdena på ccMH 
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och det avsevärt högre 
medelvärdet på aMH 

(med Ht3-betygen som 
kriterium) att det finns 
en bristande överens
stämmelse mellan 
gruppernas betygsskalor 
och resultaten på provet 
för de två grupperna4. 

Hur skall man förklara 
de olika utfallen i tab ell 
7? Och vilket utfall är 
det riktiga? Är uppgift 
16 i flic kornas eller poj
karnas favör? Dvs är 
provpoäng eller 
Ht3-betyg bättre som 
kriterium på förmåga? 
Innan jag går vidare 
med dessa frågor skall 
jag i figur 16, som en 
bakgrund till diskussio
nen, visa poängmedel
värdena för de pojkar 
och flickor som ingår i 
tabell 7. 

Tabell 7. Mantel-Haenszel analyser baserade 
på poäng respektive Ht3-betyg. Signifikanta 
värden i fetstil. Pojkar och flickor på N-linjen 
CpFy 1993, normeringsgruppen. 

Upp
gift 

Poäng Ht3-betyg 
Upp
gift AMH X2MH AMH X2MH 

1 _ _ _ _ 

2 0,83 1,32 0,92 0,31 

3 0,88 0,77 0,97 0,02 

4 1,84 19,04 1,93 24,38 

5 1,41 5,16 1,49 8,13 

6 1,13 0,57 1,20 1,68 

7 1,08 0,08 1,43 3,22 

8 0,43 12,02 0,53 8,73 

9 1,47 2,06 1,36 1,71 

10 2,53 29,24 2,53 35,25 

11 0,71 3,76 0,89 0,48 

12 0,93 0,07 1,08 0,10 

13 0,88 0,60 1,00 0,00 

14 0,75 3,03 0,88 0,65 

15 1,35 2,66 1,56 7,88 

16 0,63 4,37 1,04 0,02 

Me
del 

1,12 5,65 1,25 6,17 

4I själva verket uppvisar 1993 års prov ovanligt små skillnader mellan DIF baserad på internt 
respektive externt kriterium, mer om detta senare. 
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CpFy 1993:3 (N-linjen) 
Poängmedelvärden för pojkar och flickor 

Uppgift 

Grupp 

Pojkar 

Flickor 

Figur 16. Poängmedelvärden för pojkar och flickor på N-linjen på 
uppgifterna i CpFy 1993 (normeringsgruppen). 

Uppgift 8 är den enda uppgift där flickorna har högre poängmedelvärde. I de 
övriga har pojkarna högre. En jämförelse med tabell 7 visar att, utöver uppgift 
8 även uppgifterna 2, 3, 11 och 14, med båda kriterierna på förmåga, 
klassificeras som uppgifter i flickornas favör, om än inte signifikant. Jämförel
sen illustrerar de olika resultat man erhåller vid ovillkorad (figur 16) och 
villkorad (tabell 7) jämförelse5. Jag vidhåller även här mitt tidigare ställning
stagande att den villkorade jämförelsen är att föredra. Ur figur 16 kan man inte 
särskilja vad som beror på uppgiftens egenskaper och vad som beror på de 
olika elevgruppernas egenskaper. 

N-pojkar och E-pojkar 

Innan jag försöker besvara frågan i föregående avsnitt om vilket kriterium som 
är trovärdigast, skall jag redovisa en jämförelse av DIF baserad på provpoäng 
och Ht3-betyg för pojkar på N-linjen (N-pojkar) och pojkar på elteknisk gren 

5De resultat som finns angivna i figur 16 finns redovisade för samtliga prov som ingår i 
undersökningen i bilagedelan (Ramstedt, 1995). 
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på T-linjen (E-pojkar)6 på provet 1993. Denna jämförelse gör jag därför att 
vissa fenomen framträder tydligare med dessa elever som referens- och 
fokalgrupper. Även här räknar jag pojkarna på N-linjen (samma grupp som 
förekommit tidigare) som referensgrupp, dvs aMH > 1 innebär att uppgiften är 
i N-pojkarnas favör. Omvänt innebär aMH < 1 att uppgiften är i E-pojkarnas 
(fokalgruppens) favör. 

Tabell 8 visar resultaten av MH-analyserna för 1993 års prov. Om man börjar 
med att titta på den jämförelse som baseras på Ht3-betyg ser man att fyra 
uppgifter visar kraftig DIF ( uppgifterna 3, 6, 8, och 14), samt att en flaggas för 
måttlig DIF (uppgift 15). I samtliga fall är det DIF till E-pojkarnas fördel 
(aMH < 1). Man kan vidare konstatera att 13 uppgifter har aMH < 1 och endast 
två har aMH > 1, dvs är svagt till N-pojkarnas fördel samt att medelvärdet är 
avsevärt mindre än 1. I relation till betygen är således provet klart till E-
pojkarnas fördel. 

Om vi i stället baserar jämförelsen på provpoängen kan vi, liksom vid 
jämförelsen för flickor och pojkar på N-linjen, konstatera en jämn fördelning 
när det gäller aMH-värden större respektive mindre än ett, 7 uppgifter flaggas 
i E -pojkarnas favör och 8 i N-pojkarnas. Även i detta fall får cirkelberoendet 
vid användningen av ett internt kriterium en utjämnande och kompenserande 
effekt. 

6Anledningen till att jag endast undersöker pojkar här är att jag vill jämföra utbildningseffekter 
med kontroll över variabeln kön. Flickorna på E-linjen är alltför få (i normeringsgruppen) för 
att en analys baserad på flickor skall bli meningsfull (np = 472 och nfl= 36) och därför baseras 
jämförelsen på pojkar. 
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Uppgifterna 4, 6, 8 och 14 är 
även med poäng som kriteri
um i E-elevernas favör, men 
inte lika markant som då Ht3-
betygen används. Uppgift 15 
är här neutral medan uppgif
terna 11,12 och 16 visar signi
fikant DIF till N-pojkarnas 
fördel. Resultaten är således 
delvis motstridiga, och även 
här uppkommer således sam
ma fråga som vid undersök
ningen av pojkar och flickor: 
Är poäng eller Ht3-betyg ett 
riktigare kriterium? 

När det gäller N-pojkar och E-
pojkar svarar jag utan större 
betänkligheter Ht3-betyg. Om 
man nämligen granskar 
innehållet i uppgifterna 3, 6, 8, 
14 och 15 visar det sig att 
samtliga behandlar moment ur 
el-läran, dvs moment som E-
pojkarna läser inte enbart i 
fysik, utan även i sin a fackäm
nen. Uppgifterna 3, 6 och 8 
handlar om likström, uppgift 
14 om växelström och i u pp
gift 15 ingår induktion. Ingen 
av de övriga uppgifterna hand
lar om ellära7. 

Tabell 8. Mantel-Haenszel analyser 
baserade på poäng respektive Ht3-be-
tyg för N-pojkar (referensgrupp) och 
E-pojkar (fokalgrupp). Signifikanta vär
den i fetstil. CpFy 1993 (normerings-
gruppen. 

Upp
gift 

Poäng Ht3-betyg 
Upp
gift AMH X2MH AMH X2MH 

1 _ _ _ _ 

2 1,37 3,78 0,98 0,01 

3 0,59 12.84 0,50 23.87 

4 0,92 0,27 0,79 2,68 

5 1,05 0,05 0,84 1,22 

6 0,66 6.50 0,51 19.60 

7 1,13 0,30 0,99 0,00 

8 0,39 10.85 0,38 17.89 

9 0,91 0,03 0,81 0,53 

10 1,29 1,73 0,80 1,62 

11 1,74 8.26 0,98 0,00 

12 1,69 5.53 1,17 0,56 

13 1,06 0,08 0,77 2,84 

14 0,58 10.82 0,47 24.90 

15 0,96 0,03 0,67 6,75 

16 1,95 8.63 1,10 0,19 

Me
del 

1,09 4,65 0,78 6,84 

7I årskurs 3 ingår på elteknisk gren sammanlagt per vecka 11,5 lektionstimmar ämnen relaterade 
till ellära, uppdelade på 7 veckotimmar ellära, 2,5 timmar elektronik samt 2 timmar "maskintek
nik el" (Lgy 70, Supplement II). Detta kan jämföras med hela fysikkursen, som på årsbasis 
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Det förefaller följaktligen i hög grad rimligt att anta att eleverna på E-linjen har 
en avsevärt större förtrogenhet med uppgifter inom el-läran än vad som är 
fallet för N-eleverna, som inte läst momenten på lång tid. N-eleverna har helt 
enkelt inte haft samma "tillfälle till lärande"8 som E-eleverna. 

En annan tänkbar förklaring kunde vara att betygsättningen varit olika för de 
två grupperna på så sätt att N-pojkarna fått för höga betyg i jämförelse med E-
pojkarna. Som ett underlag för en jämförelse därvidlag kan man använda de 
testkarakteristiska kurvorna för de två grupperna. 

Den testkarakteristiska kurvan (Test Characteristic Curve, TCC) kan definieras 
som 

TCC 4lM/A(9) (32> 
K u  

där K är maximal poäng på provet (29 i det här fallet), Mu är maximala poängen 
(1,2 eller 3) för uppgift u och />„(0) är liksom tidigare lösningsproportionen 
(sannolikheten) för att elever med förmågan 0 skall erhålla full poäng på 
uppgiften9. TCC-värdet för ett visst 0 gånger maximala poängen ger således 
provpoängen för elever med förmågan 010. Figur 17 visar TCC för N- och E-
pojkar på CpFy 1993 med samtliga uppgifter inräknade i t otalpoängen och 
förmågan uttryckt i Ht3-betyg. Om betygsättningen är i överensstämmelse med 
provresultaten skall de två testkarakteristiska kurvorna sammanfalla. 

Figur 17 visar att så är inte fallet. Det framgår klart att E-pojkarna lyckats 
bättre på provet i alla betygslägen och mest markant för de lägre betygen. 
Enligt figur 17 är avvikelsen mellan kurvorna cirka 0,25 betygsenheter, något 
mer för låga betyg och något mindre för höga11. Detta indikerar att N-pojkarna 
i relation till provresultatet har för höga betyg - eller att E-pojkarna har för 
låga. 

motsvarar 10,5 veckotimmar. 
8 En översättning av det anglosaxiska "Opportunity to learn", en term som ofta förekommer i 
amerikansk litteratur, se t ex Linn, 1994 eller Porter, 1995. 
9Jag utgår från de modellanpassade värdena. 
1()När det gäller betyg finns givetvis i r ealiteten endast 5 observerade värden. Utifrån samma 
antaganden som tidigare (dvs att betyg (eller) poäng kan ses som manifestationer av en 
underliggande kontinuerlig förmåga) ritar jag för tydlighetens skull grafema heldragna. 
1 'Betygsmedelvärdet för E-pojkar med 14 eller 15 poäng är 3,00 och för motsvarande N-pojkar 
3,23. 
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I det här fallet 
finns starka skäl 
att misstänka att 
det är uppgifterna 
från el-läran som 
orsakar den bris
tande överens
stämmelsen mel
lan kurvorna Det 
kan därför vara 
intressant att jäm
föra motsvarande 
TCC-kurvor när de 
uppgifter som gäl
ler ellära inte in
går. 

0.8 

0.6 

0.2 

30. ka 

M-pojkar 

Ht3-betyg 

Figur 17. Testkarakteristiska kurvor baserade på 
samtliga uppgifter för pojkar på N- och E-linjerna. CpFy 
1993 (normeringsgruppen). 

Figur 18 visar 
dessa (reducerade) testkarakteristiska kurvor, baserade på samtliga uppgifter 
utom dem som 
behandlar moment 
inom elläran. Av 
figuren framgår att 
kurvorna i stort 
sett sammanfaller. 
Man kan visserli
gen se en svag ten
dens till att E-poj-
karna fortfarande 
är något bättre än 
N-pojkarna, vilket 
skulle kunna indi
kera att de möjli
gen har något för 
låga betyg i rela
tion till sina prov
resultat. Detta är 
också i överen-
stämmelse med att 
8. 

Ht3-betyg 

Figur 18. Reducerade testkarakteristiska kurvor där 
uppgifter med ellära uteslutits. N- och E-pojkar, CpFy 
1993 (normeringsgruppen). 

,H är något mindre än 1 för flertalet uppgifter i tabell 
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Skillnaden mellan grafema är dock så liten att den kan bedömas som försumbar 
och slutsatsen blir därmed att lärarnas betygsättning12 förefaller korrekt utifrån 
de uppgifter som inte gäller ellära. Det finns ingen anledning att tro att lärarnas 
bedömning skulle vara annorlunda i ellära än i andra moment, och därmed kan 
skillnaden i totalresultat hänföras till uppgifterna i ellära och den "extra 
undervisning" E-eleverna får i sina fackämnen13. Ht3-betygen förefaller 
därmed trovärdiga som kriterium på förmåga när det gäller N- och E-pojkar. 

Detta leder till att de flaggningar för DIF i N-pojkarnas favör, som 
MH-analysen baserad på provpoäng genererar, måste tolkas som statistiska 
artefakter med grund i det cirkelberoende ett internt kriterium skapar. Ur tabell 
8 framgår att en analys baserad på total provpoäng korrekt (dvs i enlighet med 
resultatet baserat på Ht3-betyg) skulle ha flaggat uppgifterna 3, 6, 8 och 14 till 
E-elevernas fördel. Den skulle däremot ha missat uppgift 15, och dessutom 
flaggat falskt för att uppgifterna 11,12 och 16 skulle vara i N-pojkarnas favör. 

Problemet här har sin grund i att provresultat och Ht3-betyg inte är konsistenta 
samt i det cirkelberoende interna kriterier skapar. I det här fallet finns det dock 
en uppenbar rational som förklarar den bristande överenstämmelsen mellan 
betyg och provresultat, och därmed är det möjligt att avgöra vad som är sann 
och falsk DIF. Men vilket kriterium skall man välja om betyg och provresultat 
inte överensstämmer, och då det inte finns någon uppenbar eller rimlig 
förklaring till detta? Kan purifiering vara en lösning på problemet? 

Purifiering 

Purifiering rekommenderas, som jag tidigare nämnt, som en generell metod för 
att skapa en valid endimensionell förmågeskala. Den tillämpas oftast mekanisk 
genom att purifieringen läggs in som en rutin i de datorprogram som genomför 
analysen. T ex anger Dorans & Holland (1993) den procedur ETS tillämpar: 

12Detta gäller medelvärden på gruppnivå. Givetvis finns det viss (fel)variation i lärarnas 
bedömning av enskilda individer. 
13Det har ibland framförts argument om att E-eleverna är bättre på el-uppgifter pga ett särskilt 
intresse för ellära. Om man förutsätter att detta intresse funnits även i årskurs 1 och 2 borde det 
slagit igenom i dessa elevers betyg när momenten i ellära lästes. En jämförelse av tidigare betyg 
visar dock att el-eleverna inte haft högre betyg de terminer då ellära ingick i kursen (internt 
material). Slutsatsen att deras höga resultat på uppgifter i ellära beror på extraundervisningen i 
de elrelaterade fackämnena kvarstår därmed. 
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...DIF analyses at ETS occur in two steps. The first step is called criterion 
refinement or purification step. Here, items on the matching variable are 
analyzed for DIF, and any item that exhibit sizeable DIF are removed 
regardless of the sign of the DIF. Then, this refined criterion is used for 
another DIF analysis of the same items and any other items that were not 
included in the criterion refinement step (sid 60). 

Min bedömning är att denna procedur bör ifrågasättas. I varje fall anser jag den 
mycket tveksam när det gäller den typ av prov min undersökning gäller. Jag 
skall försöka motivera mitt ställningstagande. I det här fallet utgår jag 
huvudsakligen från andra argument än de validitetsresonemang på vilka mitt 
ställningtagande i kapitel 3 byggde. 

Låt oss undersöka purifieringens konsekvenser genom att som internt kriterium 
använda total provpoäng purifierad enligt några olika principer. Det gäller här 
purifieringar som kan tänkas tillämpliga när något externt kriterium inte 
existerar. I samtliga fall gäller purifieringen uppgifter som flaggats för DIF 
med totalpoäng (inklusive alla uppgifter) som kriterium, dvs uppgifter som 
flaggats under kolumnen "Poäng" i tabell 8. 

Pur E Totalpoäng minus de uppgifter som flaggar signifikant DIF till 
E-pojkarnas fördel (uppgifterna 3, 6, 8, och 14), vilket ger 
maximalt 22 poäng dvs 23 poänggrupper i MH-analysen. 

Pur N Totalpoäng minus de uppgifter som flaggar signifikant DIF till 
N-pojkarnas fordel (uppgifterna 11,12 och 16), 22 poänggrup
per. 

Pur E+N Totalpoäng minus samtliga uppgifter som visar signifikant DIF 
(uppgifterna 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16), 15 poänggrupper. 

Pur E > N Totalpoäng minus de uppgifter som visar mer signifikant DIF 
till E-pojkarna än den mest signifikanta flaggningen till N-
pojkarnas fördel (uppgifterna 3, 8 och 14), vilket medför 24 
poänggrupper. Kriteriet innebär en form av "DIF-reducering" 
för den dominerande gruppen till ett mer balanserat tillstånd. 
Om de mest signifikanta flaggningarna omvänt gäller uppgifter 
i N-elevernas favör blir det i stället en eller flera av dessa 
uppgifter som utesluts. 
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Tabell 9. Mantel-Haenszel-analyser med olika typer av purifiering. N-
pojkar (referensgrupp) och E-pojkar (fokalgrupp). Signifikanta värden (5%) 
i fetstil. CpFy 1993 (normeringsgruppen). 

Upp
gift 

Pur E Pur N Pur E+N Pur E>N 
Upp
gift AMH X2MH AMH X2MH <*MH X2MH ÖMH X2MH 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 1,17 0,87 1,57 7,93 1,27 2,15 1,20 1,20 

3 0,54 18,69 0,65 8,33 0,58 14,97 0,55 17,36 

4 0,83 1,40 1,00 0,01 0,89 0,50 0,85 1,07 

5 0,91 0,24 1,17 0,87 1,01 0,00 0,94 0,10 

6 0,59 11,62 0,74 3,27 0,63 8,54 0,58 11,06 

7 1,04 0,02 1,17 0,51 0,61 4,72 1,07 0,07 

8 0,38 15,99 0,40 9,10 0,40 14,47 0,37 15,92 

9 0,63 1,79 1,08 0,01 0,22 7,97 0,65 1,51 

10 1,00 0,01 1,57 5,71 1,22 0,98 1,06 0,04 

11 1,41 3,02 1,59 7,78 1,26 1,95 1,46 3,57 

12 1,36 1,47 1,52 4,41 1,30 1,66 1,37 1,70 

13 0,88 0,42 1,29 2,05 1,04 0,03 0,92 0,19 

14 0,51 18,52 0,66 6,15 0,55 15,08 0,52 17,72 

15 0,77 2,18 1,26 1,40 0,88 0,33 0,80 1,55 

16 1,53 3,41 1,92 12,74 1,50 5,38 1,56 3,78 

Medel 0,91 5,04 1,16 4,45 0,90 4,98 0,93 4,85 

Man kan konstatera att utfallen av analyserna varierar avsevärt. Alla kan då 
inte samtidigt vara "sanna"14.1 de fortsatta jämförelserna utgår jag från att den 

14Sanningsbegreppet är komplicerat. I logisk mening är alla resultaten sanna utifrån sina skilda 
premisser (förutsatt att beräkningarna är korrekta). I begreppslig mening blir det dock 
meningslöst att säga att alla olika utfall är lika sanna. Något utfall måste betraktas som det bästa. 
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analys som baseras på Ht3-betyg är korrekt. Detta antagande baseras på att 
betyg är ett externt kriterium och på diskussionen i föregående avsnitt. 

Konsekvensen blir att de förmågekriterier som visar andra resultat än Ht3-
betyg anses generera falska flaggningar. Jag sammanfattar resultaten för de 
uppgifter som är aktuella i tabell 10. "S" markerar sann DIF, "F" falsk positiv 
DIF och "M" står för "missing", dvs falsk negativ DIF. Som jämförelse 
redovisar jag även de resultat P-SIBTEST ger med totalpoäng som kriterium. 
Detta gör jag för att P-SIBTEST senare kommer att ingå i min metodarsenal. 

Tabell 10. Utfall av DIF-analyser baserade på olika kriterier på 
förmåga. "Ht 3-betyg" betraktas som sann ("S") DIF, "F" b etecknar 
falsk positiv DIF och "M" falsk ne gativ. N-pojkar och E-pojkar, CpFy 
1993 (normeringsgruppen). 

Kriterium 
Up pgift 

Kriterium 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 
Ht 3-betyg S s S S S 
Total S s S F F S M F 
Pur E S s S S M 
PurN F s M s F F F s M F 
Pur E+N s S F s F s M F 
Pur E>N s S s s M 
P-SIBTEST s S s F F s M F 

Vilka slutsatser kan dras av resultaten i tabellerna 8-10? Jag konstaterade 
tidigare att i detta fall bör analysen baseras på Ht3-betyg. Denna slutsats stöds 
ytterligare av motsvarande analyser från centrala prov andra år15. Men om vi 
fortsätter vårt antagande att detta externa kriterium inte finns, eller i varje fall 
inte är reliabelt, hur skall man då förfara? 

Tabell 10 visar att en analys baserad på totalpoäng flaggar de fyra eluppgifter-
na korrekt till E-pojkarna, missar 15 och flaggar falskt för uppgifterna 11,12 
och 16 (till N-pojkarna). "Pur E" och "Pur E>N" ger det mest korrekta utfallet 

15Jag har i mina förarbeten (ej publicerade) gjort motsvarande analyser för proven fr o m 1987 
och resultaten är när det gäller E- och N-pojkar är utan undantag i överensstämmelse med det 
som redovisas för 1993 års prov. 



133 

och att endast uppgift 15 med förhållandevis svag DIF missas. Uppgift 15 
missas för övrigt av alla metoder och måhända skall uppgift 15 inte bedömas 
som DIF. Den flaggas för övrigt rätt svagt även med Ht3-betyg som kriterium 
och kanske resulterar Ht3-betyg här i falsk positiv DIF. Som jag tidigare nämnt 
kan detta kriterium betraktas som en form av "thick matching" och det kan inte 
uteslutas att den förhållandevis grovt kategoriserade betygsskalan i vissa fall 
kan ge tveksamma utfall. 

"Pur N" kan direkt uteslutas som det sämsta alternativet. Man kan vidare 
notera att resultaten för "Total" och "P-SIBTEST" i hög grad överensstämmer. 
Detta är inte så märkligt eftersom båda baseras på totalpoäng. För "P-
SIBTEST" gäller dock att den undersökta uppgiften inte ingår i totalpoängen, 
vilket den gör för kriteriet "Total".16 

Slutsatsen av resonemanget blir, när det gäller N-pojkar och E-pojkar, att de 
olika tillvägagångssätten kan rankas i följande ordning, från bästa kriterium på 
förmåga till sämsta. 

1. Det externa kriteriet Ht3-betyg. 
2/3. Totalpoäng minus de uppgifter som med totalpoäng som kriterium 

uppvisar signifikant DIF till E-pojkarnas fördel. 
2/3. Totalpoäng minus de uppgifter som med totalpoäng som kriterium 

uppvisar större signifikant DIF (större X2MH) för E-pojkarna än största 
signifikanta DIF för N-pojkarna. 

4/5. Totalpoäng. 
4/5. P-SIBTEST 
6. Totalpoäng minus de uppgifter som med totalpoäng som kriterium 

uppvisar signifikant DIF till N-pojkarnas fördel. 

Är det då alltid så att Ht3-betyget är det bästa kriteriet och att därefter följer det 
kriterium som innebär att totalpoängen reduceras med de uppgifter som 
uppvisar signifikant DIF till fokalgruppens fördel? Men om så är fallet, varför 
skulle det sämsta alternativet vara totalpoängen minus de uppgifter som visar 
signifikant DIF till referensgruppens fördel? Som jag tidigare nämnt ändras 
inte resultatet av analysen om referensgruppen får bli fokalgrupp och vice 
versa. Man kan således inte dra slutsatsen att purifiering skall ske utifrån 
referensgruppens eller fokalgruppens perspektiv om man inte har någon 
särskild rational för sitt val. 

16Även för P-SIBTEST gäller att förmågekriteriet kan purifieras om så önskas. 



134 

I det här fallet fanns klara rationaler för att utesluta eluppgifterna ur kriteriet 
totalpoäng. För det första att E-eleverna har särskilda fackämnen där de läser 
ellära. För det andra framgår det vid en granskning av de uppgifter som vid 
analysen visar mest påtaglig DIF, att de innehållsligt kan hänföras till 
avgränsade moment som kan inordnas under ellära. Och dessutom gäller att 
alla uppgifter i ellära flaggas, och de flaggas till samma grupp. 

Men hur förfar man om jämförelsen gäller grupper som får exakt samma 
undervisning (i form av ämnen och undervisningstid), som t ex pojkar och 
flickor på N-linjen17? Då finns ingen rational av det första slaget som kan ge 
en ledtråd om vilka uppgifter som bör ingå i purifieringen. 

Om inte heller den andra rationalen kan uppfyllas, dvs om de uppgifter som 
flaggas för DIF i ena eller andra riktningen inte kan anses tillhöra något visst 
avgränsat moment inom det aktuella ämnet, hur skall man då avgöra vilka 
uppgifter som bör ingå i purifieringen? En möjlig slutsats man kan dra ur 
jämförelsen mellan E-pojkar och N-pojkar är att den ansats jag kallat "Pur 
E>N" är den purifiering som möjligen kan rekommenderas, dvs man purifierar 
genom att utesluta de uppgifter som visar kraftig signifikans och är större än 
den största signifikansen i den andra gruppen. Detta är också den metod för 
purifiering jag tillämpat som ett alternativ till "opurifierad" analys. Jag har 
dock endast gjort detta på de prov där signifikansen varit påtaglig18. Resultaten 
finns redovisade i bilagedelen (Ramstedt, 1995). 

Hur kan man då förstå vad statistisk purifiering innebär? Den torde åtminstone 
till viss del kunna förklaras med en enkel metafor. Låt oss anta att vi har en 
gungbräda av det slag man får om man lägger en planka över en bock. Anta 
vidare att ett antal flickor och pojkar enligt någon princip är utplacerade på var 
sin del av gungan. DIF-analys med ett internt kriterium kan liknas vid att man 
justerar plankan på bocken så att jämvikt uppstår. Avståndet från jämvikts
punkten kan ses som ett mått på DIF. Den som hamnar utanför ett fastställt 

17Jag är medveten om att skillnader i bemötandet av pojkar och flickor på mer subtila nivåer kan 
förekomma även om de vistas i samma klassrum, men effekterna av dessa torde inte direkt kunna 
hänföras till vissa moment och provuppgifter och är därför inte relevanta i d et här speciella 
sammanhanget (se t ex Staberg, 1992). 
18Jag har tämligen godtyckligt valt att genomföra purifiering endast i de fall %2MH > 10,8 
motsvarande signifikansnivån 0,001. Detta innebär att om de två mest signifikanta uppgifterna 
till pojkarnas fördel t ex har X2MH= 1 5,7 resp 11,3 och den mest signifikanta till flickorna har 
X2MH = 12,5 purifierar jag uppgiften med X2MH = 15,7. Om den till flickorna mest signifikanta 
uppgiften har X2MH < 11,3 purifierar jag båda pojkuppgifterna. Om alla X2MH -värden är mindre 
än 10, 8 purifierar jag ingen uppgift. 
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avstånd klassificeras som signifikant DIF. 

Purifieringen innebär t ex att en pojke som sitter extremt långt ut på sin ända 
lyfts bort. För att jämvikten skall återställas måste nu plankan förskjutas i 
pojkarnas riktning för att kompensera för den "purifierade" pojken. Detta får 
till följd att resterande pojkar hamnar längre från den nya jämviktspunkten än 
från den gamla, dvs deras DIF index aMHoch X2MH öka r. Även den bortlyfta 
pojkens forna position förskjuts varför även hans index ökar19. Flickorna 
däremot flyttas närmare jämviktspunkten varvid deras index minskar. Därefter 
kan nästa person som befinner sig utanför signifikansgränsen purifieras, osv 
tills alla befinner sig innanför gränsen. De uppgifter som då finns kvar är de 
som statistiskt definierar kriteriet på förmåga. Figur 19 visar skeendet i 
bildform. 

De frågeställningar 
jag berört här är inte 
diskuterad eller 
problematiserad i 
den litteratur jag 
tidigare refererat till 
(t ex Dorans & Hol
land, 1993). De är 
ofta inte ens berörda 
och i allmänhet finns 
endast mer eller 
mindre starka re
kommendationer om 
en allmän purifiering 
av uppgifter med 
signifikant DIF. 
Däremot finns inga 
särskilda rekommen
dationer med avseende på innehållet i uppgifterna när det gäller vilka av de 
uppgifter som uppvisar DIF, som totalpoängen skall reduceras med. Purifie
ringen ses som en rent statistisk operation. Som tabell 10 visade leder 
emellertid en allmän och oreflekterad purifiering av det slag som ETS 
(enligt Dorans & Holland, 1993) använder till tvivelaktiga resultat. I varje 

(Sfcoa BjoL 
S 

Pur 2 

Fhp 
Pur 1 

J=L 

jSfcoo : Fbp 
Ej pur 

Fokalgrupp Referensgrupp 
Y i Y 

Signifikansgräns 0 Signifikansgräns 
DIF - index 

Figur 19. Illustration av statistisk purifiering i två led. 
Streckad kvadrat innebär purifierad uppgift. 

l9Detta kan sägas vara vad som inträffar vid användningen av P-SIBTEST eftersom detta 
program är konstruerat så att den undersökta uppgiften inte inräknas i kr iteriet (gungbrädan). 
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fall tycks detta gälla för den typ av prov jag undersöker, men jag bedömer 
att förhållandet är detsamma för alla prov som gäller skolämnen och andra 
externt definierade kunskapsområden. 

Hur viktig är då frågan om purifiering? Svaret beror i rätt hög grad på vad man 
vill åstadkomma och vilken grad av DIF som anses acceptabel. Den signifi-
kansnivå jag utgått från, dvs 5% (X2MH > 3,84) är ganska låg och leder till 
förhållandevis många falska flaggningar. Vilken signifikansnivå som bör väljas 
kan dock vara svårt att avgöra med endast den jämförelse jag gjort som grund. 
Ur tabell 8 framgår att om man väljer signifikansnivån 0,001 (x2mh ^ 10,8) 
flaggas 3 av de 5 uppgifter som har "reell" DIF, men ingen av dem som visar 
falsk. En skärpning av signifikanskravet reducerar således antalet falska 
flaggningar, men medför även att vissa korrekta flaggningar missas. Det är en 
bedömningsfråga vilka konsekvenser man anser viktigast. 

Min slutsats blir att det inte finns någon klar rational för en mekanisk 
purifiering av uppgifter som visar DIF. Endast om det är möjligt att sluta sig 
till att uppgiften uppvisar item bias, dvs orättfärdig DIF, finns det uppenbara 
skäl att utesluta den ur förmågekriteriet. Om någon form av mekanisk regel 
trots detta skall användas bör den vara av den typ som motsvarar Pur E>N 
(eller Pur N>E om det är aktuellt). En skärpning av signifikanskravet minskar 
problemen med falska flaggningar20. 

De problem jag här påvisat pekar återigen mot den grundläggande frågan om 
hur förmåga skall definieras. Skall det "construct" eller kriterium som används 
definieras statistiskt eller begreppsligt. En statistisk definition innebär att de 
uppgifter som uppvisar DIF, dvs i huvudsak mäter en annan dimension än den 
dominerande, skall uteslutas ur kriteriet för att detta skall bli mer endimensio-
nellt i statistisk mening. Men om nu den av Skolverket utsedda och legitimera
de referensgruppen21 anser att de uppgifter som valts ut är de som bäst 
representerar innehållet i den svenska fysikkursen, är det då rimligt att på 

20En fråga som jag inte alls berört, och som jag heller aldrig sett behandlad i li tteraturen, gäller 
purifiering med avseende på uppgifter som visar olikformig DIF. Dessa uppgifter flaggas i 
allmänhet inte av de vanliga metoderna och kan därmed inte purifieras mekaniskt i de 
datorprogram som används. Det torde dock inte råda någon tvekan om att även sådana uppgifter 
bidrar till att distordera (förvanska) den skala för totalpoäng i vi lken de inräknas. Jag skall dock 
inte här fördjupa mig i detta problem. 
21Det slutliga urvalet av de uppgifter som skall ingå i p rovet görs av en av Skolöverstyrelsen, 
senare Skolverket, utsedd grupp av ämnesexperter. Bland dessa ingår eller har ingått personer 
som deltagit i utarbetandet av läroplaner och kommentarmaterial för gymnasieskolans fysikkurs, 
läromedelsförfattare och i övrigt personer med expertstatus i fysik eller fysikmetodik. 
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statistiska grunder hävda att en uppgift som mäter något annat än flertalet 
uppgifter inte bör ingå i den förmåga som kallas kunskaper i fysik? Kan ett 
statistiskt utfall diskriminera en uppgift från att ingå i definitionen av 
begreppet fysikkunskaper, när den grupp22 som har legitimitet att avgöra vad 
som ingår i detta begrepp valt denna uppgift just för att den anses representera 
en väsentlig del av fysikkunskapen? 

Svaret bör rimligtvis bli nej. En vald uppgift är uppenbarligen en del av den 
konstruktion - det "construct" - som konstituerar det som kallas fysikförmåga 
inom det svenska utbildningsväsendet, även om den valda uppgiften i statistisk 
mening visar sig representera en annan dimension än flertalet övriga uppgifter. 

Men denna ståndpunkt leder som vi sett till problem. Om totalpoäng på provet 
i en lighet med ovanstående är det mått som definierar fysikförmåga kan inte 
samtidigt samma sak gälla för Ht3-betygen eftersom dessa ibland (jämför 
tabell 8) leder till att andra uppgifter framträder i de specifika dimensioner som 
avviker från den dominerande, dvs de uppgifter som uppvisar DIF blir delvis 
olika beroende på vilket kriterium på förmåga som väljs23. 

Slutsatsen blir att något "objektivt" eller "sant" mått på DIF inte existerar. Det 
mått som erhålls beror av det perspektiv (mått på kriterium) den människa eller 
de människor som genomför analysen väljer att utgå ifrån. Man kan och bör 
därför motivera sitt val av kriterium genom att argumentera för att det valda 
måttet är bättre i nå got avseende än de alternativa. 

En annan strategi för att undvika ett strikt ensidigt ställningstagande är att t ex 
utgå från flera olika kriterier på förmåga och att som DIF definiera de uppgifter 

22Det är givet att en annan expertgrupp med annan sammansättning skulle kunna komma fram 
till ett något annorlunda urval av uppgifter, vilket i sin tur skulle kunna medföra en något 
annorlunda representation av fysikförmåga. Någon stor förändring skulle det dock knappast 
innebära eftersom urvalet i hög grad är styrt av de officiella dokumenten (läroplan, Lgy 70, och 
kommentarmaterial, supplement 32). Det råder också hög grad av konsensus inom den diskurs 
(med terminologi från Delenshere & Petrosky, 1994) som konstituerar fysikämnet i skolan i 
Sverige. Därutöver kan man säga att det ju faktiskt är den utvalda expertgruppen och ingen 
annan som har legitimitet att avgöra vad som är fysikförmåga och hur den manifesteras i form 
av provpoäng och därpå baserade betyg. Om det sedan bör förhålla sig på det sättet är en annan 
fråga. 
23Detta förefaller i och för sig inte så märkligt. Båda kriterierna kan ses som var sin sammanfat
tande vektor i det mångdimensionella rum som spänner upp kunskapskroppen fysikkunskaper. 
Den ena konstituerat av de uppgifter som ingår i provet, den andra av lärarnas sammanfattande 
bedömningar i form av betyg. Om dessa två vektorer inte har samma riktning kan olika uppgifter 
förhålla sig olika till respektive "totalvektor". 
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som med utgångspunkt i samtliga (eller flertalet) kriterier visar signifikanta 
skillnader. Detta kan ses som en form av triangulering (Patton, 1990;Vogt, 
1993) eller (förenklad) multimetodisk ansats (Brewer & Hunter, 1989; 
Tschudi, 1989). Men oberoende av strategi eller ansats handlar olika ställning
staganden sist och slutligen om val baserade på värderingar, vilka bör klargöras 
och motiveras genom en artikulerad argumentation. 

Det kan kanske vara på sin plats att påpeka att de problem med definitionen av 
kriterium på förmåga som jag diskuterar inte är specifika för Mantel-Haenszel 
metoden. De gäller i lika hög grad för de metoder som baseras på item-
responseteorin. I denna ingår dock alla uppgifter i den slutna modell där såväl 
den latenta fömågan (i form av en personparameter) som de olika itemparame-
trarna estimeras24. Om man där utesluter vissa uppgifter estimeras inga 
parametrar för dessa uppgifter och de kan därmed inte analyseras med 
avseende på DIF. IRT-konceptet medger således ingen purifiering, annat än 
genom total uteslutning av uppgifter, och i det avseendet är Mantel-Haenszel 
metoden mer flexibel. 

Slutligen kanske det behöver betonas att trots att mitt arbete i hög grad är 
baserat på kvantitativa metoder så är de grundläggande frågor jag här 
diskuterat av kvalitativ natur. Det finns inga kvantitativa metoder för att avgöra 
om referensgruppens val av uppgifter till centrala provet och de totalpoäng som 
där erhålls, eller de av lärarna satta Ht3-betygen, skall ses som sannare eller 
riktigare eller bättre mått på förmåga. Detta måste avgöras genom värderande 
och argumenterande kvalitativa överväganden. Valideringen och validiteten 
baseras i hög grad på den typ av överväganden som anses typiska för kvalitativ 
forskning (Alvesson & Sköldberg, 1994, Kvale, 1989). Min inställning i den 
inte ovanliga kontroversen mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att den 
är irrelevant. Jag instämmer i Wildens (1987) uppfattning att kvalitet är 
överordnat kvantitet, kvantitet är en kvalitet bland andra kvaliteter: "Kvantitet 
är ett slags kvalitet, men kvalitet är inte ett slags kvantitet" (sid 125) 

DIF eller item-bias? 

Innan vi lämnar N-pojkarna och E-pojkarna kan det vara av intresse att 
diskutera huruvida de uppgifter på 1993 års prov som uppvisar DIF även skall 
betraktas som exempel på "item-bias". Jag utgår då ifrån de uppgifter i eliära 

240m de inte utesluts pga dålig modellanpassning. 
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som med Ht3-betygen som kriterium på förmåga mycket signifikant flaggades 
till E-pojkarnas fördel. 

Jag anslöt mig tidigare till Camilli & Shepards (1994) definitioner att DIF var 
det statistiska måttet på avvikelse medan item-bias därutöver förutsatte att den 
flaggade uppgiften saknade begreppsvaliditet. Saknar då de flaggade 
uppgifterna i fal let N-pojkar och E-pojkar validitet? 

Både nej och ja. Det råder ingen tvekan om att eliäran ingår i det "construct" 
som konstituerar fysikförmåga enligt gymnasieskolans läroplan. I den 
meningen är uppgifterna inte exempel på item-bias. De mäter relevanta delar 
av kursen på ett reliabelt sätt. Det skulle därmed inte finnas skäl att utesluta 
dem ur provet. 

Konsekvensen blir emellertid att E-pojkarna har fördel av de centrala proven. 
I relation till sina tidigare betyg lyckas de klart bättre än N-pojkarna, vilket 
figur 11 visar. Detta beror alltså på att E-pojkarna är avsevärt bättre i 
momenten likström och växelström och lika bra på övriga moment. Det 
centrala provet innebär med andra ord en markant betygshöjning för eleverna 
på el-teknisk gren det sista året, trots att momentet ellära inte ingår i fysikkur
sen detta år. Men eftersom betygen på de centrala provet skall avspegla de 
aktuella kunskaperna vid provtillfället kan man hävda att E-eleverna förtjänar 
sina förhöjda betyg, oberoende av hur de tillägnat sig dessa kunskaper. De kan 
ju de facto mer. 

Detta är en vanlig argumentation. En konsekvens blir då att antalet uppgifter 
från eliäran på provet inte ses i något annat perspektiv än antalet uppgifter från 
andra moment. Detta har medfört att den variation25 av uppgifter i ellära som 
kan förekomma mellan olika prov innebär större eller mindre fördel för E-
eleverna olika år. Omvänt innebär många uppgifter i ellära en nackdel för 
övriga elever26. Provet 1993 hade t ex förhållandevis många uppgifter inom 
elläran. 

Om man emellertid tilldelar begreppet ("construct") validitet en vidare 

25Vid urvalet av uppgifter till provet eftersträvas en fastställd fördelning av poäng (uppgifter) 
på de olika momenten i kursen. Denna fördelning gäller dock inte exakt för varje prov utan skall 
ses som riktvärden. Detta kan medföra vissa årliga variationer. Sett över ett antal år skall dock 
fördelningen av poäng sammanfalla med de fastställda riktvärdena. 
26Dock inte lika stor eftersom antalet elever på elteknisk linje utgör en minoritet av normerings-
gruppen (ca 20-25 procent).. 
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innebörd, som t ex Messick (1989) och Wiliam (1995) gör, kan argumentatio
nen föras annorlunda. Man betraktar då inte endast provet i relation till det 
ämne det avser att vara ett mätinstrument för, utan man väger i sin bedömning 
också in provet och provresultatet med avseende på dess vidare konsekvenser 
i ett större socialt sammanhang. 

Om man utgår från denna vidare innebörd kan man ställa följdfrågan: Till vad 
skall provresultaten och motsvarande betyg användas, och vilka innebörder ges 
de i olika sammanhang? Betyg kan sägas ha dubbla innebörder. Det betraktas 
dels som ett mått på aktuella kunskaper, men de betraktas även som en 
indikator på betygsinnehavarens studiepotential. Höga betyg anses visa att man 
på en given tid, under likartade villkor som för övriga betygsatta elever, kunnat 
tillägna sig förhållandevis bättre kunskaper och färdigheter än dem som har 
lägre betyg. Och att man följaktligen är mer lämpad för studier än dem med 
lägre betyg. Detta kan ses som den viktigaste rationalen för att använda betyg 
som urvalsinstrument27. 

Om nu emellertid förutsättningarna inte varit lika, t ex genom att en grupp fått 
avsevärt mer undervisning än en annan, då kan inte längre samma slutsats dras. 
Ett högre betyg behöver inte betyda högre studieförmåga utan kan vara en följd 
av mer omfattande undervisning, och därmed saknar provet "construct" 
validitet i avseendet mått på studieförmåga. Om man utgår från ett sådant 
perspektiv på validitet är uppgifterna i ellära exempel på "item-bias" och bör 
inte ingå i provet. E-pojkarna är bättre därför att de fått avsevärt mer undervis
ning, inte för att de har en under likvärdiga förutsättningar högre 
studieförmåga28. 

Det är således inte bara definitionen av kriterium på förmåga som är en fråga 
om val av perspektiv. Även den validitetsbedömning som avgör om uppgifter 
som flaggas för DIF skall klassificeras som item bias betingas av vilket 
perspektiv som gäller. Man kan inte generellt säga att det ena eller andra 
perspektivet är riktigt. Vad som är riktigt avgörs av vad resultatet skall 
användas till. 

Efter denna utflykt till pojkarna på E-linjen kan det vara dags att återvända till 

270m man enbart betraktar betyg som kunskapsmått skulle ett gammalt betyg i urvalshänseende 
knappast kunna anses lika mycket värt som ett nytt Kunskaper är en färskvara som måste 
underhållas. 
28Med bättre menas även här att de är bättre i v illkorad mening, dvs att E-elever med samma 
"generella" fysikförmåga får högre betyg tack vare de eluppgifiter som ingår i provet. 
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pojkarna och flickorna på N-linjen. Jag kommer inte vidare att ägna E-
pojkarna, eller några andra elever på teknisk linje, någon uppmärksamhet. 
Resultaten med avseende på E-pojkarna och N-pojkarna är entydiga och 
lättförklarade och därmed ur mitt perspektiv tämligen ointressanta. De 
jämförande analyserna mellan N- och E-pojkarna har däremot varit av 
avgörande betydelse, som ett sätt att validera de metoder jag använder, genom 
att resultaten i hög grad kunnat förklaras på rationella grunder. Normalt finns 
inte empiriska data av det slag jag här kunnat använda utan det vanliga sättet 
att värdera och jämföra skilda metoder är genom olika typer av simuleringar. 
Dessa har fördelen att man kan renodla olika egenskaper. Nackdelen är att man 
inte kan simulera eventuella okända faktorer som kan finnas i det empiriska 
materialet. 

Flickor och pojkar igen 

När vi lämnade flickorna och pojkarna på N-linjen gällde frågan huruvida 
provpoäng eller Ht3-betyg var bättre som kriterium på förmåga. Diskussionen 
i föregående avsnitt visade att för jämförelser mellan pojkar på N- och E-linjen 
var Ht3-betyg det kriteirium på förmåga som gav det trovärdigaste resultatet. 
Kan man då av detta sluta sig till att samma förhållande gäller för flickor och 
pojkar på N-linjen? 

Av tabell 7 framgår att MH-analysen baserad på Ht3-betyg förstärker den DIF 
baserad på totalpoäng som går i pojkarnas favör och försvagar den som går i 
flickornas. Man kan vidare se att med Ht3-betyg som kriterium är 10 uppgifter 
mer eller mindre i pojkarnas favör (aMH> 1) och 5 i fl ickornas (aMH < 1). Detta 
tyder på att det finns en viss systematisk avvikelse av samma slag som den 
som gällde för N- och E-pojkar. Låt oss jämföra med den testkarakteristiska 
kurvan för pojkar och flickor, figur 20. 

Av figuren framgår att det finns en viss systematisk förskjutning, i synnerhet 
märkbar för betygen 4 och 5. Det betyder att pojkar med betygen 4 och 5 
lyckats bättre på provet än flickor med motsvarande betyg29. 

Den systematiska förskjutning som förekommer här har emellertid inte som 
fallet var med E-pojkarna någon uppenbar rationell förklaring. Tabell 7 visar 

29Den förskjutning som illustreras i figur 13 är inte riktigt typisk. Normalt är avvikelsen större 
och mer jämnt fördelad över betygsskalan (jämför Ramstedt, 1995). 
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att med Ht3-betygen som bas flaggar uppgifterna 4, 5, 10 och 15 signifikant 
DIF till pojkarnas fördel. Uppgift 4 handlar om krafter, uppgift 5 om 
harmonisk svängningsrörelse, uppgift 10 om kaströrelse och uppgift 15 om 
induktion. Vad finns det för gemensam faktor som skulle kunna förklara att 
dessa uppgifter flaggas i pojkarnas favör? Möjligen kan man tänka sig att det 
finns en viss övervikt mot mekanik eftersom även övriga mekanikuppgifter (7 
och 12) är i pojkarnas favör, om än inte signifikant. Uppgift 8 som är i 
flickornas favör handlar om likström, men det gör även uppgifterna 3 och 6, av 
vilka uppgift 3 är helt neutral och uppgift 6 svagt till pojkarnas favör. Någon 
given teoretisk, empirisk eller logisk rational som förklarar varför uppgifter 
från något särskilt moment skulle flaggas i den ena eller andra gruppens favör 
finns inte30. 

Figur 20, och mot
svarande jämförelser 
från andra års centra
la prov (se bilaga 1), 
visar att det av andra 
skäl finns en syste
matisk avvikelse 
mellan betygsskalor 
och poängskalor, 
vilken visar att i 
jämförelse med sina 
betyg lyckas pojkar
na i stort sett alltid 
bättre på proven än 
vad flickorna gör. 
Till denna avvikelse 
finns ingen förkla
ring i form av att 
grupperna erhåller olika undervisning i något av de moment som ingår i 
provet. 

Pojkar 

Ht3-betyg 

Figur 20. Testkarakteristiska kurvor baserade på 
samtliga uppgifter. Pojkar och flickor på N-linjen, CpFy 
1993 (normeringsgruppen). 

30De undersökningar som gjorts har i allmänhet inte undersökt könsskillnader med avseende på 
olika moment inom ämnena, t ex fysik. Undersökningarna gäller främst jämförelser mellan olika 
ämnen, t ex fysik, kemi och biologi. Redovisningen av de svenska resultaten i IEA-undersök-
ningen SISS (Second International Science Study) ger några exempel på uppgifter med stora 
medelvärdesskillnader från grundskolan. När det gäller gymnasieskolan finns ingen motsvarande 
redovisning (Riis, 1988). 
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Transformation av betygsskalor 

För att Ht3-betyg skall kunna användas som kriterium på förmåga måste 
betygsskalorna på något sätt kalibreras så att den systematiska avvikelse, 
betingad av något utanför det som mäts med de uppgifter som ingår i provet, 
elimineras (dvs om man inte a priori utgår från att Ht3-betyget är det korrekta 
måttet på förmåga). Denna eliminering kan inte göras genom att kriteriet 
purifieras från uppgifter inom vissa moment, eftersom det inte finns någon 
rational för en sådan purifiering så som fallet var med E-pojkarna. 

Kalibreringen måste således göras på andra grunder än dem som gällde för N-
och E-pojkarna. En möjlighet är att med hjälp av en linjärtransformation 
kalibrera provpoängskalan - eller normbetygsskalan31 - till Ht3-betygsskalan. 
Om en sådan transformation enbart baseras på provresultatet det aktuella året 
skulle emellertid även de eventuella tillfälliga variationer som förekommer 
transformeras. Även om den årliga avvikelsen genomgående är till pojkarnas 
favör så varierar den en hel del. Om man antar att den totala avvikelsen består 
av en systematisk del som är konstant år från år, och en tillfällig del som 
varierar med provet, så leder en direkt transformation av provpoängskalan till 
Ht3-skalan till att även den tillfälliga avvikelsen transformeras. Därmed är inte 
mycket vunnet och det önskvärda vore att finna en metod som kan särskilja det 
systematiska felet från det tillfälliga. 

För att få fram transformeringsparametrar av mer generell natur väljer jag 
därför att basera jämförelserna av avvikelserna mellan skalorna på samtliga 
provresultat som ingår i undersökningen, vilket innebär 15 prov under åren 
1982 - 1994. Jag beräknar då ett mått på avvikelsen mellan skalorna för varje 
år. Medelvärdet av dessa årliga avvikelser betraktar jag som den systematiska 
avvikelse på vilken skaltransformationen baseras. I den mån skalorna inte 
sammanfaller efter transformationen ser jag detta som ett utslag av den 
tillfälliga avvikelse som betingas av de uppgifter som ingår i just det provet32. 

I lite mer tekniska termer kan transformationen beskrivas på följande sätt. Om 
jag utgår från att förmågan 0 skall transformeras till en annan förmåga 0f skall 

31 Dvs de betyg som baseras på provresultaten för normeringsgruppen och den fastställda 
procentuella betygsfördelningen. 
32Jag kommer i k apitel 7 att mer i detalj redovisa förutsättningarna för provverksamheten under 
de aktuella åren. Där kommer också att framgå varför jag bedömer det rimligt att anta att några 
förändringar av betydelse för mina slutsatser inte ägt rum under perioden. 
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gälla att/?(0) =/?(0'). Generellt har en linjärtransformation på intervallskaleni-
vå formen 0* = kQ + m, där k är en skalfaktor och m en parallellförskjutning. 
För att p(d) = p(d') skall gälla med den 2-parametermodell jag använder 
innebär detta att a' = a / k o ch b' - kb + m33. 

Transformationen innebär att flickornas uppgiftsparametrar transformeras så 
att de får de värden de skulle haft om deras betygsskalor sammanfallit med 
pojkarnas. Transformationsparametrarna baseras på att totalpoängen modellan-
passas till betygsskalorna enligt samma 2-parametermodell som tidigare (dvs 
formel (22) med M = 29, vilket är totalpoäng på 1993 års prov som jag 
använder som exempel)). Denna modellanpassning genererar a- och b-
parametrar för den funktion som beskriver totalpoängen mot betygsskalorna 
(kallade TCC-parametrar i tabell 11). 

Värdena på transform at ionsparameter k ,dvs skalfaktorn, för ett visst prov 
erhålls genom k =amck{Jap0jkar. Medelvärdet av dessa ^-värden använder jag 
som generell eller systematisk skalfaktor. Utgående från detta Å:-värde bestäms 
därefter parallellförflyttningen för varje prov, dvs m-värdet. Detta erhålls ur 
transformationsekvationen som m = ip0jkar-£medei^fiickor.- Medelvärdet av dessa 
lokala m-värden definieras som den generella transformationsparametern m. 
Tabell 11 visar transformationsparametrarna för de prov som ingår i undersök
ningen samt de medelvärden av dessa som jag använder vid transformationen 
av betygsskalorna. Detta är i sin tur detsamma som att transformera de enskilda 
uppgiftsparametrarna. 

Parametrarna a och b tolkas på samma sätt som tidigare, dvs 6-parametrarna 
i tabell 11 anger vilket betyg de elever har som klarat hälften av provpoängen. 
Ett högt värde på b indikerar att provet varit svårt. Tabell 11 visar att för 
pojkarna har i g enomsnitt krävts betyget 3,15 för att klara halva provet, för 
flickornas del har krävts betyget 3,36.1 relation till betygen har således proven 
varit svårare för flickorna. I genomsnitt skiljer det 0,21 betygsenheter. 

Tabell 11 ger värdena k = 0,926 och m = 0,039 på transformationsparametrarna 
(de medelvärden som är markerade med fetstil i tabell 11). Dessa värden 
kommerjag i d en fortsatta undersökningen att använda för att transformera 
betygsskalorna. Den på detta sätt genomförda transformationen betraktar jag 

g D a ' ( Q ' - b ' )  g D a / k ( ( k Q + m ) - ( k b + m ) )  ^ D a ( Q - b )  

) = j + eDa\6Qn = j ^gZja7I«ìe7mHtó^)T = ^^Daïfi^b) = 
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alltså som en kalibrering av den systematiska avvikelsen. Eventuella avvikelser 
i d e testkarakteristiska kurvorna för pojkar (med originalparametrar a och b) 
och flickor (med motsvarande parametrar transformerade) blir då utslag av 
tillfälliga avvikelser för det aktuella provet. 

Tabell 11. Testkarakteristiska parametrar och transformationspa-
rametrar för pojkar och flickor på N-linjen, CpFy 1982-1994 
(normeringsgruppen). 

Prov 
TCC-parametrar Transformations-

parametrar Prov 
Pojkar Flickor 

Transformations-
parametrar Prov 

a b a b k m 

1982:2 0,42 3,02 0,48 3,40 1,147 -0,122 

1982:3 0,60 3,05 0,54 3,22 0,901 0,067 

1983:2 0,60 3,18 0,51 3,38 0,840 0,053 

1983:3 0,46 3,33 0,41 3,34 0,888 0,236 

1984:2 0,52 3,49 0,47 3,71 0,905 0,058 

1984:3 0,47 3,10 0,45 3,25 0,954 0,089 

1985:2 0,63 3,04 0,55 3,18 0,870 0,097 

1987:3 0,52 3,11 0,50 3,35 0,960 0,009 

1988:3 0,55 3,38 0,50 3,58 0,919 0,060 

1989:3 0,48 3,36 0,50 3,72 1,056 -0,080 

1990:3 0,54 2,64 0,41 2,93 0,766 -0,074 

1991:3 0,53 3,57 0,52 3,84 0,980 0,017 

1992:3 0,50 3,04 0,46 3,23 0,929 0,052 

1993:3 0,56 3,11 0,48 3,20 0,858 0,143 

1994:3 0,46 2,79 0,42 3,04 0,922 -0,026 

Medel 0,52 3,15 0,48 3,36 0,926 0,039 

Std 0,06 0,24 0,04 0,25 0,090 0.091 
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Låt oss återgå till 1993 års prov och se vilken effekt transformationen har där 
(figur 21). Som framgår av figur 21 medför transformationen att flickornas 
testkarakteristiska kurva ("Flickor Trans") hamnar något ovanför pojkarnas 
("Pojkar Orig"). Detta innebär att poängskillnaden mellan pojkar och flickor, 
i relation till Ht3-betygen, på detta prov är något mindre än genomsnittet. 
Motsvarigheterna till figur 21 för övriga prov i undersökningen finns 
redovisade i bilagedelen (Ramstedt, 1995). 

Detsamma gäller 
för utfallen av 
MH-analyser ba
serade på den 
transformation 
som finns redovi
sad i tabell 11. 
Resultat redovisas 
dels för samtliga 
uppgifter och dels 
för olika delar av 
proven. Jag visar 
ett exempel på en 
tabell av det sena
re slaget, även 
den från 1993 års 
prov (tabell 12). 

Tabell 12 är base
rad på den dikoto-
mi poäng/icke
poäng som jag beskrivit i kapitel 2. Man kan således notera att oddsförhål
landen tämligen nära 1 kan medföra statistisk signifikans. I synnerhet gäller 
det de delar som omfattar många poäng, dvs "Sum III" (15 poäng) och 
"Total" (29 poäng)34. 

I den översta delen tredjedelen av tabell 12 analyseras olika delar av provet 

34Motsvarande tabeller i b ilagedelen avviker för vissa CHI-2-värden (de som gäller polytoma 
uppgifter eller totalpoäng). Detta beror på att tabellerna i bilagan är baserade på dikotomin "löst 
uppgift/icke löst uppgift". 

3 

Ht-betyg 

Grupp 

— Pojkar Orig 

— Flickor Trans 

__ Flickor Orig 

Figur 21. Ursprungliga testkarakteristiska kurvor för pojkar 
och flickor ("Orig") samt transformerad ("Trans") testkarak-
teristisk kurva för flickorna. CpFy 1993 N-linjen (norme-
ringsgruppen). 
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Tabell 12. Parametrar samt Mantel-Haenszel analys av olika delar av ett 
prov med olika kriterier på förmåga ("POÄNG"," BETYG Original" och 
"BETYG Transformerade parametrar"). Pojkar och flickor på N-linjen, CpFy 
1993 (normeringsgruppen). "SUMJ" gäller uppgifterna 1-7, dvs 7 poäng. 
"SUMJl" gäller uppgifterna 8-11, totalt 8 poäng och "SUMJM" gäller 
uppgifterna 12-16, totalt 15 poäng. "Total" gäller hela provet. 

Fy93N N-linjen POÄNG Mantel-Haenszel UNIFORM 
R-grp F-grp 

Uppgift Pojkar Flickor alfa beta 
a b a b R/F R/F CHI-2 P 

SUM_I 0, 075 15, 91 0, 071 17, 04 1, 15 0, 14 5,89 * 

SUM_II 0, 108 10, 79 0, 104 11, 19 1, 10 0, 09 2, 06 
SUM_III 0, 108 15, 87 0, 100 15, 50 0, 94 -0, 06 2 , 71 
Total 0,097 14 ,41 0, 093 14 ,48 1, 02 0, 02 0,45 
Medel 0, 097 14, 19 0, 092 14, 58 1, 06 0, 06 3 , 55 

Fy93N N-linjen BETYG Original 
R-grupp : F-grupp : 

Uppgift Pojkar Flickor alfa beta 
a b a b R/F R/F CHI-2 P 

SUM__I 0,399 3 , 33 0, 395 3,65 1, 24 0,21 15, 85 * 

SUM__I I 0, 660 2, 59 0, 559 2, 63 1, 16 0, 15 8,20 • 
SUM_III 0, 624 3,34 0, 504 3,39 1, 06 0, 06 2, 82 
POÄNG 0, 565 3 , 11 0, 484 3 , 20 1, 12 0, 11 20, 00 * 

Medel 0, 561 3, 08 0, 486 3 , 22 1, 15 0, 13 11, 73 

Fy93N N-linjen BETYG Transformerade parametrar 
R-grupp F-grupp : 

Uppgift Pojkar Flickor alfa beta 
a b a b R/F R/F CHI-2 P 

SUM_I 0, 399 3,33 0, 426 3, 42 1, 06 0, 06 1, 16 
SUM_II 0, 660 2,59 0, 603 2,48 0, 94 -0, 06 1, 15 
SUM_III 0, 624 3 , 34 0, 543 3, 18 0, 87 -0, 14 15, 87 * 

POÄNG 0, 565 3 , 11 0, 522 3, 01 0, 93 -0, 08 8, 83 * 

Medel 0, 561 3 , 08 0, 524 3 , 02 0, 96 -0, 05 6, 75 

med totalpoäng (29) som kriterium på förmåga35. Man kan konstatera att Del 
I är svagt signifikant till pojkarnas fördel. "Total" anger totalpoäng mot 
totalpoäng och kan ses som en modellkontroll. Här skall "alfa" ha värdet 1 
för perfekt modellanpassning. "b"-parametern skall ligga nära hälften av 
maxpoängen, i det här fallet 14,5. 

35Tabellen i bilagedelen avviker ytterligare något på grund av att den är baserad på totalpoängen 
30. Eftersom uppgift 1 uteslutits ur provet skall den korrekta totalpoängen vara 29, vilket är 
fallet i tabell 12. 
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Den mellersta 
tredjedelen av 
tabell 12 är ba
serad på kriteri
et "observerade" 
Ht3- betyg. Man 
kan konstatera 
att utifrån detta 
kriterium flag
gas framför allt 
del I och provet 
totalt som signi
fikant i pojkar
nas favör. 

Den sista tredje
delen av tabell 
12 är baserad på 
de transforme
rade parame
trarna36. Här kan 
man notera att 
del III och pro
vet totalt sett 
flaggas som 
svagt signifi
kant i flickornas 
favör ("alfa" < 
1). När det gäl
ler totalpoängen 
skall detta ses 
som en jäm
förelse baserad 
på genomsnittet 

Tabell 13. MH-analys baserad på total provpoäng, 
erhållna Ht3-betyg samt transformerade Ht3-betyg. CpFy 
1993, pojkar och flickor på N-linjen (normeringsgruppen). 
Signifikanta värden i fetstil. 

Upp
gift 

Poäng Ht3-orig Ht3-trans Upp
gift 

AMH X2MH AMH X2MH AMH X2MH 

1 _ _ _ _ _ _ 

2 0,83 1,32 0,92 0,31 0,75 4,00 

3 0,88 0,77 0,97 0,02 0,81 2,16 

4 1,84 19,04 1,93 24,38 1,68 14,83 

5 1,41 5,16 1,49 8,13 1,25 2,31 

6 1,13 0,57 1,20 1,68 0,98 0,00 

7 1,08 0,08 1,43 3,22 1,28 1,55 

8 0,43 12,02 0,53 8,73 0,41 15,77 

9 1,47 2,06 1,36 1,71 1,13 0,17 

10 2,53 29,24 2,53 35,25 1,70 11,20 

11 0,71 3,76 0,89 0,48 0,63 8,80 

12 0,93 0,07 1,08 0,10 0,89 0,26 

13 0,88 0,60 1,00 0,00 0,82 1,69 

14 0,75 3,03 0,88 0,65 0,69 6,52 

15 1,35 2,66 1,56 7,88 1,12 0,45 

16 0,63 4,37 1,04 0,02 0,66 5,55 

Medel 1,12 5,65 1,25 6,17 0,99 5,02 

Transformationen innebär att de uppgiftsparametrar som estimerats för flickorna transformeras 
så att deras lösningsproportion (sannolikhet) för att lösa en uppgift vid givet betyg höjs till 
pojkarnas nivå (dvs detta gäller genomsnittet av alla prov)). Denna transformation innebär inget 
ställningstagande att pojkarna skall vara norm. Det kan ses som ett uttryck för att flickorna av 
något skäl ej når upp till sin normala nivå. Jag kunde lika gärna valt att transformera pojkarnas 
parametrar till flickornas nivå. 
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för de prov som ingår i undersökningen. Den tillfälliga avvikelsen på detta 
prov går med andra ord något i flickornas favör. Provet var något "flick-
vänligare" än genomsnittet Detta stämmer även med resultatet i figur 21. 

Den enda del som har ett oddsförhållande i pojkarnas favör är del I. Den 
flaggas dock ej som signifikant. 

Låt oss slutligen göra en jämförelse på uppgiftsnivå för att undersöka vilken 
effekt skaltransformationen får på de enskilda uppgifterna. 

Tabell 13 visar att de uppgifter som uppvisar kraftig DIF, uppgifterna 4 och 10 
till pojkarnas favör och uppgift 8 till flickornas, gör det i samtliga 3 analyser. 
Uppgift 16 visar DIF till flickornas fordel med poäng och transformerade betyg 
som kriterium. Uppgift 5 torde kunna betraktas som ett gränsfall för flaggning 
av DIF till pojkarnas fördel. Man kan även notera att "Ht3-trans" flaggar 9 av 
15 uppgifter i flickornas favör. Ytterligare ett resultat av att provet relativt 
övriga är något mer i flickornas favör37. 

Purifiering för pojkar och flickor 

Om man därmed utgår ifrån att poäng och betygsskalor är kalibrerade, vilka 
strategier för purifiering kan då tillämpas när det gäller pojkar och flickor? 
Fortfarande saknas logiska argument av det slag som gällde vid jämförelserna 
av E- och N-pojkar. Om jag när det gäller pojkar och flickor skulle välja att 
tillämpa någon form av purifiering förefaller ett par strategier ligga närmast till 
hands. 

Någon purifiering baserad på innehållet i uppgifterna är, som jag tidigare 
konstaterat, inte möjlig. Men man kan då dels tänka sig en purifiering där man 
tar bort uppgifterna med kraftig DIF i manlig favör (motsvarande det tidigare 
kriteriet "Pur E > N"), dvs uppgifterna 4 och 10, och dels en strategi där man 

37Om jag ett ögonblick återvänder till analogin med gungbrädan kan man se ett externt kriterium, 
t ex betyg, som en angivelse var på gungbrädan bocken skall placeras. Något jämviktstillstånd 
inträder inte i det här fallet utan det kan mycket väl inträffa att alla uppgifter hamnar på ena 
sidan. Med originalbetyg som kriterium hamnar flertalet uppgifter på "pojksidan". Transforma
tionen innebär en beräkning av hur långt mot "flicksidan" brädan skall förskjutas för att jämvikt 
skall uppkomma i genomsnittsfallet, dvs för genomsnittsprovet. 
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tar bort samtliga uppgifter med kraftig DIF38 (motsvarande proceduren vid ETS 
enligt Dorans & Holland, 1993), dvs förutom uppgifterna 4 och 10 även 
uppgift 8, som är i fokalgruppens favör. Vilken strategi bör man då välja? 

Tabell 14 visar 
de tre fallen. 
"Poäng" inne
bär att total
poängen är kri
terium på för
måga. "Pur 1" 
innebär total
poäng minus de 
uppgifter som 
med totalpoäng 
som kriterium 
visar kraftig 
DIF till den i 
DIF-avseende 
dominerande 
gruppen (dvs 
uppgifterna 4 
och 10 i poj
karnas favör). 
"Pur 2M ä r to
talpoängen mi
nus samtliga 
uppgifter som 
visar kraftig 
DIF (uppgifter
na 4, 8 och 10 
med 
X2mh> 10,8). 

Tabell 14. MH-analys baserad på total provpoäng och 
purifierad provpoäng. Pojkar och flickor på N-linjen, 
CpFy 1993 (normeringsgruppen). 

Upp
gift 

Poäng Pur 1 Pur 2 
Upp
gift AMH X2MH AMH X2MH AMH X2MH 

1 _ _ _ _ _ _ 

2 0,83 1,32 0,92 0,24 0,91 0,34 

3 0,87 0,77 0,94 0,15 0,92 0,24 

4 1,84 19,04 1,95 23,95 1,93 23,13 

5 1,41 5,16 1,52 7,67 1,48 6,78 

6 1,13 0,57 1,24 1,93 1,21 1,55 

7 1,08 0,08 1,14 0,31 1,17 0,44 

8 0,43 12,02 0,54 6,51 0,54 7,97 

9 1,47 2,06 1,72 4,33 1,63 3,20 

10 2,53 29,24 2,56 35,89 2,49 33,52 

11 0,71 3,76 0,78 1,79 0,77 1,96 

12 0,93 0,07 1,05 0,02 1,00 0,01 

13 0,88 0,60 1,00 0,00 0,98 0,01 

14 0,75 3,03 0,86 0,77 0,83 1,20 

15 1,35 2,66 1,49 4,80 1,46 4,15 

16 0,63 4,37 0,77 1,43 0,74 1,84 

Även här flag

"Kraftig DIF" får man då definiera på något sätt man finner lämpligt, t ex %2MH > 10,8 dvs 
(p < 0,001). Det är dock inte särskilt meningsfullt att strikt binda upp sig för en mekanisk 
beslutsregel baserad på ett specifikt värde, när det väsentligaste beslutet gäller valet av kriterium 
på förmåga. Detta val måste, som vi sett, grundas på andra typer av överväganden. 
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gas i samtliga fall uppgifterna 4 och 10 kraftigt. Purifieringen medför för det 
första att uppgift 8 flaggas svagare till flickornas fördel. Detta har sin 
förklaring i att de kraftigt signifikanta pojk-uppgifterna tagits bort ur kriteriet. 
Därmed reduceras den "mot-DIF" som kriteriets cirkelberoende genererar. 

En andra effekt av purifieringen blir att flaggningen för uppgift 5, och i någon 
mån för uppgifterna 15 och 9, blir något mer signifikant till pojkarnas fördel 
när de mycket kraftigt signifikanta pojkuppgifterna elimineras ur kriteriet. 
Dessa uppgifter flaggas i sin tur ännu kraftigare. Allt i enlighet med gungbräds-
analogin. 

En jämförelse med de betygsbaserade analyserna i tabell 13 ger inte några 
avgörande i ledtrådar. Eftersom provet som helhet är något mer i flickornas 
favör - eller mindre i pojkarnas - än genomsnittet, förstärks de flaggningar som 
gäller uppgifter i flickornas favör när transformerade betyg används som 
kriterium. Medan originalbetyg i vanlig ordning, om än inte lika påtagligt, 
flaggar kraftigt till pojkarna. 

Återigen illustreras att det är svårt att avgöra när DIF skall anses föreligga eller 
inte. Någon enkel mekanisk tumregel är svår att motivera. Man kan dock 
konstatera att vissa uppgifter visar så kraftig DIF att den blir statistiskt 
signifikant med eller utan transformering av Ht3-betyg, och med eller utan 
purifiering av provpoängen. I dessa fall torde det inte behöva råda något tvivel 
om att uppgifterna kan definieras som DIF. Huruvida de dessutom är exempel 
på item-bias är en annan fråga, som måste bedömas i re lation till uppgiftens 
konkreta innehåll. 

Om man följer de tämligen oreflekterade rekommendationer om rutinmässig 
purifiering som ges i li tteraturen blir konsekvenserna anmärkningsvärda. Om 
man utgår från det prov jag använt som exempel, så skulle en DIF-undersök-
ning beträffande N-pojkar och E-pojkar, som jag visat, leda till att totalpoängen 
bör purifieras från vissa uppgifter (uppgifterna 3, 6, 8 och 14). Därmed skulle 
man i det speciella fallet få ett mer renodlat statistiskt kriterium på fysikförmå-
ga-

Om man å andra sidan vill undersöka DIF mellan pojkar och flickor på N-
linjen skall emellertid totalpoängen purifieras från andra uppgifter (åtminstone 
uppgifterna 4, 8 och 10), där endast uppgift 8 råkar sammanfalla. Därmed 
skulle vi då ha renodlat kriteriet på förmåga när det gäller pojkar och flickor 
på N-linjen. Det gäller dock fortfarande samma prov och samma fysikkurs. 
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Kan då två olika sammansatta kriterier samtidigt vara det korrekta måttet på 
förmåga. Detta innebär en logisk motsägelse. Det kan rimligtvis inte vara så att 
för ett givet prov finns en mängd olika kombinationer av uppgifter, beroende 
på vilka grupper man väljer att undersöka, som var och en samtidigt utgör det 
bästa kriteriet på den förmåga provet är konstruerat att mäta. 

Purifiering på statistiska grunder leder således till orimliga konsekvenser. Det 
korrekta tillvägagångssättet måste därmed enligt min uppfattning vara att 
bestämma kriteriet på begreppsliga grunder. Detta innebär att när det gäller 
pojkar och flickor på N-linjen skall samtliga uppgifter, som utifrån läroplan 
och kursplan valts att ingå i provet, per definition vara de uppgifter som 
sammantaget konstituerar fysikförmågan. Inga uppgifter skall uteslutas, såvida 
de inte kommit att ingå i provet på grund av någon ren missbedömning, dvs om 
det kan konstateras att de är uppgifter med item bias. 

Men som vi också sett, detta ställningstagande leder till statistiska artefakter 
("false positives") i de fall vi är hänvisade till ett internt kriterium. Man hamnar 
således i en paradox. Om man definierar förmåga statistiskt (genom purifie
ring) kan detta leda till begreppsliga och logiska motsägelser. Om man å andra 
sidan definierar förmåga ämnesbetingat kan detta leda till statistiska felslut. 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag diskuterat olika kriterier på förmåga. Den slutsats jag 
dragit är att om totalpoäng används som kriterium på förmåga skall samtliga 
uppgifter ingå. Någon purifiering skall i princip inte göras eftersom de 
uppgifter som ingår i proven är noggrant utvalda utifrån läroplaner och 
kursplaner av en legitimerad expertgrupp. Totalpoäng på det centrala provet är 
det mått som samhälleligt konstituerar fysikförmåga - inga betyg sätts på 
purifierad poäng - och därför finns det av validitetsskäl inte grund för att av 
statistiska orsaker utesluta uppgifter. 

På statistiska grunder kan viss purifiering vara motiverad. Om logiska eller 
rationella skäl saknas för att avgöra varför vissa typer av uppgifter flaggar DIF 
visar mina resultat att de uppgifter som visar mycket kraftig DIF till ena (eller 
andra) gruppens favör bör uteslutas ur totalpoängen, om det är denna som 
används som kriterium på förmåga. Genom att purifiera de mest extrema 
uppgifterna kan "balans" skapas mellan de återstående uppgifterna. Därigenom 
minskas antalet falska flaggningar. Min bedömning bygger dock på att 
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minskas antalet falska flaggningar. Min bedömning bygger dock på att 
validitetsskäl väger tyngre än statistiska argument och därför blir slutsatsen att 
jag utgår från samtliga uppgifter, såvida inte någon uppgift visar item bias. Då 
bör den uteslutas av validitetsskäl. 

Samtidigt leder dock detta ställningstagande till vissa statistiska artefakter vid 
användningen av Mantel-Haenszel-metoden, baserad på internt förmågekrite
rium. (Samma förhållande gäller för övrigt alla metoder som är villkorade 
utifrån ett internt förmågekriterium.). För att försöka kringå dessa har jag valt 
att använda de av lärarna satta betygen som ett externt kriterium. Detta går 
utmärkt när det gäller pojkar på N-linjen och T-linjens eltekniska gren. När det 
däremot gäller pojkar och flickor på N-linjen uppkommer problem genom att 
betygsskalor och provpoängskalor ej är konsistenta. Pojkarna har alltid högre 
provpoäng i relation till sina betyg. För att kalibrera betygsskalorna för de två 
grupperna har jag härlett två transformationsparametrar. Med dessa som 
underlag är det sedan möjligt att använda lärarbetyg som externt kriterium på 
förmåga. Jag bedömer den Mantel-Haenszel-analys som baseras på dessa 
kalibrerade betygsskalor som tillförlitlig och i huvudsak fri från de statistiska 
artefakter användningen av ett internt kriterium medför. Den betygsbaserade 
analysen förutsätter dock att de grupper som deltagit i de prov som ingår i 
undersökningen kan betraktas som likvärdiga, och att förutsättningarna i övrigt 
kan likställas. Jag bedömer att så är fallet. Den betygsbaserade metoden 
förutsätter ytterligare att det finns ett tillräckligt empiriskt underlag för att 
erhålla transformationsparametrar, och den är därmed inte generell i sa mma 
utsträckning som de metoder som baserar sig på interna kriterier. 

Den betygsbaserade MH-metoden bygger dock på förhållandevis få "förmåge"-
grupper, en för vart och ett av de fem betygen, och därmed kan det inte 
uteslutas att denna tämligen grova kategorisering i vissa fall kan medföra 
statistiska artefakter. Det förefaller dock inte troligt att båda den Mantel-
Haenszel-metod som baseras på det interna kriteriet totalpoäng, och den som 
baseras på det externa kriteriet transformerade betyg, samtidigt skall uppvisa 
likartade statistiska artefakter. Genom att samtidigt använda båda ansatserna 
kan därför olika flaggningar tolkas som en varning om att uppgiften bör 
granskas närmare med avseende på eventuell falsk flaggning. Av detta skäl 
kommer min fortsatta undersökning att baseras på både den interna och den 
externa Mantel-Haenszel-ansatsen. 
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Kapitel 6 

Några kommentarer och slutsatser 

Så här långt har jag i huvudsak diskuterat frågor som kan inordnas under 
validitetsbegreppet i modern mening. Frågor om vilken innebörd provpoäng 
kan tilldelas i olika sammanhang, frågor om huruvida uppgifter som flaggas för 
DIF skall uteslutas ur förmågekriteriet eller inte, frågor om och när uppgifter 
med DIF bör betraktas som item bias osv. Jag har i de sammanhangen använt 
observerad provpoäng som ett tämligen oproblematiserat mått på manifest 
förmåga. Endast i förbigående har jag berört i vilken utsträckning provpoäng 
kan betraktas som ett mått på en underliggande eller latent förmåga. Detta 
beror inte främst på att jag själv betraktar provpoäng som ett oproblematiskt 
mått, utan mer på att provpoäng i alla praktiska sammanhang faktiskt används 
på ett oproblematiserat sätt. I den mån jag relaterat perspektiven till varandra 
har jag gjort antaganden om att samma ordning gäller för provpoäng och 
underliggande förmåga på gruppnivå. Dock utan att mer i detalj diskutera 
innebörder i och konsekvenser av olika tolkningar av skalegenskaper. 

Även om antagandet om korrespondens mellan observerad poäng och 
underliggande förmåga får kvarstå, blir en naturlig följdfråga om samma 
korrespondens kan förutsättas gälla för två olika grupper, t ex flickor och 
pojkar. Och vilka blir följderna om så inte är fallet? I det här kapitlet skall jag 
försöka visa några konsekvenser av att betrakta provpoäng ur den klassiska 
testteorins perspektiv vid DIF-analys med den poängbaserade Mantel-
Haenszel-metoden. Detta har så vitt jag kunnat finna inte gjorts tidigare. 

Denna ansats kan ses som ett mellanting mellan den strikt instrumentella syn 
på provpoäng jag tillämpat i de tidigare kapitlen och den moderna testteorin, 
item response teorin. Jag har tidigare gett uttryck för en viss skepsis mot den 
moderna testteorin och de förmågeskalor som konstrueras med hjälp av olika 
statistiska metoder, inte minst gäller detta item response teorin. Dessa skalor 
bygger på strikta förutsättningar som är svåra att uppfylla. Därtill är metoderna 
tekniskt komplicerade och skalorna begreppsligt svårtolkade (se t ex Snow & 
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Lohman, 1989, Hutchinson, 1991). 

Min tveksamhet inför den moderna testteorin betyder emellertid inte att jag 
betraktar den klassiska som invändningsfri. Den är dock enklare till sitt 
fundament och bygger på svagare antaganden. Den grundläggande ansatsen 
innebär att den observerade poängen ses som summan av en sann poäng och 
ett fel (X0=XT+XE). Den teori och de begrepp som härletts ur detta grundanta
gande (och några ytterligare antaganden) är väletablerad. Det gäller kanske 
framför allt begreppen reliabilitet och "true score". Jag skall i de närmaste 
avsnitten i någon mån diskutera dessa i relation till den undersökning jag 
genomfört. Det är dock ingen fullständig genomgång och jag skall dessutom 
försöka hålla den på en tämligen (om än inte helt) oteknisk och beskrivande 
nivå. 

I den avslutande delen av kapitlet sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna 
av den första delen av avhandlingen samt redovisar den metodiska ansats på 
vilken jag kommer att basera min resultatredovisning. 

Något om reliabilitetens betydelse vid DIF-studier 

Reliabilitet i den allmänbegreppsliga betydelsen av hög mätsäkerhet och 
tillförlitlighet är något som torde eftersträvas i alla vetenskapliga sammanhang. 
I den meningen är begreppet okomplicerat. När det gäller den mer praktiska 
hanteringen samt fastställandet av kvantitativa mått på reliabilitet blir frågan 
genast mer komplicerad. Jag skall dock inte fördjupa mig i en redovisning av 
alla olika definitioner och mått som presenterats inom testteorin. Dessa finns 
återgivna i standardlitteraturen (t ex Anastasi, 1988; Crocker & Algina, 1986; 
Feldt & Brennan, 1989; Lord & Novick, 1968; Suen, 1990; Thissen, 1990 eller 
Thorndike, 1982). Jag skall här i huvudsak diskutera vilken betydelse 
reliabiliteten kan ha för den typ av DIF - analyser jag genomför. 

De reliabilitetsmått som vanligen används i samband med prov av det slag det 
här rör sig om är så kallade homogenitetsmått, mått på "internal consistency", 
vanligen "split half' eller "coefficient alfa". Dessa förutsätter endast resultat 
från ett provtillfälle och är tämligen lätta att beräkna. De mäter dock endast en 
aspekt av reliabilitet, nämligen i vilken utsträckning de olika uppgifterna i 
provet mäter samma förmåga. Om den mätta förmågan är sammansatt av två 
lågt korrelerade förmågor (dimensioner), varav den ena mäts med en 
uppsättning uppgifter och den andra med övriga, får man med detta mått en 
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lägre reliabilitet än om man enbart använt uppgifter av den ena typen. Detta 
innebär att ju mer likartade uppgifterna är desto högre blir värdet på detta 
reliabilitetsmått. När det gäller kunskapsprov uppstår därmed lätt en motsätt
ning mellan krav på hög reliabilitet och hög validitet. Ur validitetssynpunkt är 
det ofta angeläget att täcka av en så stor del av kunskapsdomänen som möjligt. 
Detta kan medför att uppgifter representerande olika dimensioner ingår, vilket 
i sin tur kan bidra till att sänka reliabiliteten. Det bästa reliabilitetsmåttet 
erhåller man om man t ex ger 15 likadana uppgifter, vilket dock torde vara 
svårt att försvara ur validitetssynpunkt. 

De klassiska reliabilitetsmåtten är inte enbart ett mått på det aktuella provets 
egenskaper utan även på provdeltagarna, vilket innebär att samma prov i olika 
grupper kan resultera i olika värden på reliabiliteten. Detta har framförts som 
en väsentlig invändning av förespråkarna för modern testteori, dvs IRT. Mitt 
syfte är emellertid inte att här fördjupa mig i någon diskussion om reliabilitet 
och reliabilitetsmått utan endast att peka på vilka konsekvenser reliabiliteten 
kan ha för den typ av undersökning jag gör. I den mån reliabilitetsmått 
redovisats på de centrala proven har det gällt "coefficient alfa" (Lindström 
m fl, 1994). I min fortsatta analysen av reliabilitetens betydelse för de DIF-
undersökningar kommer jag att betrakta reliabiliteten och de använda 
reliabilitetsmåtten som oproblematiska. 

Reliabilitetens betydelse vid DIF-studier förefaller tämligen förbisedd. Frågan 
har så vitt jag kunnat finna i litteraturen inte diskuterats i samband med 
Mantel-Haenszel metoden1. Jag har därför så här långt, när det gäller internt 
kriterium på förmåga, endast fört diskussionen utifrån observerad provpoäng. 
Men det finns, i enlighet med den klassiska testteorin, även ett annat tänkbart 
internt kriterium nämligen det som brukar kallas "sann" provpoäng (dvs XT i 
grundantagandet för den klassiska testteorin). Kort uttryckt kan man säga att 
sann poäng är den poäng en person skulle erhålla på provet om det var 
fullständigt reliabelt, dvs utan mätfel. 

Om man således använder observerad poäng som internt kriterium på förmåga 
vid DIF-undersökningar, är det rimligt att anta att de reliabilitetsbrister som 
den observerade poängen kan vara behäftad med har viss betydelse för utfallet 
av undersökningen. I synnerhet kan reliabiliteten tänkas vara en aspekt av 
betydelse i de fall den är mycket olika för referensgrupp och fokalgrupp 

1 Däremot så ingår den i det teoretiska underlaget för P-SIBTEST (Shealy & Stout, 1993a, 
1993b). 
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och/eller då poängfördelningarna och poängmedelvärdena är mycket olika. För 
att förtydliga mitt resonemang skall jag utgå från några (hypotetiska) exempel. 

Antag att vi utgår från två grupper (referens- och fokalgrupp) och att vi utgår 
från observerad poäng som mått på förmågan ("ability"). Allt i enlighet med 
den metod jag tidigare beskrivit. Vi utgår vidare från en tänkt uppgift utan DIF 
enligt den villkorade definition jag använt, dvs (de empiriska) ICC-kurvorna 
för de två grupperna sammanfaller. Figur 22 beskriver de sammanfallande 
ICC-kurvorna och ability-fördelningarna för två grupper, där ability uttrycks 
i observerad poäng. 

Exempel 1: Låt oss anta att vi bestämmer reliabiliteten för respektive grupp 
och finner att den är 1,00 för referensgruppen (vilket är orealistiskt, men det 
förenklar resonemanget) och 0,75 för fokal-gruppen, samt att de observerade 
poängfördelningarna är lika. 

Detta innebär ingen 
förändring för referens
gruppen. Observerad 
poäng och "sann" poäng 
sammanfaller och ICC-
kurvans parametrar 
förblir oförändrade. 

För fokalgruppen däre
mot inträffar en föränd
ring vid övergången 
från observerad poäng 
till sann poäng. Sann 
poäng kan beräknas 
genom att observerad 
poäng transformeras 
linjärt enligt "Kellys 
formel" (se t ex Crocker 
& Algina, 1986, sid 
U l f .  

ICC 

Ability (observerad poäng) 

Figur 22. ICC och abilityfördelning (observerad 
poäng) för två grupper med samma ICC och poäng
fördelning. 

2I Kellys formel ingår egentligen medelvärdet (väntevärdet) för sann poäng, men eftersom det 
är detsamma som medelvärdet för observerad poäng har jag använt detta i formeln. 
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X T ~ ® XX ' ' X O O ® XX ' ) ' X O 
(34) 

där 
XT = sann poäng 
X0 = observerad poäng 
Ojcr= reliabilitet 

= poängmedelvärde 

Omskrivet i den IRT-terminologi jag tidigare använt kan detta skrivas som 

där 0* är sann poäng, 0 observerad poängX0, k =0^ och m = (l - gxx,) - X o 

Denna transformation innebär en regressionseffekt som medför att den sanna 
poängen har mindre spridning än den observerade (eftersom skalfaktorn k = 
reliabiliteten < 1). Som en följd av detta ändras även ICC-kurvans parametrar 
enligt (se t ex Crocker & Algina, 1986)3. 

6* = k - b + m = a u.. • b + (1 - )- X o 

Om reliabiliteten är 1,00 händer ingenting, då ärX0 =XTb samt a*=a och b*=b. 
Om reliabiliteten närmar sig 0 närmar sig (skattningen av) den sanna poängen 
(för varje provdeltagare) medelvärdet, dvs alla går mot samma sanna poäng. 
Detta leder till att a* växer obegränsat samt att è* går mot medelvärdet (och 
till att systemet blir helt slumpmässigt). 

Låt oss återvända till antagandena i exempel 1. Figur 23 visar den förändring 
som uppkommer om reliabiliteten är 0^ = 0,75 för fokalgruppen. Eftersom 
k=°xx'< 1 bli r a* > a, vilket innebär att ICC-kurvans lutning ökar för en grupp 
som har en reliabilitet < 1 vid övergång från observerad till sann poäng, i det 

0 *  =  k - 0  +  m (35) 

a* = a / k = a / a vv, (36) 

3Jämför även tidigare transformation av observerade betyg. 
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här fallet för fokal-gruppen. 
Samtidigt sker 
även en förskjut
ning av è-parame-
terns värde mot 
poängmedelvärdet 
för gruppen. Av 
uttrycket för 
framgår att det 
finns en regres-
sionseffekt som 
medför att è* går 
mot poängmedel
värdet då oXX' går 
mot 0. 

Om vi betraktar en 
viss poänggrupp 
(av dem som utgör 
underlag för 
Mantel-Haenszel analysen) leder regressionseffekten till att oddsförhållan
det mellan grupperna förändras. I det fall som illustreras här förblir refe
rensgruppens odds oförändrade medan fokalgruppens ändras. Detta ger 
förändrat värde på det index jag kallar aMH. Som figur 23 visar blir effekten 
i det här fallet, dvs när DIF-analysen baseras på sann poäng, att viss olikfor
mig DIF uppkommer. 

Samtidigt förändras även abilityfördelningen, vilket får till följd att värdet på 
CHI-2 statistikan (X2MH) ändras4. Beroende på hur ICC-kurvorna och ability-
fördelningarna för de två grupperna förhåller sig till varandra uppkommer 
större eller mindre effekter. 

Slutsats: Olika reliabiliteter och lika observerade poängfördelningar medför 
DIF vid övergång till sann poäng5. 

4Eftersom CHI-2-statistikans värde beror av antalet individer i r espektive poänggrupp. Detta 
antal förändras för fokalgruppens del pga regressionseffekten. 
5Med antagandet om sammanfallande ICC-kurvor genereras olikformig DIF. Om ICC-kurvorna 
baserade på observerad poäng inte sammanfaller kan DIF-index öka eller minska beroende på 
de två ICC-kurvornas läge och lutning (a-och ^-parametrar). Det är möjligt att härleda olika 
villkor för detta, men det skall jag inte göra i denna översiktliga beskrivning. 

ICC 

Ability (sann poäng) 

Figur 23. ICC och abilityfördelning (sann poäng) 
Oxx'= 1,00 för referensgrupp och 0,75 för fokalgrup-
pen. 
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Exempel 2: Lika 
reliabiliteter (< 1) 
och lika poängför
delningar (med sam
ma utgångsläge som 
i figur 22). 

Se figur 24 där relia-
biliteten för båda 
grupperna är 0,75. 
De observerade 
poängfördelningarna 
var i ut gångsläget 
lika och eftersom 
reliabiliteterna är 
lika blir även fördel
ningarna av sann 
poäng lika för båda 
grupperna. I detta fall blir resultatet av DIF-analysen detsamma oberoende 
av om den baseras på observerad poäng eller sann poäng. 

ICC 

Ability (sann poäng) 

Figur 24. ICC och abilityfördelning (sann poäng) för 
två grupper med samma reliabilitet (<1) och poängför
delningar. 

Slutsats: Samma 
reliabiliteter och 
samma poängmedel
värden medför ingen 
ändring av DIF vid 
övergång till sann 
poäng. 

Exempel 3: Olika 
reliabiliteter, och 
olika abilityfördel-
ningar. 

Figur 25 visar ut
gångsläget baserat 
på observerade 
poäng, dvs ICC-kur-
vor för två grupper 
med olika abilityfördelningar. 

icc 

• Ref-g rupp 

Fok-grupp 

Ability (observerad poäng) 

Figur 25. ICC och abilityfördelning (observerad 
poäng) för två grupper med samma ICC, men olika 
poängfördelningar. 
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Låt oss även här anta att referensgruppen har reliabiliteten 1,00 medan 
fokalgruppen har reliabiliteten 0,75. Liksom tidigare medför detta regression-
seffekter på fokalgruppens ICC och poängfördelning. 

Som framgår av figur 
26 förändras även här 
oddsförhållandet 
(ICC-kurvorna) mel
lan referensgrupp och 
fokalgrupp. Med de 
utgångsantaganden 
som gäller (samma 
ICC för båda grupper
na) uppkommer även i 
detta fall viss olikfor
mig DIF om sann 
poäng används som 
internt kriterium på 
förmåga. 

Slutsats: Olika reliabi-
liteter och olika me
delvärden på observe
rad poäng medför DIF 
vid övergång till sann 
poäng. 

Exempel 4: Slutligen, 
lika reliabiliteter (< 1) 
och olika 
poängmedelvärden. 

Vi antar att reliabilite 
terna är 0,75 för både 
referensgrupp och fo
kalgrupp och att 
utgångsläget är 
detsamma som i figur 
25. 

ICC 

Ability (sann poäng) 

Figur 26. ICC och poängfördelningar (sann poäng) 
för två grupper med ow=1,00 (referens-grupp) och 
ow= 0,75 (fokalgrupp). 
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/ / 

\ \ / / Y / 
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\ A / v v 
Ability (sann poäng) 

Figur 27. ICC och poängfördelningar (sann poäng) 
för två grupper med reliabiliteterna 0,75 och olika 
ability-fördelningar. 
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Här uppkommer (figur 27) DIF till fokalgruppens (dvs den grupp som här 
antogs ha lägre förmåga) fördel som en följd av regressionseffekterna6. 

Slutsats: Lika reliabiliteter < 1 och olika poängmedelvärden medför vid 
övergång till sann poäng DIF som flaggar till förmån för gruppen med lägre 
förmåga. 

Av exemplen ovan framgår att det har betydelse för analysen vilket mått på 
förmåga man väljer. Innan jag redovisar ett konkret exempel baserat på sann 
poäng finns emellertid en fråga som behöver diskuteras. 

Är "sann" poäng sann? 

Begreppet "true score" eller "sann poäng" har en förledande klang av sanning 
eller korrekthet. Riktigt så otvetydigt, som dessa uttryck ger sken av, är dock 
inte heller detta sätt att definiera förmåga. Jag finner det nödvändigt att något 
diskutera innebörden i begreppet innan jag gör mitt slutliga ställningstagande 
till valet av metodologisk ansats. 

Sann poäng definieras begreppsligt, uttryckt i allmänna ordalag, som den 
poäng en person skulle erhålla på ett prov om det var fullständigt reliabelt, dvs 
hade reliabiliteten 1. Ett annat sätt att utrycka begreppet "sann poäng" är att 
säga att det är väntevärdet av den observerade poängen, dvs det poängmedel
värde en person skulle erhålla om han eller hon upprepade samma prov (eller 
ett helt parallellt prov) ett stort antal gånger (samtidigt som man antar att alla 
olikheter denna person uppvisar under denna process endast är utslag av rena 
slumpfaktorer). Sann poäng är således en relation mellan en viss person och ett 
visst prov. 

I praktiken är det givetvis omöjligt att låta samma person upprepa samma prov 
ett stort antal gånger. Den sanna poängen måste bestämmas på något annat sätt. 
Ett av dessa sätt är det jag tillämpade vid diskussionen om reliabilitetens 
betydelse, dvs Kellys formel. Den innebär en regressionen mot medelvärdet 
baserad på den information som ligger i a tt man vet vilken grupp personen 
ifråga tillhör. 

6Jag har i exemplet för tydlighetens skull valt en i jämförelse med mina undersökningar 
orealistiskt stor skillnad mellan abilityfördelningarna (ca 1,3 standardavvikelser räknat i 
observerad poäng för hela gruppen). 
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Låt oss nu anta att vi har en elev som ingår i den normeringsgrupp som utgör 
underlaget för mina undersökningar. För denna grupp kan vi bestämma 
poängmedelvärdet och reliabiliteten (vi utgår ifrån t ex "coefficient alfa")7. Vi 
har elevens observerade poäng och därmed är det lätt att beräkna ett värde på 
den sanna poängen enligt Kellys formel (34). 

X T  —  ̂  X X1 '  X o  +  ( 1  —  G  X X ' )  '  

Låt oss vidare anta att poängmedelvärdet för gruppen är 17,0 och att reliabilite
ten är 0,80 samt att elevens observerade poäng är 16,0. Den sanna poängen för 
denna elev blir då 0,80-16,0 + (1-0,80)-17,0 = 16,2 poäng. 

Låt oss nu ytterligare anta att vi vill göra en DIF-undersökning och att den 
observerade eleven är en flicka. Anta vidare att reliabiliteten har samma värde 
i gruppen flickor, men att poängmedelvärdet är 15,0 (detta är realistiska 
antaganden). Om vi nu utnyttjar denna tilläggsinformation blir den sanna 
poängen för denna flicka 0,80-16,0 + (1-0,80)-15,0 = 15,8 poäng. 

Det är dock fortfarande samma elev som gör samma prov. Men den sanna 
poängen blir olika, beroende på till vilken grupp man väljer att räkna eleven. 
Sann poäng är således (i praktiken) sann endast i relativ mening, nämligen 
relativt den grupp man väljer att placera eleven i8. Vad innebär då detta? 

Om vi fortsätter tankeexperimentet kan vi nu tänka oss att vi av någon 
anledning är intresserade av gruppen flickor i Norrland. Genom samma 
beräkningar som tidigare erhåller vi (troligen) ytterligare ett nytt värde på den 
sanna poängen. Därefter kan vi gå vidare och undersöka en grupp flickor i 
Västerbotten och erhålla ännu ett nytt värde. På detta sätt kan man fortsätta sin 
reductio ad absurdum tills man reducerat gruppen så långt att den endast består 
av den observerade eleven själv. Varvid den sanna poängen således regredierat 
till den observerade (oberoende av värdet på reliabiliteten eftersom poängme

7Man kan givetvis ifrågasätta om detta är ett i sammanhanget lämpligt mått. Det används 
emellertid ofta i praktiken och låt oss för enkelhets skull utgå från att det är tillämpligt. 
8Om man antar att 15, 0 i sann poäng för flickorna motsvarar sann poäng 15,0 för pojkarna blir 
konsekvensen (om inte grupperna har identiska reliabiliteter och poängfördelningar) att olika 
observerad poäng är lika (i sann poäng). Detta visas enkelt genom att vända på räkningarna. Man 
kan då hamna i samma delikata pedagogiska problem som vid användningen av IRT (2- och 3-
parametermodellerna), nämligen att förklara för lärare, elever och andra varför 14 poäng är mer 
än 15. 
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delvärde och observerad poäng sammanfaller). 

Den klassiska testteorin kan således även den leda till lätt absurda slutsatser. 
Om man nu vill utgå från sann poäng vid DIF-analysen hur skall man då 
definiera den sanna poängen? Frågan är inte oväsentlig. Mitt syfte är att 
undersöka hur olika egenskaper hos provuppgifter är relaterade till att 
uppgifterna fungerar olika hos pojkar och flickor. Det kan då vara av intresse 
att utgå från något mått på förmåga, som mer konsistent än den observerade 
poängen representerar den underliggande förmågan. Sann poäng anses vara ett 
sådant mått 

Jag skall avslutningsvis redovisa ett par konkreta exempel på effekterna av 
olika definitioner av sann poäng. Jag använder därvid 1992 års prov. 

Effekter av olika definitioner av sann poäng 

Hur betydande effekterna av olika reliabiliteter är har så vitt jag kunnat finna 
inte undersökts när det gäller Mantel-Haenszel-metoden9. Dessa effekter 
förekommer oberoende av om man använder min modellbaserade Mantel-
Haenszel-metod eller den vanliga icke-parametriska standardmetoden. 

Som illustrerande exempel har jag undersökt det centrala provet 1992.1 vanlig 
ordning gäller det de pojkar och flickor i n ormeringsgruppen som tillhör N-
linjen. 

Skillnaden i poängmedelvärde är 1,84 poäng till pojkarnas (referensgruppens) 
fördel (15,06 respektive 13,22 poäng). Reliabiliteten (koefficient alfa) för 
referensgruppen är 0,74 och för fokalgruppen 0,73, alltså i stort lika stora10.1 
det första fallet baseras definitionen av sann poäng på totalgruppen, dvs 
samtliga elever får en regression mot totalgruppens medelvärde. I detta fall var 

9Ackerman (1992) genomför med en IRT-ansats en analys som leder till samma slutsatser som 
dem jag erhåller då jag för in reliabiliteten vid undersökningar av DIF. Ackermans analys ger 
därutöver en god illustration av tankegången bakom SIBTEST, dvs den dikotoma motsvarighe
ten till det program P-SIBTEST som jag använder. 
10I allmänhet erhålls något högre reliabilitetsmått för pojkarna, vilket - utifrån det sätt på vilket 
reliabiliteten beräknas - åtminstone delvis kan ses som en konsekvens av att de har större 
poängspridning. Det reliabilitetsmått Cronbachs a (eller koefficient alfa) jag använder är ett 
strängt mått, som anger undre gränsen för reliabiliteten mätt som "internal consistency", dvs ett 
mått på hur homogent provet är. Den "verkliga" reliabiliteten, mätt som proportionen sann 
varians av den totala variansen, kan bedömas vara något högre. 
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skillnaderna i aMH och x 2MH , beräknade på observerad poäng respektive sann 
poäng, av storleksordningen några procent. Tabell 15 visar resultaten för de 
ingående uppgifterna11. 

Om den sanna poängen, som 
fallet är i tabell 15, estimeras 
utifrån en regression baserad på 
totalgruppen blir alltså effekter
na marginella. Om den sanna 
poängen däremot beräknas som 
en regression för var och en av 
grupperna kan effekten bli be
tydligt mer dramatisk. Tabell 16 
visar utfallet om MH-analysen 
baseras på en sådan "sann" 
poäng. 

Här kan man notera en väsentlig 
skillnad. Förutsättningarna 
motsvarar dem som angivits i 
exempel 4, dvs reliabiliteter 
mindre än 1 för båda grupperna 
och lägre medelvärde på förmå
gekriteriet för fokalgruppen. 
Resultatet blir också som i ex
empel 4, dvs artificiell DIF till 
fokalgruppens fördel. Observera 
dock att denna bedömning gäller 
under förutsättning att DIF base
rad på observerad poäng betrak
tas som korrekt. 

Förskjutningen avspeglar sig i 
lägre värden på ccMH. Den upp-

Tabell 15. Mantel-Haenszel analyser 
baserade på sann poäng (regression 
på totalgrupp) respektive observerad 
poäng. CpFy 1992, pojkar och flickor 
på N-linjen (normeringsgruppen). 

Upp
gift 

Sann poäng 
(helgrupp) 

Observerad 
poäng Upp

gift 
AMH X2MH AMH X2MH 

1 0.96 0.01 0.93 0.05 

2 0.78 1.98 0.78 2.11 

3 1.22 0.76 1.20 0.62 

4 1.63 8.54 1.62 8.22 

5 1.38 3.70 1.37 3.57 

6 0.56 9.73 0.57 8.89 

7 0.80 1.63 0.80 1.58 

8 0.86 0.38 0.84 0.49 

9 1.07 0.11 1.06 0.08 

10 0.59 8.19 0.58 8.30 

11 1.15 0.75 1.15 0.74 

12 1.33 2.85 1.34 2.88 

13 1.06 0.04 1.07 0.07 

Me
del 

1.03 2.97 1.02 2.89 

nVid analysen transformerade jag först den observerade poängen till sann poäng och därefter 
genomfördes analysen på samma sätt som tidigare beskrivits för observerad poäng. Eftersom den 
sanna poängen erhålls på en kontinuerlig skala som avrundas till heltalsvärden (motsvarande 
poänggrupperna i M H-modellen) sker en viss approximering. Jag bedömer dock denna som 
marginell i sammanhanget. Denna approximering torde förklara merparten av de skillnader som 
förekommer i tabell 15. 
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Tabell 16. Mantel-Haenszel analyser 
baserade på sann poäng (regression 
på respektive grupp) och observerad 
poäng. CpFy 1992, pojkar och flickor 
på N-linjen (normeringsgruppen). 

gift (uppgift 4) som flaggade sig
nifikant DIF till pojkarna är inte 
längre signifikant, och de uppgif
ter som flaggades i flickornas 
favör gör det nu i ännu högre 
grad. Man kan också notera att 
medelvärdet för aMH vid över
gången från observerad till sann 
poäng sjunkit från 1,03 till 0,87. 

Slutsatser 

Den svåra frågan är hur 
dessa motstridiga resultat skall 
tolkas. Är de två nya "sanna" 
poängskalorna jämförbara? Om 
sann poäng skall användas, vil
ken sann poäng i så fall, den som 
baseras på totalgruppen eller den 
som baseras på respektive grupp? 

När det gäller regression baserad 
på totalgruppen blir skillnaden så 
marginell att det inte har någon 
praktisk betydelse om MH-analy-
sen baseras på observerad poäng 
eller sann poäng. 

Svårigheterna uppkommer när 
regressionerna verkar på var och 
en av grupper, dvs när den sanna 
poängen innebär en regression 
mot olika medelvärden. Om man 
t ex (stipulativt) betraktar den ursprungliga observerade poängen som 
jämförbar, dvs likvärdig för båda grupperna, innebär en övergång till sann 
poäng för pojk-respektive flickgruppen att den ursprungliga skalan transfor
meras på två olika sätt. De resulterande skalorna blir därmed inte jämförba
ra, 15 "sanna" poäng på pojkskalan motsvarar då inte 15 "sanna" poäng på 
flickskalan eftersom dessa transformerats från olika värden på den observe
rade poängskalan. 

Upp
gift 

Sann poäng 
(delgrupper) 

Observerad 
poäng Upp

gift 
AMH X2MH AMH X2MH 

1 0.80 0.64 0.93 0.05 

2 0.70 3.79 0.78 2.11 

3 1.05 0.02 1.20 0.62 

4 1.40 3.51 1.62 8.22 

5 1.17 0.70 1.37 3.57 

6 0.49 13.38 0.57 8.89 

7 0.67 4.98 0.80 1.58 

8 0.74 1.48 0.84 0.49 

9 0.88 0.36 1.06 0.08 

10 0.46 15.62 0.58 8.30 

11 1.00 0.01 1.15 0.74 

12 1.10 0.22 1.34 2.88 

13 0.82 0.78 1.07 0.07 

Me
del 

0.87 3.50 1.02 2.89 
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Ömvändningen, dvs att man (stipulativt) jämställer de två nya skalorna, 
innebär i sin tur att den observerade poängen erhålls som en invers transforma
tion av de sanna poängen, 15 sanna poäng motsvarar då två olika värden på den 
observerade poängskalan. Detta kan givetvis göras. Man kan dock ifrågasätta 
om sådana transformationer är meningsfulla. Jag anser inte att de är det i de 
praktiska sammanhang där prov används. De leder till samma problem som 
gäller andra latenta variabler, nämligen att förklara för användare varför 
samma poäng på ett prov betyder olika saker, varför t ex 16 poäng för en pojke 
ger betyget fyra medan 16 poäng för en flicka ger betyget 3, om gränsen råkar 
ligga nära 16 poäng12. Det krävs en icke oansenlig pedagogisk förmåga hos den 
lärare som skall övertyga elever och föräldrar om det rättfärdiga i en sådan 
bedömning. Ur ett teoretiskt perspektiv kunde det dock vara motiverat att 
basera DIF-undersökningar på mer konsistenta förmågemått än den manifesta 
poängen även om sådana mått är begreppsligt svårförklarliga. 

Min slutsats i det här sammanhanget blir - med viss tvekan - att reliabilitets-
skillnaderna och skillnaderna i poängmedelvärden och poängfördelningar i 
praktiken kan lämnas åsido för de prov jag undersöker. Jag har dock velat peka 
på att reliabiliteten i teorin är en faktor som bör beaktas även vid DIF-studier 
och det är möjligt att det, i varje fall teoretiskt, är en fråga som bör undersökas 
grundligare än vad jag här har gjort13. Samtidigt innebär resonemanget en 
ytterligare påminnelse om att provpoäng och tolkningarna av dessa inte är 
enkla och självklara och att olika tolkningar får olika konsekvenser. 

När det slutligen gäller de eventuella brister som kan förekomma vid 

12Förhållandet gäller främst de elever som ligger mellan medelvärdena för respektive grupp. Om 
pojkgruppen har medelvärdet 17 medför regressionen att en pojke med 16 observerade poäng 
får en sann poäng som närmar sig 17. Om flickgruppen har medelvärdet 15, medför på 
motsvarande sätt regressionen att en flicka med 16 observerade poäng får en sann poäng som 
närmar sig 15. Har emellertid båda en observerad poäng mindre än 15 eller större än 17 för 
regressionen dem i samma riktning, hur långt beror då på respektive reliabilitet. 
13En annan fråga som kunde vara värd en grundligare analys gäller vilken fördelning som skall 
användas vid signifikansprövningen. Vid MH-analysen används de observerade frekvenserna 
för respektive grupp. Med den modellbaserade metod jag använder erhålls ICC-kurvorna på 
basis av de observerade fördelningarna, men för signifikansprövningen kan man mycket väl 
tänka sig att använda olika typer av fördelningar, enbart referensgruppen, enbart fokalgruppen, 
en viktad sammanvägning, en standardiserad fördelning osv. Om ICC-kurvorna sammanfaller 
har fördelningen ingen betydelse, men om de inte sammanfaller leder valet av fördelning till 
olika resultat. De preliminära studier jag gjort tyder dock på att även dessa skillnader är tämligen 
marginella. Valet av fördelning torde i praktiken sakna betydelse och är därmed i huvudsak av 
teoretiskt intresse. 
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modellanpassningen14 är jag övertygad om att de är försumbara i re lation till 
den stora, helt dominerande validitetsfrågan om hur man definierar kriterium 
på förmåga. Det är givet att när man väl bestämt sig för ett kriterium bör de 
metoder man använder vara så teoretiskt väl förankrade och precisa som 
möjligt. Samtidigt måste även en värdering göras av vad som är praktiskt 
möjligt och rimligt. Jag har inte bedömt det som meningsfullt att investera det 
rätt betydande extraarbete som skulle krävas för att basera Mantel-Haenszel-
analyserna på både "sann" och observerad poäng. Som jag visat kan man också 
ifrågasätta vilken innebörd den sanna poängen kan anses ha. 

Slutligt val av metodologisk ansats 

Av de olika problem jag lyft fram och diskuterat i det här och tidigare kapitel 
torde framgå att någon enkel metod för DIF-studier inte existerar. Man kan 
måhända tvärtom lätt få intrycket att det i sjä lva verket är tämligen meningslöst 
att undersöka gruppskillnader med de metoder jag beskrivit, och utifrån de 
förutsättningar de bygger på. Väljer man en ansats får man ett utfall, väljer man 
en annan får man ett annat utfall. Riktigt så illa bedömer jag dock inte att det 
är. Någon total relativism i bemärkelsen att varje val är likvärdigt förespråkar 
jag inte. Men jag har velat betona att varje val har sina förutsättningar och 
konsekvenser och att det är väsentligt att vara medveten om detta. 

Oberoende av vilken metod eller ansats som väljs för en undersökning av DIF 
måste värderingsbaserade beslut fattas, framför allt om vad som skall räknas 
som kriterium på förmåga. Ingen person insatt i och delaktig i den diskurs som 
konstituerar kunskapsdomänen för ett visst skolämne, t ex fysik, torde dock 
välja ett sådant kriterium att det inte har tämligen, för att inte säga mycket hög 
samstämmighet med de kriterieval andra personer i samma position skulle 
förorda. Någon fundamental motsättning mellan olika kriterier föreligger 
knappast. När det gäller fysik vill jag tvärtom påstå att det råder hög konsensus 
mellan olika ämnesföreträdares uppfattningar om vad som konstituerar 
kunskaper i ämnet. I själva verket kan man fråga sig om inte samstämmigheten 
varit alltför hög, med påföljd att någon egentlig debatt om ämnets status 
knappast förekommit. 

14Som jag tidigare nämnt ger datorprogrammet vid estimeringen av modellparametrarna 
asymtotiska standardfel, dvs mått på hur väl modellen passar data. Mycket sällan ger dessa 
standardfel anledning att tro på dålig modellanpassning. 
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Referensgruppens bedömningar vid valet av uppgifter till de centrala proven 
och de underlag lärarna väljer för sina betyg är i hög grad likartade. De bygger 
på samma dokument och på samma kunskapstradition. Givetvis finns det 
dessutom ett mer direkt samband genom att de centrala proven på grund av sin 
status och legitimitet har en kraftigt styrande inverkan på ämnets innehåll och 
på lärarnas uppfattning av vad som bör vara ämnets innehåll. Även om betygen 
skall baseras på en bredare bas än provresultat torde det inte råda någon tvekan 
om de centrala provens betydelse som normgivare för lärarnas uppfattning om 
vad som konstituerar fysikkunskaper. 

Det förefaller därför vara ett rimligt antagande att olika kriterieval och olika 
metoder i hög utsträckning borde leda till att samma uppgifter flaggas. Av de 
olika problem jag pekat på kan man också förvänta sig att vissa skillnader kan 
uppkomma vid olika ansatser, t ex som följd av någon statistisk artefakt. Men 
de uppgifter som samstämmigt flaggas med utgångspunkt i olika kriterier och 
vid användningen av olika metoder kan, enligt min bedömning, med hög 
trovärdighet klassificeras som DIF. 

För att få ett brett underlag för bedömningen av om DIF föreligger anser jag 
det således viktigt att tillämpa en viss metodologisk pluralism. I den ansats15 

jag valt ingår i sammanfattning följande tre metoder eller ansatser: 

1. MH-metoden med internt kriterium på förmåga: Totalpoäng 
För det första kommerjag att använda en modellbaserad Mantel-Haenszel-
metod med det interna kriteriet totalpoäng. Samtliga uppgifter inräknas i 
totalpoängen. Jag tillämpar således ingen purifiering. Som jag visat i ka pitel 
5 finns det inga klara rationaler för en sådan när det gäller en undersökning av 
pojkar och flickor på N-linjen. Jag har dock i bil agedelen redovisat MH-analys 
baserad på purifierad poäng i de fall där kraftig DIF förekommer (Ramstedt, 
1995). Där har jag även redovisat analyser av olikformig DIF. Jag kommer 
dock inte att kommentera dessa analyser utöver vad som redan sagts. 

2. MH-metoden med externt kriterium på förmåga: Transformerade betyg 
Den andra ansatsen bygger på det externa förmågekriteriet lärarbetyg. Som jag 
visat är dock de lärarsatta betygen systematiskt avvikande från provresultaten 
när det gäller pojkar och flickor. Vid en direkt MH-analys baserad på 
observerade betyg flaggas i stort sett alla uppgifter till pojkarnas favör. För att 

15Jag återkommer till en mer detaljerad beskrivning och definition av olika signifikansnivåer i 
kapitel 7. 
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kompensera denna systematiska avvikelse har jag valt att kalibrera betygsska
lorna utifrån den genomsnittliga avvikelsen mellan åren 1982 och 1994. 
Därmed blir kriteriet inte längre helt externt. Jag har dock bedömt att 
transformerade betyg är mycket värdefulla som externt kriterium, och därtill 
mer meningsfulla än de observerade betygen. 

Analysresultat baserade på observerade betyg finns redovisade i den separata 
bilagedelen, men jag kommer inte att kommentera dessa resultat i fortsättning
en. 

3. En alternativ metod med internt kriterium: P-SIBTEST 
Den enda programvara jag känner till som kan användas för DIF-studier på 
prov som innehåller både dikotoma och polytoma uppgifter är det tidigare 
nämnda P-SIBTEST. Jag tänker inte närmare gå in på den teoretiska basen för 
den metod programmet bygger på, utöver vad jag redan nämnt, utan hänvisar 
därvidlag till Shealy & Stout (1993a, 1993b) för en grundlig redovisning och 
Ackerman & Evans (1994) eller Narayan & Swaminathan (1994) för mer 
kortfattade översikter. Jag kommer dock att använda P-SIBTEST för att 
ytterligare bredda det metodologiska underlaget för bedömningen av huruvida 
DIF föreligger i de prov jag skall undersöka. 

Som jag tidigare nämnt baseras P-SIBTEST på det interna kriteriet provpoäng. 
Även här är purifiering möjlig, men problemen är desamma som med MH-
metoden. Den principiella skillnaden i övrigt är att P-SIBTEST utesluter den 
undersökta uppgiften ur totalpoängen, medan jag av skäl jag tidigare redovisat 
valt att låta den ingå vid användningen av MH-metoden16. 

I textruta 2 visas en utskrift från programmet för provet 1993. Man kan notera 
under rubriken "SIB-uni p-value" att programmet flaggar uppgifterna 4 och 10 
till referensgruppens fördel ("Beta-uni"17 > 0) och uppgift 8 i fokalgruppens 
favör ("Beta-uni" < 0). Även uppgifterna 5 och 15 har /?-värden < 0,05 och 
flaggar därmed för viss DIF i pojkarnas riktning. Resultatet överensstämmer 

16Enligt Chang m fl (1994) motiverar simuleringsstudier uteslutning av den undersökta 
uppgiften på det sätt P-SIBTEST gör. 
17"Beta-uni" kan ses som metodens motsvarighet till MH-metodens ccMH, dvs ett mått på "effect 
size". Medan ccMH kan ses som ett mått på det genomsnittliga oddsförhållandet mellan grupperna, 
kan "Beta-uni" ses som ett mått på den genomsnittliga skillnaden i lösningsproportioner, där den 
genomsnittliga skillnaden räknas över de ingående poänggrupperna. Även P-SIBTEST är med 
andra ord en villkorad metod. När det gäller sambandet mellan måtten anger Shealy & Stout 
(1993a) att I Beta-uni I = 0,067 motsvarar de signifikansvärden jag (utifrån de regler ETS följer) 
valt som gräns för måttlig DIF, dvs aMH<0,65 eller aMH>l,54. 
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Textruta 2. Utskrift från P-SIBTEST. Referensgrupp (N-pojkar) och 
fokalgrupp (N-flickor), CpFy 1993 (normeringsgruppen) (Tecknet * under 
rubrik "Chi-sqr." för att markera signifikans [< 0,05] ingår ej i pr ogrammets 
utskrift utan är ett tillägg jag gjort). Kolumnerna under rubriken "pooled" 
anger de värden som används vid de olika analyserna. 

SIMULTANEOUS ITEM BIAS ESTIMATION and HYPOTHESIS TESTING 

Theory by Shealy, Stout & Chang; program by Roussos, Shealy & 
Chang. 

name of input parameter file = d:\psib\fy93\fy93n.in 
number of items on test = 1 5 
name of file for Ref. grp. scores = d:\psib\fy93\93np.in 

name of file for Focal grp. scores = d:\psib\fy93\93nf.in 

minimum no. of examinees per statistic calculation cell = 2 
estimate of guessing on the test = .00 
number of runs for this data set = 15 
number of examinees in Reference group = 52 7 
number of examinees in Focal group = 515 

p-value notation: 
R denotes p-value for test of bias/DIF/DTF against Ref. group 
F denotes p-value for test of bias/DIF/DTF against Foe. group 
E denotes p-value for test of bias/DIF/DTF against either the 

Ref. or Foe. groups. 

NOTE :M-H Chi-square p-value is restricted, by definition, to type 
E. 

SIB-uni SIB-uni Mantel-Haenszel 
run Beta -uni z-statistic P -value Chi 

no. Focal pooled Focal pooled Focal pooled sqr 

2 - . 017 - . 015 -.56 . 52 . 576 E .605 E 
3 - . 028 - . 027 -. 87 . 87 .382 E .383 E 
4 . 148 . 139 4 . 63 4 . . 52 . 000 E . 000 E •k 
5 . 073 . 069 2 .37 2 . .38 . 018 E . 017 E * 

6 . 025 . 029 . 81 . 99 .416 E .324 E 
7 . 022 . 038 1 . 03 1. . 82 .303 E . 069 E 
8 - . 152 - . 140 -3 .38 -3 . . 59 . 001 E . 000 E • 
9 . 060 . 057 1 . 70 1. . 70 . 089 E .089 E 

10 .322 .307 5 . 66 5 . . 80 . 000 E . 000 E ie 
11 - . 091 - . 072 -1 . 82 -1, .48 . 069 E . 138 E 
12 - . 002 - . 009 -. 03 . 17 . 975 E . 865 E 
13 - . 027 .000 -.36 . 00 . 720 E 1. 000 E 
14 - .113 - .098 -1 . 63 -1. .51 . 102 E .132 E 
15 .164 . 172 2 . 67 2 . . 71 . 008 E . 007 E • 
16 - . 027 . 004 -.41 . 06 . 683 E . 950 E 

Program execution is completed. 

Your output is stored on the file: d:\psib\fy93\fy93n.out 

således i hög grad med det som tidigare framkommit. 
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Som jag tidigare nämnt kan P-SIBTEST ses som en vidareutveckling av STD 
P-DIF. Jag har i den tidigare redovisningen inte visat några exempel på resultat 
av STD P-DIF. Detta beror främst på att STD P-DIF inte innehåller någon 
statistisk prövning av det erhållna indexet och därav följer också mitt val att 
inte inkludera den i den slutliga analysen. Men eftersom indexet erhålls som 
ett delresultat vid min Mantel-Haenszel-analys använder jag STD P-DIF som 
ett underlag för kontroll av rimligheten i d e utfall som erhålls med hjälp av 
MH-metoderna. Resultaten av STD P-DIF-analyserna ingår i resultat
utskrifterna från MH-analyserna i b ilagedelen (Ramstedt, 1995). 

Därmed är den mer generella metodologiska delen av avhandlingen avslutad 
och jag övergår till den empiriska granskningen av de centrala proven i fysik 
åren 1982-1994. 
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DEL II 
Empirisk del 

Inledning 

I den här delen skall jag tillämpa min metodiska ansats på hela det empiriska 
underlag som ingår i undersökningen. I del I var syftet att utveckla en generell 
metod för undersökning av gruppskillnader på olika typer av uppgifter eller 
kluster av uppgifter. Som empiriskt underlag för olika illustrationer och 
exemplifieringar använder jag i huvudsak 1993 års centrala prov i fysik. Som 
underlag för min slutgiltiga bedömning av vilka uppgifter som skall klassifice
ras som DIF har jag, som jag angav i kapitel 6, valt att utgå från tre olika 
metodiska ansatser. Jag finner det därför angeläget att utifrån hela det 
empiriska underlaget studera såväl skillnader som likheter mellan utfallen för 
de tre metoderna. På teoretiska grunder kan man förvänta sig att de olika 
ansatserna i vissa fall kommer att ge något olika utfall. Det är då väsentligt att 
få en bild av hur vanligt det är att metoderna ger avvikande resultat och hur 
betydande avvikelserna är. Sådana jämförelser ser jag som nödvändiga 
empiriska prövningar av de metoder jag argumenterat för i del I. De jämföran
de analyserna redovisas i kapitel 8. 

I del II kommerjag även mer specifikt att fokusera min uppmärksamhet på 
innehållet i de undersökta proven och därmed på fysikämnets utformning i 
gymnasieskolan. Jag inleder därför del II med ett kapitel där jag försöker 
beskriva den kontext där de prov jag undersöker ingår. Jag har varit något 
tveksam om var jag skall placera detta kapitel. Det kunde möjligen ha utgjort 
inledning till hela avhandlingen, men eftersom metodutvecklingen i den första 
delen inte specifikt gäller fysikämnet har jag bedömt att detta kapitel mer 
naturligt bör inleda den del som explicit handlar om fysikämnet och de centrala 
proven i fys ik. Kapitel 7 kommerjag därför att ägna åt en kortfattad beskriv
ning av de tankegångar och beslut på vilka provverksamheten grundas, samt 
mer specifikt åt en beskrivning av de styrdokument, de rutiner och den praxis 
utifrån vilka proven konstrueras. 
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I kapitel 9 kommer jag att undersöka de uppgifter som ingår i proven med 
avseende på innehåll, moment, format, figurer, osv, för att om möjligt kunna 
identifiera enskilda faktorer eller kriterier som kan förklara de skillnader som 
förekommer mellan flickor och pojkar. Eller kanske är det riktigare att säga att 
jag avser att försöka identifiera några egenskaper som på ett systematiskt sätt 
karakteriserar de uppgifter som flaggas i den ena eller andra gruppens favör. 

I kapitel 10 kommerjag att mer specifikt redovisa och diskutera några konkreta 
exempel på uppgifter som i ett eller annat avseende är karakteristiska. Jag skall 
även försöka använda resultaten i ka pitel 9 för att predicera vilka uppgifter i 
1995 års prov som kommer att uppvisa DIF. Detta görs i kapitel 11. 
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Kapitel 7 

De centrala provens framväxt 

Den skriftliga prövningen for studentexamen försvann med utgången av läsåret 
1967/68. Samtidigt avskaffades också censorinstitutionen. Huvudsyftet med 
båda inrättningarna hade varit att åstadkomma en likformig och likvärdig 
bedömning i studentexamen. Betygen sattes i en sjugradig skala A, a, AB. Ba, 
B, Bc och C. A var det högsta betyget, B gränsen för godkänt, dvs Bc och C var 
underkänt. För gymnasiets del fanns ingen angiven procentuell fördelning av 
de olika betygen, vilket var fallet för de anvisningar som åtföljde grundskolans 
standardprov (Marklund, 1987). 

Enligt 1960 års gymnasieutredning (GU, SOU 1963:43) skulle en likvärdig 
bedömning även i det nya gymnasiet kvarstå som ett huvudsyfte för de 
nyinrättade centrala proven. Samtidigt sågs de även som ett viktigt instrument 
för att styra undervisningen i önskad riktning. Även de negativa styreffekterna, 
dvs inskränkningen i lärarnas möjligheter att prioritera olika moment, 
beaktades i utredningen. Psykometrins och utbildningsteknologins ställning 
hade emellertid blivit stark under 1950- och 60- talen, och under inflytande av 
detta ansågs de positiva styreffekterna och en mer rigorös psykometriskt 
baserad provverksamhet som de tyngst vägande inslagen vid valet av 
provsystem och betygssystem. Ett strikt grupprelaterat betygssystem, styrt av 
centralt konstruerade nationella prov, föreslogs av utredningen och blev 
sedermera också i huv udsak infört. 

En viktig utgångspunkt för valet av uppgifts- och provtyper till de nya centrala 
proven blev, i enlighet med tidens strömningar, höga krav på likformig rättning 
och bedömning (Henricson, 1987). Betoningen av dessa krav medförde i sin 
tur krav på objektivt rättningsbara uppgifter, vilket ledde till att förhållandevis 
många flervalsfrågor kom att ingå i flera av proven. Övergången från den 
sjugradiga betygsskalan med tämligen oklart formulerade betygskriterier till 
en femgradig grupprelaterad betygsskala med sifferbetyg innebar även en mer 
strikt styrning av betygsmedelvärdets nivå och betygens fördelning. Den nya 
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betygsskalan infördes för gymnasiets del i L gy 65 och var fullt genomförd i 
den nya gymnasieskolan i och med Lgy 70. Betygen skulle ha medelvärdet 3,0 
och standardavvikelsen 1,0. Detta gav följande i dag välbekanta betygsfördel
ning: 

Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 7 24 38 24 7 

De centrala proven skulle fortsättningsvis normeras efter denna fördelning och 
den slutgiltiga betygsättningen skulle för gruppens (klassens eller skolans) del 
i hög grad följa det betygsmedelvärde och den betygsfördelning som erhölls på 
respektive centrala prov. För betygsmedelvärdet innebar detta att om lärarens 
betygsmedelvärde avvek mer än 0,2 betygsenheter från betygsmedelvärdet på 
det centrala provet, var läraren skyldig att inför skolledningen skriftligen 
motivera skälen till avvikelsen. Denna regel gällde1 för övrigt även andra 
ämnen än dem som hade centrala prov. Därvid gjordes jämförelsen med 
provresultat i det ämne som kunde anses mest närliggande. 

När det gällde den enskilde elevens betyg skulle dock det centrala provet inte 
tilldelas särskild betydelse utan betraktas som ett prov av flera. I verkligheten 
kom dock de centrala proven i m ånga avseenden att betraktas som arvtagare 
till studentskrivningarna och omgavs därmed även på individnivå av en speciell 
dramatik som tidvis till och med lett bojkottaktioner från elevernas sida. 

Ett av de främsta skälen för att inför att strikt grupprelaterat betygssystem var 
att ett sådant ansågs bättre än ett mer målrelaterat när det gällde urval till högre 
utbildningar. Efterhand väcktes viss kritik mot att alla ämnen vid urvalet till 
universitet och högskolor värderades lika, oberoende av vilken arbetsinsats de 
krävde eller hur många timmar de omfattade. Detta ledde efter några år till en 
uppvärdering av betygen i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi genom 
att betygsmedelvärdet för dessa ämnen höjdes till 3,3. Denna förskjutning gav 
som resultat att följande procentuella betygsfördelning skulle gälla i matematik 
och naturvetenskapliga ämnen: 

Betyg 1 2 3 4 5 
Procent 5 18 34 28 15 

^essa regler gäller fortfarande för de elever som följer Lgy 70. De upphör i och med att de sista 
eleverna som följer denna läroplan blir färdiga våren 1996. 
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Denna betygsfördelning gäller fortfarande för de elever som följer Lgy 70, men 
går ur tiden 1996 när de sista eleverna lämnar gymnasieskolan. 

Från läsåret 1967/68 gavs centrala prov för de teoretiska linjerna i följande 
ämnen och årskurser: 

Årskurs 2 Årskurs 3 
Svenska Svenska 
Engelska Tyska 
Matematik Franska 
Fysik Matematik 
Företagsekonomi Fysik 
Redovisning 

Eleverna på N- och T-linjen deltog i samtliga prov utom de i företagsekonomi 
och redovisning. 

Under de därpå följande åren utvidgades provprogrammet genom att ett 
kemiprov infördes läsåret 1972/73 liksom prov i tyska och franska för-årskurs 
2. 1973/74 infördes ett centralt prov i matematik för årskurs 1 samtidigt som 
proven för S- och E-linjerna togs bort för årskurs 2. 

Därefter skedde inga förändringar i provprogrammet fram till 1979/80 då ett 
antal prov avskaffades. Fysikproven kvarstod dock i både årskurs 2 och årskurs 
3. Först 1986/87 ändrades fysikproven genom att provet i årskurs 2 togs bort. 

Provens konstruktion 

De olika proven konstruerades vid en särskild provsektion som inrättades vid 
Skolöverstyrelsen 1965 (Henricson, 1987). Hösten 1965 organiserades 
provkonstruktionsgrupper i de berörda ämnena. I dessa ingick provteknisk 
expertis, skolinspektörer och ämnesexpertis samt metodiklektorer och särskilt 
utvalda lärare. Varje provgrupp bestod av mellan 5 och 10 personer. 

Proven skulle innehålla moment som bedömdes centrala i kursen utifrån 
analyser av läroplaner och kursplaner. För fysikens del fastställdes att proven 
skulle bestå av 10 kortsvarsuppgifiter (1-poängsuppgifter) till vilka endast svar 
skulle ges (vissa av dessa var flervalsuppgifter) samt av 5 uppgifter till vilka 
fullständig lösning skulle lämnas (3-poängsuppgifter). Detta format bestod till 
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1981 då provet ändrades till 7 kortsvarsuppgifiter och 6 uppgifter med 
fullständig lösning. Poängsättningen per uppgift var densamma som tidigare 
och den totala maximala poängsumman förblev därmed 25. 

Den senaste (och sista) förändringen inträffade 1992/93 då provet ändrades till 
att bestå av 3 delar där den första består av 7 flervalsuppgifter som ger 1 poäng 
per uppgift (se Lindström & Ramstedt, 1993). Den andra delen utgörs av 4 
uppgifter där lösning skall redovisas, men där kraven på lösningens kvalitet är 
något lägre än i den tredje delen. Uppgifterna i del två kan ge upp till 2 poäng. 
I den tredje delen ingår 5 uppgifter till vilka fullständig, väl motiverad lösning2 

skall redovisas. Dessa uppgifter bedöms maximalt med 3 poäng. Maximal 
poäng på hela provet blev efter denna förändring 30. 

När det gäller tillvägagångssättet för att konstruera ett centralt prov skall jag 
citera Henricsons (1987) beskrivning av hur arbetet organiserades när 
verksamheten startade 1965. Proceduren har varit så gott som oförändrad sedan 
dess när det gäller de centrala proven i fysik: 

Sedan principinnehåll och provtyp fastst ällts var arbetsgången i regel den att 
vissa medlemmar i konstruktionsgruppen insände förslag till enskilda 
provuppgifter. Dessa granskades sedan i konstruktionsgruppen och olika 
utprövningsversioner iordningställdes. Sektionen tog kontakt med ett mindre 
antal klasser/skolor, som genomförde utprövning på elevgrupper som så nära 
som möjligt liknade dem som skulle genomgå provet. 

Resultaten från utprövningen bearbetades maskinellt enligt gängse testtekniska 
metoder, varefter konstruktionsgruppen sammanställde en slutgiltig version. 
Denna trycktes sedan på samma privata tryckeri som skötte tryckningen av 
standardproven. Tryckeriet handhade också utsändning enligt beställningslistor 
som sänts in till sektionen från berörda skolor. Tryckning och distribution, 
liksom hanteringen av proven ute på skolorna efter utsändning, skedde med 
iakttagande av strikta bestämmelser, som innebar att provmaterialet var 
sekretessbelagt fram till provtillfället. 

Sektionen utarbetade i samarbete med konstruktionsgruppen anvisningar för 
provens genomförande samt rättningsmallar för prov/delprov med bundna svar 
och bedömningsmönster eller andra bedömningsanvisningar för prov/delprov 

2Detta kriterium har även gällt de tidigare B-uppgifterna. Det har dock aldrig rått någon hög 
samstämmighet mellan olika lärare och andra inblandade om vilken innebörd man skall lägga 
i begreppet "väl motiverad lösning". För att något mer tydliggöra vad som avses anges i del III 
i det nya formatet mer explicit vad som skall anges. 



181 

med öppna svar [...]. Normeringen genomfördes enligt samma principer som 
ovan beskrivits för standardproven, (sid 12) 

På sidan 8 anger Henricson dessa principer. 

[...]. Normeringen av provresultaten till den femgradiga betygsskalan tillgick 
på så sätt att från varje deltagande skola/rektorsområde insändes råpoängen för 
elever födda på ett visst datum t ex 5, 15, 25 i varje månad. Normtabeller 
upprättades och utsändes därefter till deltagande skolor. 

Detta förfaringssätt tillämpas fortfarande. Normtabellerna upprättas genom att 
betygsgränser sätts vid de poäng som ger maximal överensstämmelse mellan 
provbetyg och den stipulerade betygsfördelningen. Eftersom poängintervallet 
utgörs av diskreta värden uppnås inte total överensstämmelse mellan verklig 
fördelning av normeringsbetyg och stipulerad. Avvikelserna är dock marginel
la. 

Till stöd för lärarnas rättning har allmänna rättningsnormer för de centrala 
proven i m atematik, fysik och kemi getts ut av Skolöverstyrelsen. Dessa har 
efter provet kompletterats med först preliminära och därefter slutgiltiga 
rättningsanvisningar till lärarna. De preliminära medföljde proven och de 
slutgiltiga fastställdes av referensgruppen efter det att lärarna preliminärt rättat 
proven och skickat in synpunkter och frågor. Stor vikt har lagts vid att 
bedömningen skall vara så konsekvent och likartad som möjligt och att 
förhållandena i övrigt skall vara strikt standardiserade. 

Man kan med viss förvåning konstatera att Henricsons beskrivning av 
konstruktionsförfarandet för 30 år sedan i detalj beskriver även dagens 
handhav ande av de centrala proven i fysik. Det enda som möjligen skiljer är 
att de enskilda uppgifterna i dag i huvudsak konstrueras av ett antal för 
ändamålet särskilt engagerade lärare3. 

Det visade sig i efterhand att provverksamheten vid Skolöverstyrelsen blev så 

3Dessa lärare konstruerar var sitt förslag till komplett prov. Ur dessa prov väljer sedan 
referensgruppen ut uppgifter som sätts samman i ett antal (cirka 7) olika så kallade utprövnings-
versioner med vanligen 7 uppgifter i varje. Utprövningsversionerna sänds därefter ut till ett antal 
skolor för utprövning. Utprövningen genomförs med elever som något senare kommer att delta 
i det reguljära centrala provet, utprövningen gäller således uppgifter för det prov som kommer 
efterföljande år. Cirka 200 elever deltar i u tprövningen av varje version. Resultaten i form av 
olika statistiska mått och kommentarer från rattarna samt lärarnas synpunkter på uppgifterna 
utgör sedan underlag vid sammanställningen av det slutliga provet. 
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omfattande att något utrymme för forsknings- och utvecklingsarbete inte kunde 
tillhandahållas. Provverksamheten visade därmed tendenser att fastna i stelnade 
former. För att motverka detta påbörjades i slutet av 1970-talet en utlokalise-
ring av provverksamheterna till olika universitetsinstitutioner. Tryckning och 
distribution sköttes dock fortsättningsvis centralt från Stockholm. Skolöversty
relsen bibehöll även det övergripande ansvaret för provverksamheten. 

Ansvaret för konstruktionen och utvecklingen av de centrala proven i fysik och 
kemi kom att tilldelas pedagogiska institutionen vid Umeå universitet4. Detta 
skedde samtidigt med att provverksamheten i fysik reducerades genom att 
provet i årskurs 2 togs bort varefter endast provet i årskurs 3 kvarstod. Från och 
med provet läsåret 1986/87 och fram till det sista provet i fysik vårtermi
nen 1996 har proven producerats vid Umeå universitet. 

Överflyttningen medförde inga nämnvärda förändringar. Arbetet fortsatte på 
det sätt som Henricson (1987) beskrivit i c itatet ovan. De förändringar som 
gjorts (utöver förändringen av provformatet fr o m 1993 års prov) är att 
normeringsförfarandet ändrades 1990 på så sätt att en korrektion infördes vid 
normeringen för att justera betygsmedelvärdet med avseende på de elever som 
avbrutit fysikkursen efter årskurs 2 ( se t ex Gisselberg m fl, 1990)5. Eftersom 
de elever som slutat i allmänhet haft tämligen låga betyg innebär denna 
förändring att betygen på centrala proven sedan 1990 normerats kring ett 
medelvärde som legat mellan 3,45 och 3,50 i stället för vid 3,30 som gällt 
tidigare. Till 1990/91 års prov förlängdes också provtiden från 180 minuter till 
225 minuter. 

Detta är i huvudsak formella detaljförändringar som inte inneburit någon 
ändrad kunskapssyn eller inriktning i den grundläggande synen på provens 
syfte och funktion. Jag skall återigen citera Henricson (1987). Även om hans 
ord gäller tiden fram till 1985 äger de i hög grad giltighet även för tiden efter 
1985. 

Det är lätt att nu med ett visst beklagande konstatera, att de betygsekvivaleran-
de proven kom att bilda en tradition, som påminner om traditionen med de 

4Proven i matematik förlades till Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, proven i svenska 
till lärarhögskolan i Malmö medan proven i moderna språk utlokaliserades till pedagogiska 
institutionen vid Göteborgs universitet. 
5Förfarandet innebär i korthet att betygsmedelvärdet 3,3 anses gälla för den ursprungliga grupp 
som påbörjade utbildningen i årskurs 1. Betygsnormeringen i årskurs 3 baseras sedan endast på 
det betygsmedelvärde som de elever hade som fortfarande är kvar i kursen i årskurs 3. 



183 

tidigare examensproven. Det kan å andra sidan med viss rätt hävdas att om 
betygsekvivalering är huvudsyftet med centralt utgivna prov så är innovations-
möjligheterna begränsade. Men detta förhållande borde naturligtvis inte utgöra 
något hinder för att utveckla kompletterande hjälpmedel i huvudsak enligt de 
riktlinjer som GU6 en gång dragit upp eller för andra syften som aktualiserats 
under tidens gång (sid 30). 

[...]. Med ett par undantag har alltså inga principiella förändringar av 
standardprov och centrala prov ägt rum sedan starten på 40- respektive 60-
talen (sid 31). 

Fördelen ur mitt speciella perspektiv med den mycket fasta form proven haft 
är att resultaten, i d en mån de beror på provformatet, torde vara i hög grad 
jämförbara mellan olika år under den period min undersökning omfattar. Jag 
bedömer att den utökning av provtiden som skedde 1991, liksom den 
förändring i provformatet som genomfördes 1993, inte på något avgörande sätt 
har betydelse för en undersökning som gäller jämförelser mellan pojkars och 
flickors resultat på enskilda uppgifter. 

Gymnasieskolans fysik 

Mål och moment 

Fysik är det näst största ämnet för eleverna på N-linjen, endast matematik 
omfattar fler undervisningstimmar. Totalt uppgår fysikkursen till 10,5 
årsveckotimmar, fördelade på 2,5 veckotimmar i årskurs 1 och 4 veckotimmar 
i års kurserna 2 och 3 (Lgy 70). 

Målen för gymnasiekursen i fysik för N- och T-linjen anges i Lgy 70 
(Supplement II) enligt följande (sid 347)7: 

Eleven skall genom undervisningen i fysik 

• skaffa sig kunskap om de viktigaste företeelserna, erfarenhetslagarna 
och teorierna inom fysiken samt visa kännedom om fysikens moderna 
utveckling, 

61960 års gymnasieutredningen (SOU 1963:42 och SOU 1963:43) (min anmärkning). 
7Finns också i Supplement 32, sid 5. 
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• skaffa sig kunskap om den fysik som är grundläggande för några 
viktiga tekniska användningsområden, 

• göra sig förtrogen med experimentell undersökningsmetodik samt 
• med matematiska metoder analysera och behandla enkla fysikaliska 

problem. 

Följande huvudmoment ingår i ku rsen 

• Mekanik med värmelära8 

• Ellära 
• Vågrörelselära med akustik och optik 
• Atomfysik 
• Kosmisk fysik och geofysik 
• Mätteknik 

I de särskilda kommentarerna till kursmomenten görs en uppdelning av 
huvudmomenten i 19 olika kursmoment. 

1. Orientering i tid och rum (8)9 

2. Krafter och jämvikt (9) 
3. Arbete - energi (14) 
4. Elektrisk laddning och ström (24) 
5. Energiomvandlingar (15) 
6. Elektriska fält (13) 
7. Magnetfält (13) 
8. Rörelsebeskrivning (13) 
9. Kraft och rörelse (20) 
10. Partiklars rörelse i fält (24) 
11. Elektromagnetisk induktion (14) 
12. Växelström (15) 

8För elever på T-linjen ingår mekanik även i teknologiämnet. Teknologi läses 6 lektioner i 
veckan i årskurs 1 och 5 i årskurs 2. Mekanik utgör ett av sex huvudmoment inom teknologin. 
Supplement II till Lgy 70 anger för mekaniken bl a följande moment. Statik: massa, tyngd, 
kraft, vektor, resultant, normalkraft och friktion, tyngpunktslägen, kraftjämvikt i p lanet mm. 
Dynamik: rörelsers sammansättning, kaströrelsen, impuls, rörelsemängd, centripetal-, 
centrifugal- och tröghetskraft, arbete, effekt och verkningsgrad, läges- och rörelseenergi, 
likformigt accelererad rätlinjig rörelse, koniska pendeln mm. I stort sett samtliga uppräknade 
moment ingår även i fysikkursen. Det är således inte orimligt att anta att T-eleverna har en 
fördelaktigare undervisningssituation än N-eleverna när det gäller mekanikmomentet. Detta är 
ytterligare ett skäl att basera jämförelsen av pojkar och flickor enbart påN-linjen. 
9Anger det föreslagna antalet lektioner på momentet. 
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13. Mekaniska svängningar och vågor (18) 
14. Elektromagnetiska svängningar och vågor (18) 
15. Relativistiska effekter (4) 
16. Kvantfysik (20) 
17. Kärnfysik (14) 
18. Geofysik och kosmisk fysik (10) 
19. Alternativa kurser (28) 

Under alternativkurser finns 10 områden uppräknade varav två skall väljas. 
Valen görs av läraren, men "elevernas synpunkter bör om möjligt beaktas" 
(Lgy 70, Supplement 32). 

Dessa 19 kursmoment är ytterligare specificerade i Supplement 3210. 
Därutöver ingår även mer detaljerade anvisningar av vad som bör tas upp i 
undervisningen och vad som kan betraktas som överkurs samt förslag till 
elevexperiment. Trots att Supplement 32 främst har status som kommentarma
terial har det haft ett helt avgörande inflytande på fysikundervisningen i 
gymnasieskolan. Dels har det legat till grund för läroboksförfattarna när de 
skrivit sina läromedel, och dels har det utgjort underlag för konstruktionen av 
de centrala proven. Ambitionen vid provkonstruktionen har varit att provupp
gifternas poängfördelning på olika moment skall vara proportionell mot 
undervisningstimmarnas fördelning11.1 och med denna kraftiga styreffekt har 
lärarna varit starkt uppbundna i sin undervisning. 

1 grova drag kan man säga att momenten 1, 2, 3, 4, 5 samt delar av 6, 8 och 9 
har ingått i å rskurs 1. I årskurs 2 har huvudsakligen ingått övriga delar av 
momenten 6, 8 och 9 samt momenten 7, 10, 11, 12 och 13 (delvis). Vissa 
smärre förskjutningar av moment mellan årskurs 1 och årskurs 2 har förekom
mit. Årskurs 3 slutligen har främst omfattat vågrörelse läran och den moderna 
fysiken, dvs momenten 13, 14, 15, 16 och 17. Var moment 18 bör placeras är 
svårt att avgöra. I den mån momentet behandlas torde det ingå i årskurs 3.1 
vilket fall tycks inga uppgifter specifika för detta moment ha förekommit i de 
centrala proven. 

10Supplement 32 har i olika omgångar genomgått smärre revideringar, men dessa kan ses som 
detaljförändringar. 

"Egentligen är det andelen provpoäng som bör vara densamma som andelen timmar för 
respektive moment. Detta har varit en tumregel som inte strikt gällt år från år eftersom antalet 
uppgifter i provet är relativt få. Över ett antal år har dock strävan varit att uppnå samma 
proportioner. 
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När det gäller de fyra ovan angivna målen för fysikkursen visar en granskning 
att de centrala proven framför allt prövat det Qärde: "Eleven skall genom 
undervisningen i fysik med matematiska metoder analysera och behandla enkla 
fysikaliska problem". En övervägande majoritet av uppgifterna innebär 
problemlösning med matematiska metoder12. Givetvis förutsätter denna 
problemlösning viss "...kunskap om de viktigaste företeelserna, erfarenhets la
garna och teorierna..." varför man kan säga att detta mål, liksom övriga två, 
indirekt prövas i problemlösningen. Den matematiska behandlingen och 
redovisningen har dock varit den redovisningsform som genomgående 
karakteriserat proven13. 

Prov och elevgrupper i undersökningen 

Proven 

Som jag tidigare nämnt har proven i fysik konstruerats vid pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet fr o m provet 1987. Därmed har institutio
nen också samlat in de provresultat som ligger till grund för normeringen av 
provpoäng till betyg på provet. Detta slumpmässigt insamlade stickprov utgör 
ca 16% av hela den populationen som genomför provet. Motsvarande data för 
de prov som genomförts fr o m 1982 tom 1985 har erhållits från Skolöversty
relsen. Det gäller resultat från proven i år skurs 2 och årskurs 3 åren 1982-84 
samt årskurs 2 1985. 1986 gavs inga centrala prov i fy sik och från och med 
1987 ges de enbart i årskurs 3. 

Dessa prov ingår i mina undersökningar. De sträcker sig därmed från 1982 till 
199414. Sammanlagt blir det 15 prov varav 4 från årskurs 2 och 11 från årskurs 
3. Gränsen 1982 är godtycklig och delvis beroende av att data funnits i 
lättillgänglig form som datafiler från och med detta år. Ju mer data man har 
desto tillförlitligare blir givetvis resultaten, men samtidigt måste en avvägning 
göras mellan hur värdefull tilläggsinformation en utvidgning av datamängden 
ger och hur mycket större arbetsinsats som krävs. Samtidigt innebär en längre 
tidsperiod större risk för olika typer av förändringar, vilka minskar jämförbar

12Jag återkommer till denna fråga i ka pitel 9. 
13Ett skäl till den sista revisionen av proven var en önskan att utöka antalet uppgifter av mer 
kvalitativ natur. Del I avses innehålla sådan uppgifter i flervalsformat. 
1 4 1 9 9 5  års prov ingår som underlag för ett försök att genom kvalitativ bedömning förutsäga 
eventuell DIF, men det ingår inte i de övriga analyserna. 
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heten över tid. Utifrån dessa överväganden har jag bedömt det 13-åriga 
perspektiv jag valt som ett rimligt tidsperpektiv och de 200 ingående 
uppgifterna som tillräckliga för mina syften. 

Proven som gavs i årskurs 2 omfattade moment från årskurserna 1 och 2. De 
tidiga proven från årskurs 3 (t o m 1984) omfattade framför allt moment från 
årskurs 3. Från och med 1987 omfattar dock provet i årskurs 3 även moment 
från årskurs 2. Omorganisationen medförde vidare att det inte längre fanns 
möjlighet att få med uppgifter på den moderna fysiken (atom- och kärnfysiken) 
i provet. Eftersom tidpunkten för provet flyttats från slutet av vårterminen till 
månadsskiftet januari/februari hinner inte dessa moment behandlas före 
provtillfället. Samtidigt tonades även momenten från årskurs 1 ned. Tyngd
punkten i det provmaterial jag analyserar ligger därmed på momenten från 
årskurs 2 (ellära och mekanik) och 

Tabell 17. Pojkar och flickor från N-
linjen i normeringsgrupperna för cen
trala proven i fysik 1982 - 1994, antal 
och procent. 

från höstterminen i årskurs 3 (våg
rörelselära). Framförallt den mo
derna fysiken kan anses underrep-
resenterad i materialet. 

Elevgruppen 

I de centrala proven i fysik deltar 
elever från den naturvetenskapli
ga och den tekniska linjen, N-
och T-linjen. För att i görligaste 
mån likställa utbildningsbakgrun
den för de elever som ingår i m-
ina undersökningar har jag valt 
att endast jämföra pojkar och 
flickor på N-linjen. Denna linje 
har dessutom fördelen att andelen 
flickor och pojkar är ungefär lika 
- ca 400-500 vardera - i norme-
ringsgruppen. T-linjen har ett 
kraftigt överskott av pojkar15, och 
dessutom läser eleverna där vissa 
fackämnen med påtagliga inslag 

Prov Pojkar Flickor Totalt Prov 
Antal % Antal % 

Totalt 

1982:2 538 57 414 43 952 
1982:3 490 59 347 41 837 
1983:2 538 57 414 43 952 
1983:3 488 57 371 43 859 
1984:2 497 53 443 47 940 
1984:3 473 56 369 44 842 
1985:2 493 54 425 46 918 
1987:3 433 54 374 46 807 
1988:3 412 51 403 49 815 
1989:3 409 48 442 52 851 
1990:3 426 47 473 53 899 
1991:3 425 47 475 53 900 
1992:3 470 49 488 51 958 
1993:3 527 51 515 49 1042 
1994:3 497 49 519 51 1016 

15Gäller ej kemisk-teknisk linjen där fördelningen är jämn. 
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av fysikmoment. Detta leder till betydande svårigheter när det gäller att 
avgöra hur resultaten bör tolkas. Av dessa skäl har jag uteslutit eleverna från 
teknisk linje. 

Tabell 17 anger antalet flickor och pojkar från N-linjen i no rmeringsgruppen 
åren 1982 - 1994. Man kan notera en efter hand ökande andel flickor. Under 
större delen av 1980-talet var pojkarna i majoritet, men fr o m 1988 har 
andelen flickor varit lika stor som, eller större än, andelen pojkar. Samtidigt 
kan man notera att antalet elever på N-linjen varit stigande sedan 198716. 

Variationerna i elevantal beror av flera faktorer, t ex årskullarnas storlek och 
de olika linjernas popularitet. Intresset för den tekniska linjen har minskat 
något under senare år, vilket delvis torde kunna förklara ökningen på N-linjen. 

De prov som återfinns i tabell 17 utgör underlaget för mina DIF-analyser. 
Gruppstorlekarna är tillräckliga enligt de rekommendationer i lit teraturen jag 
redovisat i kapitel 3 (sidan 68). Läroplansforändringarna under de aktuella åren 
är marginella och alla elever kan därför ha ansetts ha fått samma undervisning 
under den aktuella tidsperioden. Förutsättningarna för tillförlitliga DIF-
analyser kan därmed i dessa avseenden anses goda. 

Jag kommer inte att här återge de 15 proven eller de fullständiga DIF-
analyserna av de 200 ingående uppgifterna. Proven och utskrifterna från 
analyserna finns publicerade i den separata bilaga jag tidigare refererat till 
(Ramstedt, 1995). Där finns även de totala poängfördelningarna för pojkar och 
flickor på de ingående proven redovisade, liksom lösningsproportioner och 
poängmedelvärden på de enskilda uppgifterna. Sammanfattningar av 
provresultat och betyg samt av DIF-analyserna av de ingående uppgifterna 
finns dock sammanfattade i b ilagorna 1 och 2 i avhandlingen. 

Innan jag övergår till att redovisa utfallen av de olika DIF analyserna skall jag 
ge ett par exempel på några av de totalresultat för pojkar och flickor som finns 
redovisade i den separata bilagedelen. Granskningarna av totalresultaten utgör 
ett viktigt underlag för min bedömning att några betydande förändringar inte 
skett under den tidsperiod min undersökning omfattar. 

16Normeringsgruppen baseras på ett stickprov på ca 16% (elever födda under 5 av månadens 
dagar, t ex 3, 7 1 3, 23, 28) av totalgruppen (N+T) och är i huvudsak proportionell mot denna. 
Provgruppens interna analyser tyder på att bortfallet av provresultat i no rmeringsgruppen kan 
antas vara mycket litet (ej publicerat material). Däremot förekommer givetvis att vissa elever är 
frånvarande då provet ges, på grund av sjukdom eller annat. 
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Provresultat för pojkar och flickor 

Mitt intresse i den här avhandlingen är i huvudsak inriktat på "differential item 
functioning", dvs på de enskilda uppgifterna. Skillnaderna mellan pojkar och 
flickor när det gäller totala provresultat är dock anmärkningsvärda och i vissa 
fall betydelsefulla för tolkningen av olika DIF-flaggningar, och jag vill därför 
redovisa ett par exempel17. Bilden är i d et här avseendet mycket konsistent 
genom åren. Pojkarna har klart högre poängmedelvärden på proven, och i 
synnerhet är skillnaden märkbar i po ängskalans övre del. 

Jag börjar från bör
jan och visar fördel
ningarna för det 
första provet i un 
dersökningen, pro
vet i år skurs 2 år 
1982. Liksom tidi
gare gäller redovis
ningen de pojkar 
och flickor på Tal

linjen som ingår i 
normeringsgruppen. 

Pojkarnas poängme
delvärde 1982:2 var 
14,4 och flickornas 
12,4, dvs en skillnad 
till pojkarnas fördel 
på 2,0 poäng. Figur 28 visar poängfördelningarna. 

Som jämförelse visar figur 29 motsvarande fördelningar för det sista provet 
i u ndersökningen, årskurs 3 år 1994. Bilden är likartad. Pojkarnas poängme
delvärde är här 19,8 att jämföra med flickornas 16,7. Skillnaden är således 
3,1 poäng18. Maximal poäng är här 30 mot 25 år 1982. 

Poängfördelning CpFy 1982:2 
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Figur 28. Poängfördelningar för pojkar och flickor på 
N-linjen. CpFy 1982:2, normeringsgruppen. 

''Resultaten finns delvis redovisade i samband med härledningen av faktorerna för transforme-
ring av den observerade betygsskalan. Där redovisades dock enbart medelvärden. 
,8Jämför bilaga 1. 



190 

Bilden skulle vara i 
stort sett densamma 
vilka år jag än väljer 
att redovisa (se bila
ga 1 eller Ramstedt, 
1995). Diagrammen 
avbildar det obser
verade provresulta
tet. I vilken ut
sträckning de också 
kan anses vara av
bildningar av den 
"verkliga" fysikför
mågan är mer osä
kert och därtill be
roende av hur den 
definieras. Betygen 
ger en något annorlunda bild. Låt mig därför som ett ytterligare bedöm
ningsunderlag redovisa en jämförelse av de två skilda måtten på förmåga; 
provbetyg (normeringsbetyg) och lärarbetyg (Ht-betyg). Båda torde kunna 
betraktas som manifesta mått, men som redan tidigare framgått finns det 
brister i överenstämmelsen när det gäller pojkar och flickor. 

Lärarbetyg och normeringsbetyg 

I tabell 18 visas betygsmedelvärden för pojkar och flickor på N-linjen samt 
skillnader mellan de olika medelvärdena. Om man jämför skillnaden mellan 
pojkar och flickor när det gäller "Ht-betyg19" och "Normbetyg" finner man att 
skillnaden alltid är större for normeringsbetygen. Man kan notera i tabell 18 att 
pojkarna alltid har högre terminsbetyg än flickorna ("Diff ' > 0), samt att denna 
differens ökar när man jämför normeringsbetygen ("Diff-ökn" >0). Enda 
undantaget är 1983:3 då pojkarnas betygsmedelvärde sjönk mer än flickornas. 
Detta år var också skillnaden mellan pojkarnas och flickornas medelvärden på 
normeringsbetygen de lägsta (0,19). I övrigt är tendensen entydig. Skillnaden 
ökar från i genomsnitt 0,27 för Ht-betygen till 0,39 för normbetygen. 

Det framgår även att pojkarna i stort bibehåller sina betygsmedelvärden från 
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Figur 29. Poängfördelningar för pojkar och flickor på 
N-linjen. CpFy 1994, normeringsgruppen. 

19Här ingår betyg från både årskurs 2 och årskurs 3, därav den korta beteckningen Ht-betyg. 
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höstterminen. I genomsnitt ökar de marginellt från 3,58 till 3,60. Flickornas 
betygsmedelvärde däremot sjunker i ge nomsnitt från 3,32 till 3,21. Man kan 
dock notera att denna sänkning varit avsevärt mindre under 1990-talet. 

Tabell 18. Betygsmedelvärden och differenser för pojkar (P) och 
flickor (F) på N-linjen CpFy 1982-1994, (normeringsgruppen). 
"Diff' = P-F för respektive betyg och "Diff.ökn" = DiffNorm - DiffHt. 
1982:2 betyder provet i årskurs 2 år 1982. 

Prov 
Ht -betyg Norm-betyg Diff 

ökn Prov 
P F Diff P F Diff 

Diff 
ökn 

1982:2 3,49 3,37 0,12 3,53 3,13 0,40 0,28 

1982:3 3,63 3,39 0,24 3,57 3,22 0,35 0,11 

1983:2 3,48 3,29 0,19 3,48 3,15 0,33 0,14 

1983:3 3,61 3,35 0,26 3,45 3,26 0,19 -0,07 

1984:2 3,63 3,28 0,35 3,60 3,09 0,51 0,16 

1984:3 3,59 3,28 0,31 3,58 3,23 0,35 0,04 

1985:2 3,55 3,34 0,21 3,49 3,15 0,34 0,13 

1987:3 3,52 3,27 0,25 3,49 3,11 0,38 0,13 

1988:3 3,56 3,20 0,36 3,54 3,09 0,45 0,09 

1989:3 3,61 3,28 0,33 3,66 3,12 0,54 0,21 

1990:3 3,60 3,26 0,34 3,74 3,22 0,52 0,18 

1991:3 3,52 3,32 0,20 3,68 3,35 0,33 0,13 

1992:3 3,61 3,39 0,22 3,63 3,32 0,31 0,09 

1993:3 3,61 3,34 0,27 3,69 3,34 0,35 0,08 

1994:3 3,74 3,38 0,36 3,83 3,39 0,44 0,08 

Medel 3,58 3,32 0,27 3,60 3,21 0,39 0,12 

Stdav 0,06 0,05 0,07 0,10 0,10 0,09 0,07 

Vidare kan man lägga märke till att standardavvikelsen är mindre för de 
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lärarsatta Ht-betygen (0,06 och 0,05 för pojkar respektive flickor) än för 
normbetygen (0,10 resp 0,10). Om man antar att grupperna är likvärdiga i 
förhållande till eleverna på T-linjen, som också ingår i den totala normerings-
gruppen, skulle detta innebära att lärarnas betygsättning är mer konsistent än 
den som baserar sig på de centrala proven. Detta förefaller något märkligt 
eftersom de centrala proven är till för att kalibrera lärarnas bedömning. En 
möjlig förklaring kan dock vara att proven, vilket framgår av TCC-kurvorna, 
olika år innehåller fler eller färre uppgifter som fungerar den ena eller andra 
gruppens favör. Den större variationen i no rmbetygen skull därmed vara ett 
utslag av det jag tidigare kallade tillfälliga avvikelser mellan skalorna baserade 
på lärarbetyg och poängskalorna. Till en del förklaras dock också skillnaderna 
av att de nya normeringsregler som tillämpats från och med 1990 har medfört 
att medelvärdet för normeringsbetyget blivit högre20. Framför allt för flickornas 
del kan man konstatera en uppgång21. 

De centrala proven är i första hand till för att bestämma nivå och fördelning på 
betygen i klassen och därmed följer (generellt sett) av utfallet i tabe ll 18 att de 
elever som går i kl asser med stor andel pojkar ingår i en grupp som höjer sitt 
klassmedelvärde, medan resultatet blir det motsatta i grupper med många 
flickor. Eftersom den enskilda elevens betyg sätts i relation till klassens 
prestation blir följden att den som vill ha höga betyg bör välja en klass med 
många pojkar. En sådan klass uppvärderas generellt av de centrala proven. Den 
elev som råkar gå i en klass med många flickor följer däremot med i den 
klassens (sannolika) sänkning. 

Några allmänt accepterade förklaringar till den bristande överenstämmelsen 
mellan provbetyg och lärarbetyg när det gäller pojkar och flickor finns inte. 
Prov är (i relativ mening) till pojkarnas fördel, lärarbetyg till flickornas. Detta 
tycks gälla alla ämnen, de flesta skolformer och alla länder. Fenomenet är 
allmänt känt och omnämns i undersökningar från många olika håll (t ex 
Emanuelsson & Fishbein, 1986; Wernersson, 1989). Förhållandet kan 
fastställas empiriskt men tycks inte kunna förklaras på ett övertygande sätt. 
Sadker & Sadker (1994) skriver (sid 156): 

While girls are behind boys on standardized tests that measure achievement, 
females are ahead when it comes to report card grades. This paradox is one of 

20Se Gisselberg m fl (1991) för en beskrivning av det nya normeringsförfarandet. 
211 bilaga 1 ges ytterligare information om de tidigare proven 
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educations most persistent puzzles (min kursivering). 

Givetvis finns många förslag till förklaringar. De varierar beroende på vilka 
perspektiv man anlägger, men ingen har allmän acceptans. Den här frågan 
finner jag mycket intressant men det är tveksamt i vilken utsträckning den 
ligger inom ramen för mina syften och jag lämnar den därför öppen tills vidare. 
I slutkapitlet återkommer jag dock med några synpunkter på fenomenet. 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag redovisat hur de centrala proven konstrueras och något 
om tankarna bakom deras tillkomst. Jag har även gett en översikt av kursinne
håll och mål för undervisningen i fysik, samt slutligen något beskrivit de 
elevgrupper som utgör underlaget för mina undersökningar. Därutöver har jag 
jämfört poängfördelningar för första och sista provet samt betygsmedelvärden 
för alla prov i undersökningen. Det framgår att pojkarna genomgående haft 
fördel av de centrala proven om provresultaten jämförs med lärarnas betyg. 

Av min genomgång i detta kapitel framgår att mycket få förändringar skett när 
det gäller kursplaner och provverksamhet under de år undersökningen omfattar. 
I de fall förändringar skett - förlängd provtid 1991 från 180 till 225 minuter 
och utökat antal uppgifter 1993 - bedömer jag att de inte har någon avgörande 
betydelse för de DIF-analyser jag genomför. Några förändringar av betydelse 
i elevunderlaget förefaller inte heller ha förekommit, möjligen med undantag 
för att andelen flickor på naturvetenskaplig linje ökat. Med de villkorade 
jämförelser jag tillämpar bör emellertid detta inte påverka analysresultaten. 

Uppfattningen att mycket små förändringar ägt rum inom fysikundervisningen 
och provverksamheten under den för undersökningen aktuella tidsperioden 
stämmer också väl överens med mina egna erfarenheter. Under åren 1976 -
1988 undervisade jag i fys ik på gymnasienivå22 och sedan 1988 har jag ingått 
i den grupp som konstruerar och sammanställer de centrala proven i fysik. 
Givetvis sker alltid förändringar under 12 år, men när det gäller faktorer av 
betydelse för min undersökning anser jag att eventuella förändringar är 
försumbara. 

22Jag undervisade visserligen inom komvux, men var därmed ändå väl införsatt i motsvarande 
kurs inom gymnasieskolan. T ex användes samma läroböcker, laborationssalar och övningsmate
rial. 
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Kapitel 8 

Empirisk metodvalidering 

I det här kapitlet kommer jag att jämföra utfallen av de olika metodiska 
ansatser jag använder, dvs Mantel-Haenszel med det interna kriteriet 
totalpoäng inklusive den undersökta uppgiften, Mantel-Haenszel med det i 
huvudsak externa kriteriet transformerade betyg, samt P-SIBTEST med det 
interna kriteriet totalpoäng exklusive den undersökta uppgiften. 

Jag kommer att redovisa ett antal korrelationer mellan och diagram över de 
index på DIF och de statistikor för signifikans som genereras av respektive 
metod. I det här kapitlet kommer jag däremot inte att undersöka själva 
innehållet i de uppgifter som visar signifikant DIF, utan jag kommer framför 
allt att jämföra de olika metoderna med avseende på hur stor andel av 
uppgifterna som flaggas som "pojkuppgifter"1 respektive "flickuppgifter" på 
olika signifikansnivåer, samt undersöka överensstämmelsen mellan de olika 
metoderna. Syftet är att försöka göra en bedömning av "intermetodreliabilite-
ten". För ett par uppgifter, som uppvisar anmärkningsvärda resultat skall jag 
göra en noggrannare redovisning. 

Jämförelserna baseras i det ena fallet på en grov klassificering av uppgifterna 
i pojkuppgifter respektive flickuppgifter utan hänsyn tagen till signiflkansnivå. 
Det betyder att uppgifter med aMH > 1 ("Beta-uni" > 0 för P-SIBTEST)2 

klassificeras som pojkuppgifter, och omvänt uppgifter med aMH < 1 ("Beta-
uni" < 0 för P-SIBTEST) som flickuppgifter. 

För att tydliggöra bilden har jag som ett andra underlag klassificerat uppgifter
na i olika kategorier med avseende hur statistiskt signifikant det erhållna måttet 
på DIF är. Den lägsta nivån har jag lagt vid %2MH =1,0 vilket motsvarar 
p = 0,32 (eller 1 standardavvikelse i normalfördelningen). Uppgifter med 

hermerna pojk- respektive flickuppgifter innebär här och i övrigt endast en markering av hur 
de flaggas av respektive metod. 
2Jämför utskrift från P-SIBTEST textruta 2, sidan 167. 
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Tabell 19. Definition av olika signifikansnivåer vid DIF-under-
sökningar med de använda metoderna. 

Signifikansnivå Mantel - Haenszel P-SIBTEST 

0 0 ^ X 2MH < 1.00 1 s p >  0 , 3 2  

1 1,00 ^ X2MH < 3,84 0,32 ^ p > 0,05 

2 3,84 * X2MH < 7,88 0,05 S p > 0,005 

3 7,88 ^ X2MH <12,1 0,005 a p > 0,0005 

4 12,1 S  X2M H < ~  0,0005 ^ p 

X2MH <: ' -0 (eller p > 0,32 för P-SIBTEST) betraktar jag som neutrala. De 
klassificeras som signifikans 0. Högre värden på X2MH resulterar sedan i 
signifikanskategorierna 1-4. Indelningen görs enligt tabell 19. Signifikansnivå 
2 och högre ger statistisk signifikans enligt de kriterier som framgår av tabell 
19. 

Några jämförelser mellan olika metoder 

De följande jämförelserna baseras på samtliga 200 uppgifter som ingår i 
undersökningen. Jag kommer 
att använda beteckningarna 
MH-poäng och MH-betyg för 
att markera de olika Mantel-
Haenszel metoderna. 

MH-poäng mot MH-betyg 

Den första fyrfältstabellen 
(tabell 20) anger hur många 
uppgifter som, oberoende av 
signifikansnivå, klassificerats 
som pojkuppgifter "P" respek
tive flickuppgifter "F" av de 

Tabell 20. Fördelning av pojk- res
pektive flickuppgifter enligt olika 
Mantel-Haenszel-metoder. 

MH-betyg 

MH-poäng F P Total 

F 86 17 103 

P 16 81 97 

Total 102 98 200 
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två Mantel-Haenszel-varianterna. Som pojk- respektive flickuppgifter 
klassificeras således de uppgifter som har aMH > 1,00 respektive aMH < 1,00 
(ingen uppgift i undersökningen ger aMH = 1,00). 

Av tabell 20 framgår att överenstämmelsen är god mellan klassificeringen 
baserad på dessa två modeller. Något fler uppgifter flaggas som flickuppgifter 
, 102 av 200 med totalpoäng som förmågekriterium, och 103 av 200 med 
transformerade lärarbetyg som mått. Överenstämmelsen i klassificering är 84% 
(86+81 av 200), 16 respektive 17 uppgifter klassificeras olika. Sambandsmåttet 
phi ger följande värde (J> = 0,67 (p < .0001)3 (se t ex Siegel & Castellan, 1988). 

Den likartade fördelningen 
när det gäller klassificeringen 
i p ojk- och flickuppgifter är 
inte överraskande med tanke 
på att lärarbetygen är trans
formerade på ett sådant sätt 
att poäng- och betygsskalor 
skall vara ekvivalenta, sett 
över samtliga 15 prov. 

MH-poäng mot P-SIBTEST 

För P-SIBTEST gäller alltså 
att uppgiften klassificeras som pojkuppgift om "Beta-uni pooled4" > 1 och 
som flickuppgift om samma index är < 1. Tabell 21 visar jämförelsen av 
flaggningar genererade av MH-poäng och P-SIBTEST. 

Här kan man konstatera att P-SIBTEST klassificerar betydligt fler uppgifter 
som pojkuppgifter (126 mot 74 flickuppgifter). Överensstämmelsen i 
klassificering är fortfarande 84% ((J) = 0,70), men fördelningen är här betydligt 
snedare än i tabell 20. 

3cj) kan tolkas som ett icke-parametrisk korrelationsmått. p anger sannolikheten att fördelningen 
i tabell 20 skall vara slumpmässig, dvs att H0 c|) = 0 är sann. p -värdena för tabell 21 och 22 är 
av samma storleksordning. 
4Jag använder måttet "Beta-uni pooled" vilket kan jämföras med ett dubbelsidigt test. Eftersom 
jag utgår från nollhypotesen att uppgiften är neutral i m ina undersökningar använder jag detta 
mått. 

Tabell 21. Fördelning av pojk- respekti
ve flickuppgifter enligt MH-poäng och 
P-SIBTEST. 

P-SIBTEST 

MH-poäng F P Total 

F 72 31 103 

P 2 95 97 

Total 74 126 200 
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MH-betyg mot P-SIBTEST 

Föga överraskande blir bilden 
här mycket likartad föregåen
de fall (cj> = 0,69). 

Kommentar 

MH-metoderna ger en i stort 
sett jämn fördelning mellan 
pojk- och flickuppgifter me
dan P-SIBTEST ger en påtag
lig övervikt av pojkuppgifter. Båda utfallen torde inte samtidigt kunna 
betraktas som sanna, i varje fall är det inte tillfredsställande att flaggningar
na blir så pass olika. Några frågor bör lämpligen ställas: Hur betydelsefulla 
är klassificeringsskillnaderna? Hur kan olikheterna förklaras? Vilken eller 
vilka av de tre metoderna är mest trovärdiga? 

Låt oss först se hur uppgifterna klassificeras i d e tre fallen om vi lägger på 
signifikanskriterierna från tabell 19. Tabell 23 visar resultatet. 

Tabell 23. Antal flick(F)- och pojk(P)-uppgifter på olika signifikansnivåer 
vid DIF-undersökningar med olika metoder, samt totala antalet uppgifter 
på respektive signifikansnivå. Samtliga uppgifter CpFy 1982-1994. 

Signi
fikans

nivå 

MH-poäng MH-betyg P-SIBTEST Signi
fikans

nivå F P Tot F P Tot F P Tot 

0 43 45 88 44 43 87 30 43 73 

1 32 26 58 30 27 57 27 36 63 

2 15 12 27 18 13 31 10 18 28 

3 10 5 15 7 5 12 4 12 16 

4 3 9 12 3 10 13 3 17 20 

Tot 103 97 200 102 98 200 74 126 200 

Tabell 22. Fördelning av pojk- respekti
ve flickuppgifter enligt MH-betyg och P-
SIBTEST. 

P-SIBTEST 

MH-betyg F P Total 

F 71 31 102 

P 3 95 98 

Total 74 126 200 
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I tabell 23 kan man göra några intressanta iakttagelser. MH-metoderna 
markerar svag dominans av flickuppgifiter på de lägre signifikansnivåerna, men 
övervikt för pojkarna på signifikansnivå 4. P-SIBTEST däremot markerar 
dominans för pojkuppgifter på samtliga signifikansnivåer, och i synnerhet på 
nivåerna 3 och 4. Dessutom markerar denna metod avsevärt fler uppgifter som 
förhållandevis kraftigt signifikanta. 

Jag vidhåller min tidigare skeptiska hållning till att en villkorad metod skall ge 
en markant sned fördelning av uppgifter till fokalgruppens eller referensgrup
pens fördel. Det förefaller trovärdigare (t ex enligt gungbrädsanalogin) med en 
mer balanserad fördelning och jag hyser därmed större tilltro till MH-
metoderna. Beträffande dessa kan man visserligen tänka sig att överskottet på 
kraftigt signifikanta pojkuppgifter kan generera ett större antal flickuppgifiter 
på de lägre signifikansnivåerna, en form av svaga "false positives". Men det 
förklarar inte varför P-SIBTEST flaggar så många fler uppgifter till pojkarna 
på signifikansnivå 4 än vad MH-metoderna gör. 

En ytterligare förklaring till att P-SIBTEST flaggar fler pojkuppgifter ligger 
också i de n inbyggda purifiering metoden innebär genom att den undersökta 
uppgiften inte ingår i förmågekriteriet. Som jag visat (t ex figur 19) leder detta 
till ökad flaggning för den grupp som har flest uppgifter med kraftig DIF, dvs 
till pojkarna. Slutligen är det också möjligt att den dikotomisering på 
uppgiftsnivå jag tillämpar, vilket likställer dikotoma och polytoma uppgifter, 
medför skillnader gentemot P-SIBTEST. När det gäller P-SIBTEST har jag 
inte kunnat finna någon litteratur som beskriver hur de olika uppgiftstyperna 
hanteras i förhållande till varandra. 

Vilken betydelse har uppgiftens position i provet? 

En intressant fråga är om de uppgifter som flaggas i den ena eller andra 
riktningen har någon särskild position i proven. Tabell 24 visar hur olika 
uppgifter klassificerats av de olika metoderna5. Kolumnen längst till höger 
anger den genomsnittliga lösningsproportionen för den sammanlagda gruppen 

5Det gäller även här endast flaggning som pojk- eller flickuppgift utan hänsyn tagen till 
signifikansnivå, dvs för MH-metoderna aMH > 1 respektive aMH < 1 
och för P-SIBTEST "Beta-uni pooled" > 0 respektive < 0. 



200 

pojkar och flickor på 
uppgifterna med den 
angivna positionen i 
proven6. 

Man kan notera att 
överensstämmelsen 
mellan metoderna på 
det hela taget är god 
när det gäller de all
männa tendenserna, i 
synnerhet för A-de-
len. Uppgifterna 1 
och 2 klassificeras 
genomgående i flick
ornas favör. Uppgif
terna 3, 6 och 7 är 
relativt jämnt förde
lade medan uppgif
terna 4 och 5 genom
gående flaggas i po j
karnas favör. Detta 
synes här svårför
klarligt, men jag 
återkommer till frå
gan senare. 

På B-delen, där full
ständiga lösningar 
krävs, är uppgift 8 
till flickornas fördel, 
medan de avslutande 
uppgifterna går i poj
karnas favör. I syn
nerhet på denna del 
flaggar P-SIBTEST 

Tabell 24. Antal med olika metoder klassificerade 
pojk- respektive flickuppgifter uppdelade efter 
uppgiftens placering i provet. Sista kolumnen anger 
genomsnittlig lösningsproportion för hela N-gruppen. 

Upp 
gift 

MH-poäng MH-betyg P-SIB
TEST 

Lös
nings 
pro
por
tion 

Upp 
gift 

F P F P F P 

Lös
nings 
pro
por
tion 

1 12 2 11 3 10 4 0,78 

2 11 4 11 4 11 4 0.73 

3 8 7 6 9 6 9 0,65 

4 2 13 3 12 2 13 0,48 

5 4 11 4 11 3 12 0,50 

6 8 7 10 5 7 8 0,41 

7 7 8 7 8 6 9 0,31 

8 12 3 9 6 8 7 0,80 

9 7 8 6 9 4 11 0,75 

10 8 7 8 7 5 10 0,53 

11 9 6 8 7 6 9 0,49 

12 6 9 8 7 2 13 0,45 

13 5 10 8 7 3 12 0,29 

14 2 0 1 1 1 1 0,50 

15 1 1 1 1 0 2 0,39 

16 1 1 1 1 0 2 0,24 

Tot 103 97 102 98 74 126 0,55 

6Det gäller här ett enkelt oviktat medelvärde av medelvärdena för varje enskilt prov. Uppgiften 
är således inte helt precis men har som syfte endast att illustrera svårighetsgradens genomsnittli
ga fördelning. 
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en övervägande majoritet av uppgifterna i pojkarnas favör (67 för pojkarna 
mot 29 för flickorna), men även på A-delen flaggar denna metod majorite
ten av uppgifterna till pojkarna (59 mot 45). MH-metoderna däremot är helt 
jämna på A-delen (52 uppgifter till varje grupp) och visar endast ett svagt 
överskott på uppgifter flaggade till flickornas fördel på B-delen (51/45 för 
MH-poäng resp 50/46 för MH-betyg). 

Man kan vidare notera att MH-betyg i allmänhet visar en jämnare fördelning 
på de olika uppgifterna än övriga två metoder. Detta torde kunna ha sin 
förklaring i att MH-betyg är en form av "thick matching", vilket framför allt 
jämnar ut den stora skillnaden mellan pojkar och flickor i det högsta poängin-
tervallet. 

Jag ställer mig även här skeptisk till den kraftiga övervikt som P-SIBTEST 
visar till pojkarnas fördel, framför allt på B-delen. Det finns veterligt inget stöd 
för att uppgifter med fullständig lösning särskilt skulle missgynna flickor. 
Tvärtom är den motsatta uppfattningen allmänt vedertagen, t ex Bennet (1993) 
redovisar ett antal undersökningar7.1 dessa fall gäller visserligen jämförelserna 
"multiple-choice" mot fullständiga lösningar, men i huvudsak borde slutsatser
na kunna gälla även de kortsvarsfrågor och fullständiga lösningar som ingår i 
de centrala proven. Vissa av kortsvarsfrågorna är för övrigt flervalsfrågor. Jag 
återkommer till en utförligare jämförelse av olika uppgiftsformats betydelse i 
nästa kapitel. 

En möjlig förklaring till att uppgifterna i s lutet av proven går i någon viss 
riktning (pojkarnas i de t här fallet) kan vara att provtiden inverkar olika för 
olika grupper. Eftersom eleverna vet att uppgifterna i a llmänhet är ordnade 
efter stigande svårighetsgrad torde flertalet lösa dem i den ordning de kommer 
på provet. Kanske arbetar flickorna grundligare med de inledande uppgifterna 
(där de lyckas relativt sett bättre) för att sedan hamna i s törre tidsnöd på de 
avslutande uppgifterna. Ur det material jag har tillgång till kan man emellertid 
inte finna ytterligare underlag sådana bedömningar, utöver att se tidsfaktorn 
som en möjlig förklaring till resultaten i tabell. Den förlängning av provtiden 
som infördes 1991 gällde endast två prov av det gamla formatet med 13 
uppgifter. Proven 1993 och 1994 innehöll 16 uppgifter och därmed är 
underlaget för litet för att meningsfulla jämförelser av provtidens betydelse 
skall kunna göras. 

7Bennet stödjer sig på Bolger & Kellaghan (1990), Breland & Griswold (1981), Mazzeo & 
MacRury (1991) och Petersen & Livingston (1982). 
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Möjligen kan också attityder och självförtroende spela in. Många undersök
ningar (t ex Kelly, 1981; Kelly, 1987; Breakwell, 1986) har kommit fram till 
att pojkar i allmänhet har större självförtroende - i varje fall tycks de uttrycka 
sig på ett sådant sätt i undersökningarna - och kanske är de därmed mer 
benägna att försöka lösa de uppgifter som förväntas vara svåra. 

Övergripande klassificering 

Trots att jag uttryckt viss skepsis mot de resultat P-SIBTEST genererar vill jag 
inte utesluta metoden. Den är så vitt jag känner till den enda publicerade 
metoden för DIF-undersökningar av prov med polytoma uppgifter. Några 
synpunkter eller resultat av det slag jag framfört har jag inte kunnat finna. 
Överhuvudtaget har jag inte funnit några jämförelser av metoder som gäller 
polytoma uppgifter. De jämförelser som gjorts gäller den version av SIBTEST 
som är avsedd för dikotoma uppgifter (Ackerman & Evans, 1994 och 
Narayanan & Swaminathan, 1994). I dessa fall förefaller metoderna fungera 
likvärdigt, vilket de ju för övrigt också gör för de dikotoma uppgifterna i min 
undersökning. 

Principen för min fortsatta signifikansklassificering bygger på en form av 
majoritetsbeslut. Om två av de tre metoderna klassificerar en viss uppgift som 
DIF på en viss signifikansnivå (enligt de tidigare definierade) tilldelar jag 
uppgiften denna, dvs det minst signifikanta värdet räknas bort. Om de två 
kvarvarande klassificerar uppgiften på signifikansnivå 2 respektive 3 bedöms 
uppgiften ligga på nivå 2. Man kan givetvis tänka sig andra klassificeringar, 
t ex att alla tre metoder skall uppfylla ett visst signifikanskriterium innan den 
signifikansnivån skall anses giltig. Detta är ett strängt kriterium. Den andra 
ytterligheten är att uppgiften bedöms som DIF på viss signifikansnivå om 
någon metod placerar den där. Jag har valt kompromissen att utgå från de två 
mest signifikanta flaggningarna av tre erhållna. Det är inget självklart val och 
jag kommer att redovisa några fall där anmärkningsvärda skillnader mellan 
metoderna föreligger. De är dock inte många. 

Låt oss till att börja med se vilken betydelse uppgifternas position i p rovet har 
om vi utgår från den signifikansklassificering jag gjort. Jag förenklar därvid 
indelningen något genom att sammanföra de - enligt gängse statistiska normer -
icke-signifikanta nivåerna 0-1 i en kolumn och de signifikanta nivåerna 2-4 i 
en annan (tabell 25). 
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Bilden blir i hög grad lik 
den som tabell 24 förmed
lade. Uppgifterna 1, 2 och 
8 går övervägande i flick
ornas favör. Uppgifterna 4, 
5, 12 och 13 flaggas, i syn
nerhet på signifikant nivå, 
till pojkarna. 

En jämförelse mellan de 
olika klassificeringarna i 
tabell 24 och kolumnen 
"Totalt" i tabell 25 visar att 
signifikansklassificeringen 
tycks fungera väl som 
kompromisslösning. 

En väsentlig fråga är om 
de olika metoderna, då de 
flaggar uppgifterna till 
olika grupper, gör det även 
på uppgifter som med nå
gon eller några metoder 
klassas som statistiskt sig
nifikanta. Om metoderna 
skall vara rimligt konsis-
tenta bör flaggningarna på 
signifikant nivå gå i sam
ma riktning. Däremot kan 
man förvänta sig att de 
neutrala, icke-signifikanta 
uppgifterna på grund av 
slumpfel ofta flaggas oli
ka. 

Tabell 25. Fördelning av pojk- respektive 
flickuppgifter på olika signifikansnivåer för 
uppgifter med olika positioner i provet. 

Upp
gift 

Signifikansnivå 
Upp
gift 0--1 2 -4 Totalt 

F P F P F P 

1 7 3 4 0 11 3 

2 4 2 7 2 11 4 

3 7 6 1 1 8 7 

4 2 8 0 5 2 13 

5 3 7 0 5 3 12 

6 6 4 2 3 8 7 

7 6 5 1 3 7 8 

8 6 5 3 1 9 6 

9 3 8 2 2 5 10 

10 6 6 0 3 6 9 

11 6 8 0 1 6 9 

12 6 6 0 3 6 9 

13 4 7 1 3 5 10 

14 1 1 0 0 1 1 

15 1 1 0 0 1 1 

16 0 1 1 0 1 1 

Tot 68 78 22 32 90 110 
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Tabell 26 visar 
resultatet. "Ej li
ka" innebär att de 
tre metoderna inte 
alla klassificerar 
uppgiften till sam
ma kön. Av de 
totalt 53 uppgifter 
som klassificeras 
olika ligger 52 på 
signiflkansnivå 0 
eller 1. En majori
tet av de uppgifter 
som flaggas lika 
av alla metoder 
flaggas som poj
kuppgifter, totalt 
80 mot 67 för flickorna (i procent 54 respektive 46). Detta kan ses som ett 
kompromissresultat av MH-metodernas jämna fördelning (51 respektive 49 
procent) och den klara övervikt i pojkuppgifter som P-SIBTEST visade i 
tabell 23 (63 resp. 37 procent pojk- och flickuppgifter). 

Man kan vidare notera att det som väntat - utifrån tabell 23 - finns en rätt klar 
övervikt av pojkuppgifter i de högsta signifikansnivåerna. Om man jämför med 
signifikansnivåerna i de fall metoderna visar olika grupptillhörighet för 
uppgifterna ser man att de uppgifter som klassificeras olika i huvudsak ligger 
i signiflkansnivå 0, dvs det är neutrala uppgifter i närheten av "jämviktsläget". 

Endast en uppgift flag
gas till olika grupper på 
signiflkansnivå 2 eller 
högre. Det är uppgift 10 
på 1983 års prov i års
kurs 3. Låt oss granska 
denna uppgift något när
mare. Index och signifi-
kansnivåer visas i tabell 
27. 

Tabell 26. Fördelning av pojk- respektive flickuppgifter 
på olika signifikansnivåer (enligt tabell 19). "Kön alla 
metoder" = "Ej lika" innebär att någon metod flaggar 
avvikande kön för uppgiften. "P" eller "F" innebär att alla 
metoder flaggar uppgiften som pojk- eller flickuppgift. 

Kön alla 

metoder 

Signiflkansnivå Kön alla 

metoder 0 1 2 3 4 Total 

Ej lika 49 3 1 0 0 53 

P 21 28 12 8 11 80 

F 14 31 15 4 3 67 

Total 84 62 28 12 14 200 

Tabell 27. Index och statistikor för uppgift 10 
på 1983 års prov i årskurs 3. 

MH-poäng MH-betyg P-SIBTEST 

AMH X2MH AMH X2MH Beta P 

1,84 7,29 0,96 0,01 0,258 0,001 
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Uppgiften är klart signifikant till pojkarnas fördel enligt MH-poäng ( p  = 0,007) 
och P-SIBTEST (p = 0,001). Däremot är den helt statistiskt neutral (om än 
mycket svagt flaggad som flickuppgift, aMH<l) med MH-betyg8. 

ICC-kurvorna för denna uppgift ( med betyg som kriterium) visas i figur 30. 
Man kan se att med originalbetygen som kriterium är uppgiften klart i 
pojkarnas favör, i synnerhet i den nedre delen av skalan. (Kurvorna "Pojkar 
Orig" och "Flickor Orig".) Med transformerad betygsskala ("Pojkar Orig" 
och'Tlickor Trans") er
hålls emellertid här olik
formig DIF - till pojkar
nas fördel för de lägre 
betygen och till flickor
nas för de högre. Med 
den "normala" MH- mo
dell för likformig DIF 
jag använder tar dessa 
delar ut varandra, med 
påföljd att ingen flag
gning för likformig DIF 
görs. Uppgiften klassifi
ceras som neutral9. 

Låt mig erinra om att 
provet i årskurs 3 år 
1983 var unikt. Det var det enda prov på vilket flickorna - i rel ation till sina 
terminsbetyg - lyckats bättre än pojkarna. Möjligen kan skaltransformatio-
nen ifrågasättas för detta prov. I varje fall är det inte förvånande att utfallet 
blir inkonsistent för någon uppgift på just detta prov. 

i 
— Pojkar Orig 

Flickor Trans 
— Flickor Orig 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 
1 

Ht-betyg 

Figur 30. Betygsbaserade ICC-kurvor för pojkar 
och flickor på N-linjen. Uppgift 10 CpFy 1983:3, 
normeringsgruppen. 

8Hade ccMH var it obetydligt större, dvs > 1, hade uppgiften fallit i ka tegori "P". Dit skulle den på 
grund av de två kraftiga flaggningarna med fog kunna flyttas, men jag låter den stå kvar som 
illustration och underlag för en diskussionen om en orsak till olika signifikansklassificering. 
9Om jag använt metoden för olikformig DIF skulle uppgiften flaggats. Men eftersom jag inte ser 
någon rimlig tolkning av denna typ av DIF har jag inte rutinmässigt tillämpat den metoden. 
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Som jämförelse visar 
jag motsvarande ICC-
kurvor med total prov
poäng som kriterium 
(figur 31). Överenstäm-
melsen mellan figur 31 
och kurvorna för origi
nalbetyg i figur 30 är 
påtaglig. Eftersom be-
tygstransformeringen 
förefaller tveksam för 
det aktuella provet blir 
min slutsats efter 
granskningen av figu
rerna 30 och 31 att upp
giften kan bedömas 
som en uppgift med 
DIF i pojkarnas favör. 
Så kommer den också att klassificeras i signifikanshänseende med den 
definition av signifikansnivå jag tillämpar. Två av tre metoder flaggar den 
som pojkuppgift på signifikansnivå 2, vilket följaktligen blir klassificering
en. 

Några ytterligare uppgifter med olika utfall 

I uppgift 10 på prov 1983:3 var det metoden MH-betyg som avvek från de två 
övriga. Så är ingalunda alltid fallet. Tabell 28 visar några andra exempel på 
uppgifter som visar förhållandevis kraftiga avvikelser mellan metoderna. 

Uppgift 12 prov 82:2 är klassad som signifikansnivå 1 även om P-SIBTEST 
här flaggar kraftig signifikans till pojkarnas fördel. Alla metoder flaggar dock 
uppgiften till samma grupp, endast signifikansnivåerna varierar. Detta gäller 
för övrigt alla uppgifter i tabell 28 och är det gängse mönstret. Vi såg tidigare 
(tabell 26) att endast 3 uppgifter flaggas olika på signifikansnivå 1. Den enda 
som flaggas olika på signifikansnivå 2 har vi redan undersökt. 

Uppgift 1 prov 82:3 är en flickuppgift på signifikansnivå 2. P-SIBTEST 
avviker även här från de två MH-metoderna, men i det här fallet genom att inte 
flagga när de andra metoderna gör det. Som jag tidigare visat ger MH-
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Figur 31. Poängbaserade ICC-kurvor för pojkar 
och flickor på N-linjen. Uppgift 10 CpFy 1983:3, 
normeringsgruppen. 
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metoderna en jämnare fördelning av uppgifterna på pojkar och flickor än P-
SIBTEST, som ger ett överskott av pojkuppgifter. Detta får som konsekvens 
att MH-metoderna stundtals klassificerar en uppgift som signifikant flickupp-
gift när P-SIBTEST inte gör det. Och omvänt klassificerar P-SIBTEST ibland 
en pojkuppgift signifikant när MH-metoderna inte gör det (t ex uppgift 11 prov 
84:3). 

Tabell 28. Index och statistikor för några olika uppgifter. 82:2 betyder provet 
i årskurs 2 år 1982. Pojkar och flickor på N-linjen, normeringsgrupper. 
Signifikanta värden i fetstil (0,05-nivå). "Signifikans" anger signifikansnivå 
enligt tidigare klassificering. Statistiskt signifikanta värden i fetstil. 

Prov Upp
gift 

MH-poäng MH-betyg P-SIBTEST K 
ö 

Sig 
nifi 

Upp
gift 

AMH X2MH AMH X2MH Beta P 
n ka 

ns 

82:2 12 1,55 3,40 1,37 2,93 0,236 0,001 P 1 

82:3 1 0,64 5,23 0,60 8,02 -0,053 0,078 F 2 

83:3 5 0,81 1,35 0,59 9,51 -0,017 0,557 F 1 

83:3 7 3,22 12,1 1,86 4,56 0,073 0,000 P 3 

84:3 11 1,28 1,47 1,18 0,75 0,253 0,002 P 1 

90:3 12 1,40 2,63 1,78 12,28 0,330 0,000 P 4 

92:3 10 0,58 8,30 0,80 2,03 -0,094 0,286 F 1 

Uppgift 5 prov 83:3 flaggar kraftigt för flickor med MH-betyg. Men prov 83:3 
är som vi redan konstaterat avvikande när det gäller MH-betyg. Eftersom 
endast en metod visar signifikans < 0,05 blir signiflkansnivån 1. Uppgift 7 på 
samma prov har signifikansnivå 3 till pojkarnas fördel eftersom två metoder 
ger p < 0,005. Dock ej MH-betyg, men återigen gäller att denna metod är 
tveksam för detta prov. 

Uppgift 11 på prov 94:3 visar tveksam modellanpassning (se Ramstedt, 1995) 
och kan därför ifrågasättas. Andra avvikande uppgifter kan ofta förklaras på 
likartade sätt. I v issa fall finns rätt uppenbara förklaringar, i andra fall är de 
svårare att se. De exempel jag gett får räcka som illustration av hur man i 
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efterhand kan hitta rimliga förklaringar i v issa av de fall där metoderna ger 
avvikande resultat. Vilka generella slutsatser kan då dras? 

Vissa marginella avvikelser beror troligen på slumpvariationer, medan andra 
kan förklaras utifrån metodernas olika utgångsantaganden. I de allra flesta fall 
överensstämmer resultaten, den avvikelse som kan noteras gäller den 
systematiska övervikt av flaggning för pojkuppgifter som P-SIBTEST ger. I 
övrigt varierar flaggningarna på det sätt tabell 27 visar. Uppgifterna i tabellen 
valde jag för att de uppvisar förhållandevis stora skillnader mellan metoderna. 
De kraftigt avvikande uppgifterna utgör dock en liten andel av de 200 som 
ingår i undersökningen. Genom att basera signifikansklassificeringen på två av 
tre metoder anser jag att klassificeringen blir säkrare, eftersom en enskild 
metods eventuella statistiska artefakter kompenseras av de två övriga 
metoderna. Endast om minst två metoder av tre ger samma felaktiga klassifice
ringar blir den slutliga klassificeringen fel. Det vanligaste förhållandet är att 
emellertid, som jag kommer att visa, att alla metoder ger likartade resultat. 

De mest signifikanta uppgifterna 

Låt oss kortfattat undersöka hur de uppgifter som klassificerats på signifikans-
nivå 4 klassificeras av de enskilda metoderna. Tabell 29 visar de 14 uppgifter 
av de 200 undersökta som uppvisar den kraftigaste signifikansen med de 
kriterier jag använt (signifikansnivå 4). 

Man kan konstatera att överensstämmelsen är god (vilket kanske inte är 
överraskande när det gäller så signifikanta skillnader). Uppgifterna 12 och 13 
på prov 90:3 avviker dock för MH-poäng. Det provet avviker för övrigt i et t 
speciellt avseende. Det är det prov, av dem som kan ge maximalt 25 poäng, 
som uppvisar den största totala poängskillnaden mellan pojkar och flickor 
(17,0 resp 13,9). Skillnaden mellan att inkludera eller exkludera den undersök
ta uppgiften i det interna kriteriet är för de här två uppgifterna påtaglig10. 

10Jag har gjort en analys enligt MH-poäng med uppgifterna 12 och 13 uteslutna ur kriteriet och 
då flaggar även denna metod kraftigt för dessa uppgifter. I detta fall kan resultatet kanske tolkas 
som ett stöd för att den undersökta uppgiften bör exkluderas ur totalpoängen. Provet 1990 är 
dock lite speciellt. Förutom att det är det prov som har den största medelvärdesskillnaden i 
poäng mellan pojkar och flickor så är även reliabiliteten ovanligt låg (0,77 för pojkarna och 0,70 
för flickorna). Som jag visade i kapitel 6 har reliabiliteten betydelse vid bedömningen av DIF. 
Eftersom P-SIBTEST väger in reliabiliteten är inte orimligt om skillnaderna mellan metoderna 
blir särskilt påtagliga på just detta prov. 
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Tabell 29. Index och statistikor för uppgifterna på signifikansnivå 4. 82:2 
betyder provet i årskurs 2 år 1982. Pojkar och flickor på N-linjen, norme-
ringsgrupper. Värden som ej är signifikanta på nivå 4 i fetstil. 

Prov Upp
gift 

MH-poäng MH-betyg P-SIBTEST K 
ö 
n 

Sig 
nifi 
ka 
ns 

Prov Upp
gift 

AMH X2MH AMH X2MH Beta P 

K 
ö 
n 

Sig 
nifi 
ka 
ns 

83:2 6 1,86 15,9 1,71 13,4 0,131 0,000 P 4 

83:3 9 0,41 16,0 0,43 19,3 0,297 0,000 F 4 

85:2 3 2,10 19,6 1,89 15,2 0,131 0,000 P 4 

85:2 9 2,04 13,2 1,47 5,31 0,354 0,000 P 4 

87:3 7 3,67 40,5 2,88 34,9 0,195 0,000 P 4 

88:3 7 2,30 13,3 1,95 11,2 0,120 0,000 P 4 

90:3 12 1,40 2,63 1,78 12,3 0,330 0,000 P 4 

90:3 13 1,72 4,20 2,46 25,1 0,413 0,000 P 4 

91:3 8 0,40 17,5 0,56 11,6 -0,304 0,000 F 4 

91:3 10 3,49 33,7 2,20 21,5 0,531 0,000 P 4 

93:3 4 1,84 19,0 1,68 14,9 0,139 0,000 P 4 

93:3 8 0,43 12,0 0,41 15,8 -0,140 0,000 F 4 

93:3 10 2,53 29,2 1,70 11,3 0,307 0,000 P 4 

För prov 90:3 bedömer jag den kraftigare flaggning som exkluderingen av den 
undersökta uppgiften ger som trovärdig. Jag går därmed emot den princip jag 
tidigare deklarerat, nämligen att alla uppgifter i provet per definition bör ingå 
i det mått som konstituerar den valida fysikförmågan. I det här fallet är 
emellertid frågan om inte medelvärdesskillnaderna mellan fokalgrupp och 
referensgrupp är så stora att de på något otillbörligt sätt påverkar DIF-
analyserna, i synnerhet den som baseras på poäng. I varje fall tycks någon 
statistisk artefakt särskilt märkbar för de aktuella uppgifterna på provet 1990. 
För detta prov bedömer jag den analys som baseras på det externa kriteriet 
betyg som mest trovärdig. Normalt blir emellertid skillnaderna mellan 



210 

ansatserna inte så stora, vilket övriga uppgifter i tab ell 29 illustrerar. Varför 
just det här provet uppvisar särskilt avvikande resultat kan jag inte med 
säkerhet förklara. Men det sammanhänger troligen med den extrema poängs
killnaden och den förhållandevis låga reliabilitet provet uppvisar. 

Denna uppfattning får visst stöd från Zwick m fl (1993) som undersökt prov 
med blandade uppgiftsformat (polytoma och dikotoma). De kommer till 
följande slutsats (sid 245): 

The result show that,when the R11 and F means are the same, the use of 
inappropriate procedures to compute the matching variable does not have a 
detrimental effect, but, when the means differ, the impact of the method of 
computation is substantial. Again, this is consistent with the dichotomous 
case, in which failure to include the studied item lead to distorted conclusions 
about DIF when R and F groups have different distributions, but not when 
they have identical distributions. 

Zwick m fl kommer således på statistiska grunder fram till samma slutsats som 
jag tidigare kommit till av validitetsskäl. De hävdar otvetydigt att de undersök
ta uppgifterna skall ingå i total poängen, i synnerhet när medelvärdesskillnaden 
är stor. Den kraftiga DIF som MH-betyg och P-SIBTEST flaggar skulle således 
vara "false positive" och den svaga DIF MH-poäng flaggar korrekt. Trots detta 
bedömer jag att det mest rimligt när det gäller uppgifterna 12 och 13 på provet 
1990 är att betrakta dem som uppgifter med manlig DIF. Inte minst är 
skillnaderna i lös ningsproportioner så extrema att det förefaller något märkligt 
om uppgifterna skall betraktas som könsneutrala12. Det sistnämnda argumentet 
är dock tämligen svagt i s ammanhanget, vilket jag återkommer till i av slut
ningskapitlet. 

De två uppgifterna illustrerar dock ytterligare vad jag tidigare varit inne på, 
nämligen att studier av gruppskillnader på en mer sofistikerad nivå inte kan 
göras mekaniskt. Jag önskar givetvis att jag kunde ge en stringent och elegant 
förklaring till de anomalier som uppträder. Tyvärr kan jag inte det och därför 
är jag i ett f all som det beskrivna hänvisad till en bedömning baserad på flera, 
delvis motstridiga, indikationer. Att bilden blir något olika när man betraktar 
komplexa system ur olika perspektiv är givetvis inget att förvånas över. Om 
man väljer ett perspektiv får man en entydigare bild, vilket underlättar 

nR och F står för referensgrupp och fokalgrupp (min anmärkning). 
,2På uppgift 12 är/?P = 0,53 ochp F  =  0,28 och på uppgift 13 ärp P  =  0,42 och pF=0,15. 
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eventuella beslut. Men detta betyder inte att den slutsats som med säkerhet dras 
av en entydig bild är bättre än den som med tvekan dras ur en mångtydig och 
delvis motstridig. Åtminstone tvingas man genom det senare förfaringssättet 
bli medveten om perspektivets betydelse för bedömningen. 

Några grafiska jämförelser av olika DIF-mått 

Innan jag lämnar valideringen av de olika metoderna och samstämmigheten 
mellan dem, skall jag göra några mer övergripande jämförelser. Detta gör jag 
huvudsakligen i form av prickdiagram ("scatter plots"). 

Jämförelse av ocMH f ör MH-poäng och MH-betyg 

Värdena på aMH ligger som bekant mellan 0 och med 1 so m jämviktsläge. 
För att få en symmetrisk fördelning av pojk- respektive flickuppgifter på de 
båda skalorna redovisar jag därför jämförelser av ln(aMH) i stället för av aMH. 
Flickuppgifiterna erhåller vid logaritmeringen negativa värden och pojkuppgif-
terna positiva värden på de två skalorna. 

Figur 32 visar 
prickdiagram och 
regressionslinje. De 
streckade linjerna i 
diagrammet (vid 
±0,50 på axlarna) 
motsvarar ungefär 
aMH =0,60 respekti
ve 1,65 och kan ses 
som en ungefärlig 
(praktisk) signifi-
kansgräns enligt 
tidigare angiven 
tumregel. 

Överenstämmelsen 
är som synes god. 
Korrelationen är 
0,87, vilket återigen 
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Figur 32.Prickdiagram och regressionslinje för sam
bandet mellan ln(aMH-poäng) och ln(a MH - betyg). 
Samtliga 200 uppgifter i undersökningen. De streckade 
linjerna markerar tumregler för signifikans. 
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kanske inte så överraskande med tanke på den transformation som gjorts. 
Några uppgifter ligger utanför diagonalrutorna vilket innebär att den ena 
metoden indikerar signifikans och den andra inte. 

Jämförelse av aMH för MH-metoder och Beta-uni för P-SIBTEST 

Jag är inte säker på i vilken utsträckning det DIF-index (Beta-uni) som används 
i P-SIBTEST är jämförbart med aMH för MH-metoderna. Shealy och Stout 
(1993a) anger de värden som finns i t abell 18, men sambandet torde främst 
vara empiriskt13. Figur 33 visar sambandet mellan ln(aMH-poäng) och Beta-uni. 
Även här är överensstämmelsen påtaglig, om än inte fullt så starkt som mellan 
de två MH-indexen. Korrelationen mellan ln(aMH-poäng) och Beta-uni är 0,80. 

Den outlier som lig
ger vid pilen i figur 
33 är uppgift 7 i 
prov 83:3 (jämför 
tabell 28). Återigen 
är det prov 83:3 som 
framträder. Uppgift 
7 är mycket svår 
(pP = 0,14 och 
pF = 0,04). Trots det 
låga värdet på Beta-
uni är den kraftigt 
signifikant till poj
karna enligt P-SIB
TEST (p < 0,0005). 
Även enligt MH-
poäng är den på 
gränsen till signifi-
kansnivå 4. Uppgif
ten har dock tvek
sam modellanpassning med betyg som kriterium. Detta tillsammans med 
den låga lösningsproportionen gör att det finns skäl att betrakta flaggningen 
med viss skepsis. 

/ 

o ^ !,:l 

»X 
•o " 

-Vs" s .... 

X^8<9 o 
o 

" 

<b ° 

Beta uni 

Figur 33.Prickdiagram och regressionslinje för sam
bandet mellan ln(aMH-poäng) och Beta-uni. Samtliga 
200 uppgifter i u ndersökningen. 

13Det ungefärliga samband de ger är Beta = -2,35 ln(aMH)/15 
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Överenstämmelsen mellan de två DIF-index som illustreras i figur 33 är 
någorlunda god på flicksidan (dvs de negativa delarna av axlarna). Däremot 
kan man notera att Beta-uni flaggar avsevärt kraftigare än ln(aMH-poäng) på 
pojksidan. Detta överensstämmer med vad som tidigare konstaterats, nämligen 
att P-SIBTEST klassificerar en klar majoritet av uppgifterna som pojkuppgif-
ter. 

Även i figur 33 markerar de prickade linjerna de ungefärliga praktiska 
signifikansnivåer som angetts för respektive skala. Av figuren framgår att det 
signifikanssamband som angetts av Shealy och Stout (1993a) inte stämmer helt 
i det här fallet. Regressionslinjens riktningskoefficient är något för låg (borde 
följt diagonalen i mittrutan). Punktmängden visar en tendens till delning i två 
armar på pojksidan och figur 33 ger sammantaget ett något osymmetriskt 
intryck. 

Jag visar inget motsvarande diagram för ln(aMH-betyg) och Beta-uni. Bilden 
är likartad, men korrelationen (0,77) är något lägre. De jämförelser jag gjort så 
här långt gäller måtten på "effect-size". I nästa avsnitt skall jag på motsvarande 
sätt jämföra de statistikor som utgör underlag för signifikansnivåerna. 

Jämförelse av statistikor för MH-poäng och MH-betyg 

P-SIBTEST genererar värden (kallade ' z-statistic") på en z-skala. Även här 
använder jag "pooled" värden i ställ et för "focal", dvs jag ser DIF-studien som 
dubbelsidig. Även de z-värdena som genereras av P-SIBTEST är negativa för 
flickuppgifter och positiva för pojkuppgifter. 

MH-metoderna genererar som vi sett en %2-statistika. Sådana antar enbart 
positiva värden och är därför inte särskilt lämpligt att jämföra med en z-skala. 
X2 definieras emellertid som %2 = Ez2 summerat över antalet observationer 
(frihetsgrader). I MH-fallet har vi en frihetsgrad varför x2 = eller z = ±Sx2. 
Om plustecken sätts in då aMH> 1 och minustecken då aMH < 1 e rhålls värden 
på en z-skala motsvarande den som används för P-SIBTEST, dvs pojkuppgifter 
har positiva z-värden och flickuppgifter negativa. Därmed underlättas 
jämförelserna av de olika statistikorna. 

Figur 34 visar jämförelser av statistikorna (z-värdena) erhållna vid analyser 
enligt MH-poäng och MH-betyg. Den övre vänstra figuren anger sambandet 
totalt, medan övriga diagram illustrerar uppgifterna uppdelade i olika 
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signifikanskategorier enligt det system jag använt (jämför tabell 19). De 
prickade linjerna anger ungefärligt signifikansnivåerna för respektive 
signifikanskategori. Flertalet uppgifter faller inom de diagonalrutor där de bör 
ligga för att överenstämmelse skall råda mellan metoderna. Framför allt gäller 
detta för flickuppgifterna nere till vänster medan pojkuppgifterna avviker något 
mer. Korrelationen är hög (0,90). 
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Figur 34. Prickdiagram över samband mellan statistikor för MH-poäng och MH-
betyg totalt (uppe till vänster), samt uppdelat på signifikanskategorier. Den 
streckade diagonala linjen i totaldiagrammet uppe till vänster är en symmetrilin-
je, de prickade linjerna anger aktuell signifikansnivå på respektive skala. 
Samtliga 200 uppgifter. "Signifik = 0" osv anger signifikansnivå enligt tidigare 
klassificering. 

Motsvarande diagram för statistikorna för MH-poäng ("z_POENG") och P-
SIBTEST ("z POOL") visas i figur 35. Här kan man återigen notera den 
förskjutning mot pojksidan som P-SIBTEST ger. Två pojkuppgifter på 
signifikansnivå 4 ligger kring gränsen för signifikansnivå 2 på skalan z-poäng. 
Det gäller, föga överraskande, de två tidigare diskuterade uppgifterna 12 och 
13 på provet 1990. Flertalet uppgifter faller dock även här inom diagonalrutor
na. Korrelationen 0,94 kan bedömas som hög. 
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Figur 35. Samband mellan statistikor för MH-poäng och P-SIBTEST totalt (uppe 
till vänster), samt uppdelat på olika signifikanskategorier. De prickade linjerna 
anger signifikansnivå på respektive skala och signifikansnivå. Samtliga 200 
uppgifter. 

Jag visar ingen figur över sambandet mellan MH-betyg och P-SIBTEST. Det 
liknar i hö g grad det i fig ur 35. Korrelationen är även i det ta fall hög (0,92). 

Sammanfattning 

Slutsatsen av den här redovisningen blir ett ytterligare stöd för att metoderna 
i hög grad överensstämmer, men att P-SIBTEST ger en viss övervikt för 
uppgifter flaggade i p ojkarnas favör. 

Mina svar på de tre inledande frågorna blir därmed, för det första att klassifice-
ringsskillnaderna inte är särskilt betydelsefulla. 1 de fall de förekommer får de 
inget genomslag av betydelse eftersom den metod som avviker utesluts ur 
beslutsunderlaget. För det andra: olikheterna mellan olika metoders skilda 
resultat kan i allmänhet förklaras utifrån de olika grundantagandena för 
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respektive metod. Och för det tredje att jag i allmänhet fäster störst tilltro till 
den metod som baseras på kriteriet transformerade betyg. Dock utan att i varje 
läge betrakta den som korrekt. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. 

Som avslutning på kapitlet skall jag göra vissa jämförelser mellan de mått jag 
erhållit och en del traditionella och fortfarande ofta använda mått på grupp
skillnader. 

Några jämförelser med traditionella mått 

Det vanligaste sättet att göra jämförelser är, som jag tidigare varit inne på, att 
jämföra lösningsproportioner eller skillnader i lösningsproportioner14. Hur 
skulle en sådan jämförelse utfalla i relation till den typ av undersökning jag 
genomfört? Jag skall göra några jämförelser och börjar med /?-värdesskillnader. 

/7-värdesdifferenser 

Flickuppgifter Olika Pojkuppgifter 

Figur 36 visar samtliga 200 uppgifter. Den övre skalan följer den klassifice-
ring jag gjort tidiga-
re (kolumnen "To
tal" i tabell 26). Den 
undre anger diffe
rensen mellan poj
karnas och flickor
nas lösningspropor
tioner. Varje streck 
markerar en uppgift. 
Lägg märke till den 
streckade linjen som 
markerar att ingen 
differens föreligger. 
Ett antal av de upp
gifter som klassifi
ceras som flickupp-

-0,068 0,291 
p-värdesdifferens P-F 

Figur 36. Samband mellan uppgifter klassificerade 
som pojk-eller flickuppgifter med samtliga tre metoder 
och p-värdesdifferenser. "Olika" innebär att alla meto
der ej klassificerat uppgiften till samma kön. 

14Det gäller t ex den svenska delen SISS (Second International Science Study) inom 1EA-
projektet som finns redovisad i Riis (1988). 
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gifter ligger således på positiva sidan, dvs pojkarna har högre lösningspro
portioner. Trots detta klassificeras alltså dessa uppgifter som flickuppgifter 
med de villkorade metoder jag använder. Detta är ett uttryck för skillnaden 
mellan villkorad och ovillkorad jämförelse. 

Antalet uppgifter 
klassificerade som 
olika blir många när 
samtliga uppgifter 
ingår, så låt oss som 
jämförelse lägga på 
ett signifikanskri-
terium. Jag väljer då 
att visa de uppgifter 
som klassificeras 
som signifikanta på 
nivå 2 eller högre, 
dvs minst två av me
toderna anger att 
skillnaderna är signi
fikanta på nivå 0,05 
eller lägre (figur 37). 

Den enda kvarvarande uppgiften som fortfarande inte flaggas i samma riktning 
av alla metoder är den tidigare bekanta uppgift 10 från prov 83:3.1 övrigt är 
metoderna konsistenta. Man kan konstatera att även på signifikant nivå flaggas 
ett antal uppgifter som flickuppgifter trots att pojkarna har högre lösnings
proportioner. Sådan konsekvenser - eller kanske inkonsekvenser - blir följden 
om man accepterar villkorade jämförelser. 

Man kan vidare notera att det inte längre finns någon överlappning av pojk-och 
flickuppgifter på axeln för /^-differenser (inga linjer korsar varandra). Det finns 
således i det här fallet ett värde på denna axel som särskiljer pojk- och 
flickuppgifter på samma sätt som de metoder jag tillämpar. Men det värdet är 
inte 0 som det blir med en ovillkorad jämförelse. Jag skall inte försöka besvara 
frågan om det finns något enkelt analytiskt sätt att hitta det särskiljande värdet. 
En mätning i figur 37 indikerar att gränsvärdet i den här undersökningen ligger 

Flickuppgifter Olika Pojkuppgifter 

0,291 -0,068 0 p-värdesdifferens P-F 

Figur 37. Samband mellan uppgifter klassificerade som 
pojk- eller flickuppgifter med samtliga tre metoder och 
p-värdesdifferenser. Uppgifter klassificerade på signifi-
kansnivå 2 eller högre. 
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i närheten av 0,10.15 

Lösningsproportioner 

Jag skall i det här avsnittet redovisa de ^-värden som ligger till grund för p-
värdesskillnaderna i 
figur 37, dvs p-\är-
den för de uppgifter 
som ligger i signifi-
kanskategori 2 eller 
högre. 

Att pojkarna har 
högre lösningspro
portioner framgår 
klart. Man kan vida
re notera en tendens 
till kurvlinearitet för 
pojkuppgifterna. 

En annan intressant 
iakttagelse är att de 
uppgifter som flag
gas som signifikanta 
pojkuppgifter visar 
en viss förskjutning 
mot lägre p-värden, medan det motsatta gäller för de uppgifter som flaggas 
som flickuppgifter. Man kan vidare notera att de uppgifter som klassifice
rats som flickuppgifter ligger samlade runt symmetrilinjen, dvs därp-
värdesdifferensen är 0. Detta stämmer väl med bilden i figur 37. 
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Figur 38. Lösningsproportioner för pojkar och flickor. 
Uppgifter klassificerade som pojk- respektive flick
uppgifter i signifikanskategori 2 eller högre. Den 
streckade linjen är en symmetrilinje. 

Tabell 30 visar antalet uppgifter och lösningsproportionerna i de olika 

15Bilden är likartad om man gör motsvarande jämförelser för var och en av de tre metoder jag 
använder. P-SIBTEST markerar dock gränsen något lägre än MH-metoderna, vilket är konsistent 
med tidigare resultat. 
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kategorierna och på 
de olika signifikans-
nivåerna. Här framgår 
tydligt att de uppgif
ter som klassificeras 
som flickuppgifter 
har avsevärt högre 
lösningsproportioner 
än dem som klassifi
cerats som pojkupp-
gifter, framför allt för 
de högre signifikans-
nivåerna. 

Resultaten stämmer 
väl överens med re
sultaten i tabellerna 
24 och 25 som visade 
fördelningen på pojk-
och flickuppgifter 
utifrån uppgifternas 
placering i provet. De 
tidiga uppgifterna, 
som i allmänhet är lättast (dvs har högre lösningsproportioner), var i allmän
het till flickornas fördel, medan de senare och svårare oftare flaggades som 
poj kuppgifter. 

Std(/?)-pIot 

Jag skall även visa hur uppgifter på olika signifikansnivåer, enligt den 
klassificering jag tillämpar, fördelar sig i ett prickdiagram med standardiserade 
/?-värden på axlarna. Detta diagram kan ses som en parallell till de som 
användes i den tidigare vanliga delta-plotmetoden (eller TID-metoden). 
Skillnaden är att jag använder en z-skala i stället för en delta-skala16. 

1 transformeras genom A= 4z+13. En annan skillnad är även att den grupp jag utgår ifrån inte 
utgör ett stickprov utan 15 olika stickprov. Jag utgår dock från att dessa 15 stickprov 
sammantaget kan ses som ett stort (stratifierat) stickprov ur en i hög grad homogen population 
som består av de N-elever som deltagit i de centrala proven 1982-1994. 

Tabell 30. Antal uppgifter klassificerade av samtliga 
3 metoder som flick-eller pojkuppgifter uppdelade 
på signifikansnivåer (enligt tabell 18) samt lösnings
proportioner (gäller totalgrupp pojkar+flickor). 
"Olika" anger att metoderna ej varit samstämmiga. 

Signi-
fi-

kans-
nivå 

Kön-alla metoder 
Signi-

fi-
kans-
nivå 

Flickuppg Olika Pojkuppg 
Signi-

fi-
kans-
nivå An

tal 
Lösn 
Prop 

An
tal 

Lösn 
prop 

An
tal 

Lösn 
prop 

"o 14 0,63 49 0,51 21 0,57 

1 31 0,61 3 0,31 28 0,50 

2 15 0,67 1 0,58 12 0,48 

3 4 0,66 0 - 8 0,40 

4 3 0,70 0 - 11 0,47 

Total 67 0,64 53 0,50 80 0,50 
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Delta-plot-metoden 
har ingen generellt 
accepterad metod för 
att bestämma den 
gräns där uppgifter 
skall anses uppvisa 
DIF (eller item-bias 
som var den vanliga 
termen då metoden 
var populär). Oster-
lind (1983) och Sta
ge (1985) redovisar 
några mått som an
vänts för att definiera 
praktisk signifikans. 

I diagrammen, figu
rerna 39-41, har jag 
ritat in symmetrilin-
jer samt två approximativa signifikanslinjer (baserade på Osterlind, 1983). 
Dessa får dock i huvudsak betraktas som stöd för ögat och skall inte tolkas 
rigoröst17. 

Rationalen för delta-plotmetoden är att uppgifter som är neutrala med avseende 
på t ex kön ligger i omedelbar närhet av symmetrilinjen. Figur 39 visar att detta 
stämmer väl för de uppgifter som jag klassificerat som ej signifikanta, dvs 
högst 1 av de 3 metoder jag använder flaggar uppgiften som signifikant på nivå 
0,05 eller lägre. Ingen uppgift avviker anmärkningsvärt från symmetrilinjen. 

0 Q. 1 
a 
2 
CO 

- 1 . 2  

/ M*/ 
/ -

/JGFCv 
/ -y /\o / 

AA 
/ /0-
,-"„Y 
-2.4 1.2 0.0 1.2 2.4 

Std(p)-flickor 

Flick-uppgift 
Olika 
Pojk-uppgift 

Figur 39. Standardiserade lösningsproportioner för de 
uppgifter som ej klassificerats som signifikant DIF, 
signifikansnivå 0 och 1. 

17Jag har lagt dessa linjer ca 0,5 z-enheter (vertikalt och horisontellt) från principalaxeln. Den 
tumregel som brukar användas (enligt Osterlind, 1983) är 0,75 z-enheter , men med ett så väl 
tilltaget intervall uppvisar i stort sett inga av uppgifterna item bias enligt delta-plot metoden. 



Figur 40 visar mot
svarande diagram för 
de uppgifter som 
klassificerats som 
DIF på signifikansni-
vå 2, 3 eller 4. Här är 
avvikelsen mellan 
TID-metoden och de 
metoder jag använt 
mer påtaglig. I syn
nerhet vissa uppgifter 
med låga respektive 
höga Std(p)-värden 
skulle med säkerhet 
inte klassificeras som 
DIF med delta-plot -
metoden18. Detta tor
de bero på den 
sammanblandning av 
uppgifters diskriminations-förmåga med />-värdesskillnader som utgjorde 
den främsta kritiken mot metodens användning. Denna effekt blir särskilt 
tydlig för extremt svåra eller lätta uppgifter. Det finns dock vissa uppgifter i 
mellanskiktet som också ligger så nära symmetriaxeln att de med säkerhet 
inte skulle flaggas som item-bias med delta-plot-metoden. 

Om jag enbart utgår från de 14 uppgifter som ligger på signiflkansnivå 4 blir 
bilden i enlighet med figur 41. Här är överenstämmelsen god - men inte 
fullständig. Ett par uppgifter flaggas inte. Figuren illustrerar därmed att 
delta-plotmetoden ej förmår flagga vissa uppgifter med mycket kraftig DIF. 
Alla tre flickuppgifter flaggas t ex kraftigt med de tre metoder jag nyttjar. 
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Figur 40. Standardiserade lösningsproportioner för de 
uppgifter som klassificerats som signifikant DIF, 
signifikansnivåerna 2-4. 

,sTID-metoden rekommenderades för uppgifter med p-värden mellan 0,05 och 0,95. Endast 3 
uppgifter i min undersökning ligger utanför detta intervall. En av dem (uppgift 7, 1983:3) ligger 
på signiflkansnivå 3 och finns längst ner till vänster i figur 40. De övriga två är ej signifikanta. 
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Här ligger de på 
gränsen. Omvänt 
kan man i figur 40 
se att delta-plotmeto 
den indikerar kraf
tigare DIF för vissa 
andra flickuppgifter 
som ej är lika signi
fikanta enligt mina 
kriterier. Några allt
för långtgående slut
satser kan dock inte 
dras eftersom signi-
fikansgränserna för 
STD(/?)-plot endast 
kan ses som approx
imativa. 
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Figur 41. Standardiserade p-värden för pojkar och 
flickor. Uppgifter på signifikansnivå 4. 

Samband mellan DIF och itemparametrar 

Vissa forskningsresultat (Clauser m fl, 1991) indikerar att MH-stati st ikan i 
högre grad markerar 
signifikant DIF för 
uppgifter med hög 
diskriminering 
(högt värde på a-
parametern) än med 
låg, samt att MH-
metoden skulle ha 
svårt att detektera 
DIF hos svåra upp
gifter, dvs uppgifter 
med högt värde på 
Z>-param etern. Jag 
skall visa ett par 
avslutande diagram 
som illustrerar hur 
det förhåller sig i 
min undersökning. 

v* * v- *°° 

Flick-uppg 
Pojk-uppg 

Flick-uppg 

Pojk-uppg 

z (MH-Betyg) 

Figur 42. Samband (regressionslinjer) mellan signifi
kansnivå (baserad på MH-betyg) och a-parametrar 
(betygsbaserade). 
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Figur 42 visar sambandet mellan a-parametervärden19 och statistikan baserad 
på MH-betyg. Man kan här knappast se några tendenser att högre diskrimina-
tion hos uppgifterna skulle leda till större andel uppgifter med DIF. En svag 
tendens kan skönjas hos de uppgifter som klassificerats som flickuppgifter, 
medan motsatsen gäller för pojkuppgifterna20. För gruppen totalt råder inget 
samband (totala regressionslinjen ej utritad). Figur 42 tyder således inte på att 
signifikanserna skulle vara beroende av a-parameterns värde 

Figur 43 visar sam
bandet mellan svå
righetsparametern b 
och statistikan z 
(MH-betyg). Inte 
heller här framträder 
något som skulle 
tyda på att metoder
nas förmåga att 
flagga DIF skulle 
vara lägre för svåra 
uppgifter, dvs upp
gifter med hög vär
den på è-parametern. 
Om så vore fallet 
skulle höga Å-värden 
i hö gre utsträckning 
motsvaras av låga 
värden på statistikan, 
dvs regressionslinjerna skulle ha negativ riktningskoefficient. En svag sådan 
tendens kan man visserligen se för flickuppgifternas del men den uppvägs 
av en svag positiv tendens för pojkuppgifterna. Sammantaget för båda 
grupperna blir lutningen 0 (total regressionslinje ej utritad) och något 

19Jag har inte estimerat parametrar för totalgruppen utan de angivna parametervärdena är 
medelvärden av pojkarnas skattade och flickors transformerade parametervärden (gäller både a 
och b). För att få en kontinuerlig skala på "signifikansaxeln" har jag använt z-(MH-betyg), dvs 
kvadratroten ur det med denna metod estimerade värdet på x2MH, b åda grupperna tilldelas 
positiva värden. Bilden blir mycket likartad om jag väljer någon annan av de tre statistikor jag 
använder. 
20Flickuppgifter- och pojkuppgifter har här klassificerats enligt majoritetsprincipen, dvs om 2 
eller 3 metoder flaggar för en viss grupp klassificeras uppgiften i denna grupps favör. Eftersom 
tre metoder används blir då ingen uppgift neutral. 
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Figur 43. Samband (regressionslinjer) mellan signifi-
kansnivå (baserad på MH-betyg) och ö-parametrar 
(betygsbaserade). Samtliga 200 uppgifter. 
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samband mellan 6-parameterns värde och flaggningsgraden kan således inte 
anses föreligga. 

Pojkarnas svagt positiva regressionslinje torde dock framför allt förklaras av 
den "outlier" som ligger vid punkten (3,5; 12). Sammantaget kunde man 
därmed möjligen säga att det finns en svag tendens till svagare signifikans för 
uppgifter med högre ô-parametrar, vilket skulle vara i li nje med Clausers m fl 
(1991) resultat. Tendensen är dock så svag att jag bedömer den som betydelse
lös. 

Resultaten är också i överenstämmelse med vad vi tidigare konstaterat i tabell 
29, nämligen att de mest signifikanta flickuppgifterna (i genomsnitt) hade 
något högre lösningsproportioner (dvs har lägre värden på Z>-parametrarna) än 
de mindre signifikanta, medan ömvändningen gällde för pojkuppgifiterna. 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag ganska grundligt undersökt skillnader och likheter 
mellan de olika metodiska ansatser jag tillämpar. Den sammanfattande 
slutsatsen är att den pluralistiska ansats jag valt för signifikansklassificering av 
uppgifter fungerar väl genom att den är förhållandevis robust mot enstaka 
avvikelser for någon metod. Den allmänna slutsatsen är dock att det råder hög 
konsistens mellan de tre metoder för DIF- undersökning som jag använder. 
Den enda systematiska avvikelsen innebär att P-SIBTEST generellt är 
förskjuten mot att flagga fler uppgifter som pojkuppgifter. Detta kan ha viss 
betydelse i närheten av signifikansgränserna. På det hela taget vill jag dock 
hävda att de resultat jag redovisar i kapitlet är ett gott stöd för den tillämpade 
ansatsen. 

Jag anser emellertid att MH-metodernas jämnare fördelning mellan pojk- och 
flickuppgifter är ett trovärdigare utfall för en villkorad metod. Det bör 
rimligtvis råda jämvikt i ett slutet system. Detta innebär att om jag skulle bli 
tvungen att ta ställning när olika metoder ger olika resultat skulle jag i fö rsta 
hand välja MH-betyg, dock först efter att ha försökt analysera varför de olika 
metoderna inte ger samstämmiga flaggningar. 

Jag har i det här kapitlet också visat att den villkorade ansats jag använder i 
många fall ger resultat som avviker från dem som erhållas om klassiska, 
ovillkorade metoder används. Min tidigare deklarerade uppfattning att 
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villkorade metoder är bättre vid analyser av gruppskillnader på uppgiftsnivå 
kvarstår oförändrad. 

Därmed avslutar jag valideringen av metoddelen och de mer renodlat 
statistiska jämförelserna. I nästa kapitel skall jag undersöka uppgifterna med 
avseende på vilka moment de behandlar, vilket format de har och andra 
egenskaper som kan tänkas bidra till att identifiera och kanske förklara varför 
vissa uppgifter är flickuppgifter och andra pojkuppgifter. 
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Kapitel 9 
"Om den mänskliga hjärnan vore så enkel att vi kunde 
förstå den, skulle vi vara så enkla att vi inte kunde. " 

(Emerson M Pugh)1 

Gruppskillnader på olika kategorier av uppgifter 

Så här långt har avhandlingen nästan uteslutande handlat om olika metoder för 
att identifiera uppgifter som fungerar olika för olika grupper av elever, samt 
om statistiska jämförelser mellan utfallen av de olika metodiska ansatserna. 
Avhandlingens första syfte har stått i fo kus. Med undantag av kapitel 7 och 
vissa exemplifieringar har dessa delar inte varit specifika för något särskilt 
ämne eller någon särskild provtyp. De utvecklade metoderna avses vara 
användbara även för andra prov än centrala prov i fysik. 

I det här kapitlet kommerjag att tydligare inrikta mitt intresse mot avhandling
ens andra syfte, nämligen att undersöka om - och i v ilken utsträckning - de 
fysikuppgifter som flaggas som pojk- respektive flickuppgifter uppvisar 
karakteristiska egenskaper med avseende på olika kvalitativt identifierbara 
ämnesdidaktiska och kognitiva aspekter. 

Detta innebär svårigheter av ett annat slag än dem jag mött så här långt. De 
metodologiskt inriktade kapitlen har gett mig en känsla av inskränkt grävande. 
Ungefär, föreställer jag mig, som en guldgrävare som gjort en inmutning där 
han stått med näsan mot marken dag ut och dag in, med en fåfäng förhoppning 
att finna några guldkorn. Nu gäller det emellertid lyfta blicken och möta hela 
den rika verklighet som breder ut sig runt det hål jag grävt. Här blir då 
uppgiften inte längre att grundligt undersöka en mycket avgränsad del av den 
verklighet jag valt att granska, utan i stället att ur den rika omgivningen välja 
ut de delar som på ett meningsfullt sätt kan anses karakterisera hela den 
komplexa mångfalden. Det är därvid inte längre möjligt att fördjupa sig i 
detaljer. Av utrymmesskäl måste en ytligare bild målas. 

!Ur Gärdenfors (1992). 
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Klassificering av provuppgifter 

När det gäller analysen av de enskilda uppgifter som ingår i de undersökta 
proven kan man tänka sig många olika aspekter. Det empiriska underlaget är 
dock begränsat till elevens poäng på respektive uppgift, kön, senaste termins
betyg samt linje (N eller T). Det finns således inga möjligheter att avgöra 
vilken betydelse elevernas attityder eller affektiva reaktioner har vid mötet med 
de olika uppgifterna. Inte heller är det möjligt att avgöra betydelsen av olika 
socioekonomiska faktorer, innanför eller utanför skolans väggar, osv. Det finns 
dock en hel del studier som väl belyser sådana faktorers inverkan (se t ex 
Haladyna & Shaughnessy, 1982; Willson, 1983; Riis m fl, 1988; Sjöberg, 
1988; Wilder & Powell, 1989; Staberg, 1992; Gipps & Murphy, 1994; 
Engström, 1994). Dessa typer av frågeställningar ligger emellertid utanför 
ramen för mina syften och jag kommer därför att anlägga ett betydligt snävare 
perspektiv i min granskning. 

Samtidigt måste jag dock betona att denna granskning, trots ett snävt 
perspektiv, oundvikligen blir tämligen ytlig. Ambitionen är att med utgångs
punkt i tidigare forskning, och därpå baserade teorier, försöka hitta några 
meningsfulla kriterier eller rationaler för att kategorisera uppgifter, samt att 
undersöka om någon eller några av dessa kriterier utmärker sig särskilt när de 
relateras till de uppgifter jag på statistisk grund kallat pojk- respektive 
flickuppgifter. Vissa av de valda kriterierna kan sägas vara specifika för det 
ämne det gäller, dvs fysik, andra är av mer allmän kognitiv natur. I synnerhet 
klassificeringen i kognitiva kategorier är dock komplex. Kognitionsforskningen 
och kognitionspsykologin är under stark utveckling och enhetliga och allmänt 
vedertagna teorier saknas i hög grad (se t ex Ro we, 1991), kanske i synnerhet 
när det gäller kopplingen mellan kognitionspsykologin och den mer didaktiskt 
inriktade forskningen. Och kanske i ännu högre grad när det gäller kopplingen 
mellan kognitionspsykologi och provverksamhet (se t ex Snow & Petersen, 
1985; Snow & Lohman, 1989; Fredriksen m fl, 1993). 

En stor del av de kognitionspsykologiska teorierna baseras på latenta variabler, 
konstruerade med hjälp av olika statistiska tekniker (t ex faktoranalys). Ofta är 
då syftet att konstituera så kallade g-faktorer (se t ex Gustafsson, 1992; 
Gustafsson & Balke, 1993; Rosén, 1995). Denna typ av kognitiv kategorisering 
bedömer jag inte som relevant för det empiriska underlag jag använder och 
utifrån det mer ämnesinriktade perspektiv jag är intresserad av. Jag kommer 
därför inte att beröra denna typ av kognitiv teoribildning. Den indelning jag 
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valt baseras på en något äldre typ av kategorisering, som dock har fördelen att 
vara mer lämpad som underlag för en kvalitativ bedömning av de enskilda 
uppgifterna, och som också torde vara lättare att relatera till ett didaktiskt 
perspektiv. 

Trots den reduktion av möjliga aspekter på gruppskillnader jag således gjort, 
genom att utesluta affektiva och socioekonomiska komponenter samt vissa 
kognitiva ansatser, återstår ändå alltför många för att min undersökning skall 
kunna bli annat än översiktlig. De till synes enkla kognitiva kategorier jag valt 
får ses som grova rubriker på komplicerade sammanhang. Jag kommer att välja 
kriterier utifrån några av de frågeställningar som är vanliga i den litteraturen 
som rör skillnader mellan pojkar och flickor. Men i synnerhet när det gäller 
frågor om klassificering av uppgifter efter vilken kognitiva nivå som krävs för 
att lösa dem, finns manga teorier och taxonomier att utgå ifrån. Jag ansluter 
mig härvidlag inte strikt till något visst synsätt utan kommer vid klassificering
en att försöka formulera ett fåtal kategorier, som rimligtvis kan förväntas vara 
förståeliga för en erfaren fysiklärare. Jag kommer i de olika klassificeringarna 
att försöka motivera mina val av kriterier och kategorier. 

Bedömningarna av vilket tänkande som ligger bakom lösningen av ett problem 
är mycket svåra och kan inte besvaras enbart genom granskning av enskilda 
uppgifter. När en expert2 granskar en uppgift ser han eller hon lösningen 
genom det som Patel & Groen (1991) kallar "forward reasoning". Detta 
innebär att experten mer eller mindre omedelbart inser hur man från den givna 
informationen kan nå svaret. När noviser försöker ta sig an samma uppgift 
tillämpar de en strategi som kallas "backward reasoning", vilket innebär att de 
utgår från den efterfrågade storheten och sedan söker sig bakåt för att finna ut 
hur den givna informationen skall användas. När en expert möter ett problem 
inom ett område där han eller hon inte är expert, tillämpar emellertid även 
experten i allmänhet strategin "backward reasoning". Vissa metakognitiva 
processer kan dock var tillämpliga över olika kunskapsdomäner och några 
distinkta gränser mellan expert/novis och domän låter sig inte definieras. 

Den lösning till en uppgift som presenteras kan dock se likadan ut vid 
redovisningen oberoende av på vilket sätt den uppnåtts. Det är således svårt, 
kanske omöjligt, för en expert (lärare) att avgöra vilket tänkande som använts 
för att lösa en viss uppgift, eftersom experten i al lmänhet tillämpar en annan 
strategi än novisen (eleven) för att nå samma lösning. Av lösningsstrategierna 

2Teorier om experttänkande finns t ex i Er icsson & Smith (1991). 
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torde expertens rimligen anses ligga på en högre kognitiv nivå. Men frågan är 
om detta är självklart. För vad skall man mena med högre kognitiv nivå? 
Ligger expertens tänkande på en högre kognitiv nivå för att han eller hon 
rutinmässigt kan lösa problem som novisen får brottas med länge? Skall 
kognitiv förmåga ses som en generell egenskap, en metaförmåga hos en viss 
person, eller är den olika beroende på i vilken kontext de problem personen i 
fråga försöker lösa ingår? Möjligen är det mest meningsfullt i didaktiska 
sammanhang att tala om kognitiv förmåga inom ett visst ämne. Eller kanske 
bör man inte alls tala om kognitiv förmåga i det sammanhanget, eftersom 
begreppet har en mer generell och övergripande definition inom kognitions-
psykologin (t ex som g-faktorer), vilket leder till begreppsförvirring. Man 
kanske bör nöja sig med att experter per definition är bättre problemlösare i sitt 
ämne än novisen och ej försöka uttala sig om vad detta innebär i kognitivt 
avseende. 

I vilket fall, hur skall den eller de som klassificerar uppgifter i min undersök
ning kunna avgöra vilken kognitiv nivå som krävs för att lösa en uppgift. Den 
enda information som finns är själva uppgiftstexten. Granskaren vet hur han 
(det är en han i det här fallet) själv tänker när han löser uppgiften, men han vet 
inte om de elever som löst uppgiften tänkt som en expert eller som en novis? 
Så frågan är hur meningsfulla sådana klassificeringar är. Man kan givetvis 
postulera att en elev som löst en viss uppgift befinner sig på en viss nivå, men 
detta är ett auktoritetsanspråk och inte ett argument. 

Jag skall dock inte fördjupa mig inte ytterligare i dessa problem. För att 
praktiskt kunna hantera klassificeringen av uppgifterna har jag valt att inta en 
mer pragmatisk hållning, baserad på en förhållandevis osofistikerad teoretisk 
grund när det gäller de kognitiva aspekterna på uppgifterna. Området är alltför 
omfattande och komplext för att utrymme för en mer utarbetad modell skall 
kunna ges inom ramen för det här arbetet.3 Och framför allt medger inte det 
empiriska underlaget några rimligt säkra tolkningar och inferenser om 
elevernas tankar när de försöker lösa de förelagda uppgifterna. 

Mina, och mina kollegors4, försök till klassificering av fysikuppgifterna efter 
kognitiv nivå får således i huvudsak ses som en form av förstudier. Den 
förhållandevis enkla ansatsen är dock inte unik för min studie utan har även 
tillämpats vid andra liknande studier. Vid de undersökningar som gjorts i 

3Ett exempel på en mer utarbetad analys av fysikuppgifter finns i Anzai (1991). 

klassificeringarna har gjorts av tre personer inklusive mig själv. 
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samband med IEA-studierna FISS och SISS har t ex klassificeringar av 
liknande slag använts (Riis, 1988). 

Tio kriterier för kategorisering av uppgifter 

I f lertalet av de undersökningar som gjorts om skillnader mellan pojkar och 
flickor i na turvetenskapliga ämnen har resultatet blivit att fysikämnet intar en 
viss särställning som det ämne som uppvisar de största skillnaderna till 
pojkarnas fördel (Kelly, 1981; Riis m fl, 1988; Sjöberg, 1988; Sjöberg & 
Imsen; 1988; Wilder & Powell, 1989). Dessa undersökningar gäller jämförelser 
av pojkars och flickors medelvärden på prov i fysik, biologi, kemi etc. Det rör 
sig således i al lmänhet om tämligen grova jämförelser. Några mer ingående 
studier av vilka skillnader som förekommer när det gäller olika moment inom 
de enskilda ämnena tycks däremot inte ha gjorts. 

Eventuella analyser av uppgifternas innehåll - i den mån de förekommer - görs 
på en mycket allmän nivå. T ex skriver Riis m fl (1988)5 beträffande de 
uppgifter som uppvisar de största medelvärdesskillnaderna till pojkarnas fördel 
följande (sid 161): 

Samtliga fem "pojkuppgifter" gäller fysik och tre av dem innehåller diagram. 
Däremot är ingen av de fem frågorna av den karaktären att den enbart eller i 
hög grad kan lösas med hjälp av ett logiskt deduktivt resonemang. 

Några sidor senare redovisas de uppgifter som uppvisar />-värdesskillnader 
större än 0,10. Av dessa är en stor andel fysikuppgifter. Många av dessa anges 
i s in tur "gynnas av spatial förmåga". Någon beskrivning av vilken innebörd 
som läggs i be greppet spatial förmåga ges dock inte. 

Dessa resultat gäller grundskolan. För gymnasieskolans del görs i huvudsak 
jämförelser mellan N- och T-linjen. I mycket ringa grad analyseras skillnader 
mellan pojkar och flickor. De jämförelser som görs gäller hela ämnen. Däremot 
redovisas inga jämförelser på moment- eller uppgiftsnivå. 

Inte heller i den redovisning av de norska resultaten i SI SS-undersökningen, 
som Sjöberg (1988) redovisar, ingår någon mer detaljerad analys av hur de 
olika momenten inom fysiken klaras av pojkar och flickor. Sjöberg skriver 

5Det gäller resultaten från SISS (Second International Science Study). 
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beträffande population 3 (gymnasieelever) följande (sid 51): 

Although boys have higher scores than girls in most content areas, there are 
some areas that are typically female and others that are typically male: Girls 
score higher on questions linked with human reproduction, venerai diseases, 
effect of hormones, heredity, ets. Boys score (much!) higher on questions 
conserning physics, and topics like electricity, mechanics, sound and light. 

Att flickor lyckas bättre på uppgifter som rör sjukvård och sociala relationer 
är i överenstämmelse med andra undersökningar (t ex Stage, 1985). Samstäm
mighet råder även när det gäller de kunskapsområden där pojkarna enligt 
Sjöberg når bättre resultat. Sjöbergs analys är dock tämligen grov och några 
mer precisa svar på frågan om det inom fysikämnet finns moment som går mer 
i den ena eller andra gruppens favör ges inte. 

Elektricitet anges dock ovan som ett moment som särskilt anses tilltala 
pojkarna. Samma uppfattning kommer till uttryck i Bateson & Parsons-
Chatman (1989). De skriver (sid 372): 

Johnson et al.(1983), [...] They emphasize that boys' activities afford greater 
opportunities, or at least a broader range of concepts than do girls'. For 
example, they argue that boys would have much greater opportunity for 
accumulating knowledge of mechanics and gaining familiarity with electrical 
circuits. Elswhere Johnson and Murphy (1984) point out that the extreme 
discrepancy in the performance of girls and boys on questions featuring 
electricity appears to be a firmly established phenomenon with this being 
confirmed by all international studies undertaken to that date.(Min kursive
ring.) 

Även Staberg (1992) kommer i sin undersökning av grundskoleelever fram till 
att eliära är det moment inom de naturorienterande ämnena som är mest 
populärt hos pojkarna och som ger den största könsdifferensen i popularitet. 
Hon säger dock inget om deras kunskaper. 

Den enda riktigt klara slutsats man tycks kunna dra av tidigare forskning, när 
det gäller skillnader mellan pojkar och flickor inom olika moment inom 
fysiken, är att ellära är det moment som tilltalar pojkar mest och det moment 
där könskillnaderna är särskilt påtagligt till pojkarnas fördel. 

När det gäller mina försök till kognitiv klassificering följer jag i hu vudsak den 
indelning som Maccoby & Jacklin (1974) fann karakteristisk för skillnader 
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mellan pojkar och flickor, nämligen att pojkar är bättre på test som prövar 
spatiala och kvantitativa förmågor, medan flickor lyckas bättre på test som 
prövar verbala förmågor. Bilden har senare nyanserats (se t ex Rosén, 1995), 
men fortfarande torde denna uppfattning ha tämligen allmän acceptans inom 
kognitionspsykologin. Den fråga jag vill försöka besvara är: Gäller samma 
förhållande de fysikuppgifter som ingår i de centrala proven? 

Den citerade litteraturen ger således underlag för några tänkbara kriterier för 
jämförelser av uppgifter. Andra har inspirerats av Carlton & Harris (1992) som 
vid ETS gjort undersökningar av gruppskillnader. Kodningen6 av uppgifterna 
i oli ka kategorier har förutom av mig själv gjorts av två andra ämneskunniga 
(manliga) medarbetare på Avdelningen för pedagogiska mätningar vid Umeå 
universitet7. Jag kommer att ange ett mått på överenstämmelsen (interbedömar-
reliabiliteten) i ka tegoriseringen i samband med resultatredovisningen. 

De fem första kriterierna berör främst uppgifternas innehåll och form och kan 
ses som mer didaktiskt relaterade kriterier, medan de fem avslutande i högre 
grad försöker spegla olika kognitiva aspekter. Det är givet att de kriterier jag 
valt och de klassificeringar jag gör i många fall överlappar varandra. Det gäller 
hela tiden samma 200 uppgifter, som i d e olika fallen grupperas efter olika 
principer. Vissa kriterier är helt olikartade, medan andra är mer närliggande, 
eller till och med kan ses som grövre eller finare raster av samma karaktär. 

Uppgifterna har kategoriserats med avseende på följande kriterier. 

1. Moment 
Den första kategoriseringen gäller momentklassificering av uppgifterna. 
Därvid utgår jag från den indelning i 17 moment som återfinns i supplement 
32 och som jag redovisat i kapitel 7. Vid kategoriseringen har jag gjort en 
ytterligare finfördelning av de enskilda momenten i cirka 2-4 undermoment. 
Vid redovisningen kommer dock i huvudsak en grövre indelning att tillämpas. 
Eftersom endast 200 uppgifter ingår i undersökningen blir slutsatserna osäkra 
om uppgifterna uppdelas i all tför många kategorier med få uppgifter i va rje. 
Detta kriterium ägnar jag förhållandevis stor uppmärksamhet. 

6Gäller ej kriteriet Antal ord som jag ensam kodat. 
7Efter 1995-04-01 Enheten för pedagogiska mätningar vid Umeå universitet. 
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2. Figurtyp 
Riis m fl (1988) konstaterade att tre av de fem uppgifter som de klassificerat 
som mest påtagliga "pojkuppgifter" innehöll diagram. Huruvida de också ansåg 
att detta gäller generellt nämner de inte. Jag har som en figurkategori valt 
uppgifter som innehåller diagram8. Kategorierna är följande: 

0. Ingen figur. 
1. Illustration, figuren ej nödvändig för lösning (ej data i figuren). 
2. Figur ingår i förutsättningen för lösningen (kopplingsschema, gitter etc 

med data från figuren). 
3. Diagram. 
4. Mätning i figur. 

3. Antal ord 
Det anses allmänt att flickor har högre verbal förmåga (se t ex Halpern, 1992; 
Gipps & Murphy, 1994), även om många undersökningar rapporterar att en 
minskning skett sedan de tidiga undersökningarna på 1960- och 1970-talen. I 
vissa undersökningar rapporteras män numera ha högre värden (se Wilder & 
Powell, 1989). 

Verbal förmåga innefattar dock många komponenter (se t ex Stenberg & 
McNamara, 1985) och jag gör inte anspråk på att ge något annat än ett mycket 
grovt mått på denna förmåga. När det gäller fysikuppgifter ingår knappast 
något som kan betecknas som textproduktion. Däremot kan det väl anses 
rimligt att läsförståelse är en väsentlig egenskap hos den som skall vara en 
duktig lösare av fysik problem. För att försöka erhålla något mått på språkets 
betydelse, och då läsförståelseaspekten, har jag med denna variabel. Den 
kvantifieras helt enkelt genom att antalet ord i uppgiften räknas. Det är då 
underförstått att en omfattande text ställer större krav på läsförståelsen9. För 
flervalsfrågor ingår även orden i svarsalternativen. Som ord definieras uttryck 
åtskilda av mellanslag. 

8Med diagram menar jag det vi i svenskt språkbruk menar, dvs någon form av grafisk 
framställning av samband mellan variabler. I in ternationell litteratur används "diagram" ibland 
mer generellt (t ex Anzai, 1991) och innefattar då exempelvis figurer där krafter som verkar på 
en kropp utritats. Även Riis m fl (1988) har en något vidare definition av begreppet diagram än 
den jag tillämpar. 
9Eftersom det i mycket stor utsträckning är samma personer som utformat uppgiftstexterna till 
flertalet prov som ingår i m in undersökning kan man förutsätta att de är skrivna i samma stil. 
Något som även stöds en granskning av uppgifterna. 
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4. Uppgiftstyp 
När det gäller uppgiftstyp är det en allmän och väldokumenterad uppfattning 
att flervalsuppgifter som uppgiftsformat gynnar pojkar, oberoende av vilket 
ämne det gäller, medan uppgifter med fritt producerade svar gynnar flickor 
(Bell & Hay, 1987; Bolger, 1984; Breland & Griswold, 1981; Mazzeo M fl, 
1991; Murphy, 1980, 1982; Peterson & Livingston, 1982; Schmitt & Crone, 
1991). Dessa undersökningar baseras på enkla medelvärdesjämförelser och 
regressionsanalyser. Eftersom inga av de moderna villkorade metoderna 
utvecklats för polytoma uppgifter, saknas jämförelser mellan dikotoma och 
polytoma uppgifter där sådana metoder använts10. 

Kriteriet har 5 kategorier i vår klassificering. Inom parentes anges i vilken del 
av provet uppgiftstypen ingår. 

1. Kortsvar (A-del, del I). 
2. Flervalsfråga (A-del, del I). 
3. Svar i figur/diagram. (Alla delar.) 
4. Holistisk lösning (B-del, del II, del III). 
5. Delfrågor (B-del, del II, del III). 

5. Kvantitativ - kvalitativ lösning 
När det gäller test av kvantitativ förmåga talar litteraturen tämligen entydigt for 
att detta är en förmåga till pojkarnas fördel, men även inom denna kognitiva 
domän har en viss utjämning skett (Wilder & Powell, 1989). Även begreppet 
kvantitativ förmåga är dock komplext (se t ex Snow & Lohman, 1989). Mitt 
mått innebär en grov dikotomisering. Uppgiften klassificeras i en av två 
kategorier. Kvantitativ innebär att minst en matematisk (aritmetisk) beräkning 
skall göras (uppgiften kodas som 1). Om ingen beräkning ingår klassificeras 
uppgiften som kvalitativ (kodas med 2). 

6. Spatial komponent 
Detta är en förmåga som traditionellt prövats med test som i första hand 
innebär att den prövande skall identifiera tredimensionella figurer genom att 
granska tvådimensionella bilder (mental rotation). Ett annat vanligt test innebär 
att känna igen och urskilja figurer som är inbäddade i teckningar ("spatial 

10Metodutvecklingen pågår dock och förutom P-SIBTEST har vissa andra metoder föreslagits 
på senare tid (se t ex Welch & Miller, 1995). Så vitt jag kunnat finna har de dock inte använts 
för att studera DIF med avseende på dikotoma och polytoma uppgifter. Däremot diskuteras i 
vilken utsträckning de skall kunna anses mäta samma förmåga. Jag har emellertid i min 
undersökning av fysikuppgifter postulerat att båda uppgiftstyperna mäter samma fysikförmåga. 
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visualization" eller "embedded figures") (se t ex Pellegrino m fl, 1985; Linn 
& Peterson, 1986; Halpern, 1992, sid 69 eller Friedman, 1995). 

Den traditionella uppfattningen är att pojkar når högre resultat på denna typ av 
test. I likhet med vad fallet var för de verbala och kvantitativa testen tycks även 
här en utjämning skett efterhand genom att skillnaderna minskat (Emanuelson 
& Svensson, 1986). Huruvida dessa testresultat begreppsligt skall anses 
definiera spatial förmåga i v idare mening kan dock ifrågasättas. I vilket fall 
anses begreppet i dag betydligt mer komplext än vad de tidiga operationella 
definitionerna indikerade. Snow & Lohman (1993) skriver (sid 4): 

Many new analyses of spatial ability tests show that psychometric understanding 
of these abilities has been particularly superficial (Lohman, 1988). It appears that 
spatial abilities also involve multiple strategies, some of which are not at all 
"spatial"; these strategies vary with task demands and can be altered with 
seemingly minor variations in such demands. Some new techniques have been 
suggested for the measurement of spatial abilities, but the changes in test theory 
and design associated with these techniques need much more investigation. 

Jag torde inte behöva påpeka att den klassificering jag gör inte kan ha någon 
högre grad av sofistikering. Visst stöd för den indelning jag valt finns dock i 
Pellegrino & Hunt (1991) som skriver: "... there is no clear separation of two 
dimensional from three dimensional stimuli and tasks .." (Sid 205). 

Bedömarna har instruerats att spatial komponent ingår om "rörelser eller 
riktningar i två eller tre dimensioner är väsentlig betydelse för att lösa 
uppgiften" (kodas med 1). Om detta ej anses gälla saknar uppgiften spatial 
komponent (kodas med 0). 

7. Matematisk komponent 
Enligt Snow & Lohman (1989) skiljer sig matematisk förmåga från verbal och 
spatial förmåga genom att den inte är lika starkt differentierande. Min ambition 
här är att undersöka om uppgiftens krav på matematisk färdighet är en 
särskiljande faktor mellan pojkuppgifter och flickuppgifter. 

Kriteriet avser således att ge ett grovt mått på den matematiska färdighet som 
krävs för att lösa uppgiften och kan ses som en precisering av den tidigare 
uppdelningen i kvantitativ respektive kvalitativ lösning. Tre kategorier 
används. 

0. Ingen eller mycket elementär matematik krävs (grundskola). 
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1. Viss matematisk svårighet (t ex trigonometri, enklare andragradsekvatio-
ner eller enkla moment från gymnasieskolans kurs). 

2. Relativt hög matematisk svårighet (t ex rotekvation, svårare andragradse-
kvation eller svårare moment från gymnasieskolans kurs). 

8. Konkretionsgrad 
Det här kriteriet syftar till att undersöka om en mer konkret kontext gynnar 
någon grupp. Många forskare anser att flickor har ett större behov än pojkar av 
att kunna förstå sammanhang och kontext vid problemlösning (t ex Staberg, 
1992). Detta skulle indikera att uppgifter med konkret innehåll i högre 
utsträckning kunde förväntas flaggas som flickuppgifter. Samtidigt är dock 
uppgifter konkreta med avseende på något innehåll och därmed är det tveksamt 
om en konkret kontext i sig är tillräcklig. 

Doolittle & Cleary (1987) finner att flickor lyckas bättre på "rent" matematiska 
uppgifter, medan pojkarna lyckas bättre om uppgifterna uttrycks i verbala 
kontext. Syftet får min del är att undersöka om olika kontext kan bidra till att 
förklara varför vissa uppgifter flaggas som pojkuppgifter och andra som 
flickuppgifter. 

Kriteriet har i m in klassificering fem kategorier från helt abstrakt uppgift till 
uppgift i "vardagssituation där personer utför handlingar"11. Även detta 
kriterium är tämligen grovt och i allmänhet också rätt svårtolkat. 

0. Helt abstrakt och teoretisk, ej mätetal. 
1. Abstrakt, ej känd situation, mätetal. 
2. Konkret/abstrakt, ej vardagssituation men bekant situation från undervis

ningen, laboration etc. Ej personer. 
3. Konkret verklig situation utanför skolmiljö. Personer ej explicit 

involverade, men vardagsföremål ingår (t ex bilar, hårtorkar etc). 
4. Konkret verklig situation, personer utför handlingar. 

Man kunde här möjligen också tänkt sig en indelning i manlig respektive 
kvinnlig intressesfär. Stage (1985) anger för högskoleprovets del att kvinnor 
lyckas bättre på uppgifter som behandlar vård och hemkunskap, medan pojkar 
lyckas bättre på uppgifter som behandlar sport, ekonomi, teknik osv. En sådan 

1 Ursprungligen hade jag planerat en femte kategori: Uppgifter med personnamn. Det visade sig 
emellertid att det endast fanns en sådan uppgift (uppgift 9, 1993). 
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kategorisering är dock svår, eller omöjlig, när det gäller de centrala proven i 
fysik. Alltför få uppgifter faller t ex inom kategorin "vård och hemkunskap", 
eller inom någon annan av de intressesfärer som rimligen kan kallas kvinnliga, 
för att några generella slutsatser skall kunna dras12. 

9. Reproduktion - Produktion 
Jag har i olika sammanhang mött uppfattning att flickor lyckas bättre på enkla 
och rutinmässiga uppgifter, därför att deras större noggrannhet och ordning där 
anses komma till sin rätt. I konsekvens med denna uppfattning skulle då pojkar 
vara bättre på de uppgifter som kräver mindre av rutinlösning och mer av 
nytänkande. I viss mån indikerar min tidigare analys av uppgifternas placering 
i provet stöd för en sådan uppfattning (tabellerna 24 och 25). Men det är svårt 
att dra några långtgående slutsatser med endast uppgiftens placering i pr ovet 
som underlag. Det kan vara tidsbrist, lägre självförtroende, större testrädsla 
eller annat som gör att flickorna i högre utsträckning satsar sin energi på de 
enklare inledande uppgifterna och mindre utsträckning ger sig i ka st med de 
avslutande svårare. 

Syftet med kriteriet att försöka få en ytterligare indikation på om det finns stöd 
för uppfattningen att flickor lyckas bättre på uppgifter av mer reproduktiv 
karaktär medan pojkar lyckas bättre på de uppgifter som ställer större krav på 
självständigt tänkande. Kriteriet innebär en grov dikotomisering i två kognitiva 
kategorier efter en idé hämtad från Holland (se t ex Lindström, 1995). 

Som "Reproduktion" definieras i min undersökning uppgifter, som av de 
bedömande lärarna uppfattas som typiska skoluppgifter, dvs eleverna bedöms 
ha arbetat med denna typ av uppgifter, eller med mycket likartade uppgifter 
(kodas med 1). Som "Produktion" klassificeras övriga uppgifter, dvs sådana 
uppgifter som eleven inte bedöms ha mött tidigare och som anses kräva någon 
form av för eleven nytt tänkande (kodas med 2)13. 

12I själva verket har jag endast kunnat hitta en (1) uppgift inom kategorin "vård och 
hemkunskap", såvida inte vissa uppgifter i e liära (inkoppling av lampor och liknande) skall 
inräknas. Det är uppgift 9, CpFy 1994 som gäller ultraljudsbehandling av gravida kvinnor. 
Denna uppgift visade sig för övrigt vara neutral (signifikansnivå 0, se bilaga 2). Bilar har 
däremot varit ett kärt tema. Tre prov av fyra (i genomsnitt) har innehållit en uppgift med bilar 
inblandade. I synnerhet var de populära i de prov som gavs i b örjan av 1980-talet (se Ramstedt, 
1985). 
13En annan dikotomi som kan tänkas gäller indelning i divergenta och konvergenta uppgifter (se 
t ex Löfdahl, 1987; Gisselberg, 1991; Osterling & Merz, 1994). Konvergenta uppgifter är enligt 
Löfdahl de uppgifter som leder till ett entydigt svar (kallas ibland "slutna" uppgifter, medan 
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10. Antal steg i lösningen 
Detta kriterium kan ses som ett försök till en mer nyanserad kognitiv 
klassificering med samma syfte som i föregående kriterium. Genom att flera 
kategorier ingår blir givetvis klassificeringen svårare. Ett problem vid denna 
typ av klassificering är om man skall anse att kriteriet gäller vad som sker i 
huvudet på den som löser uppgiften, eller om det gäller vad man kan säga om 
den lösning som finns nedskriven på ett papper. Det enda som finns tillgängligt 
är normalt det som finns nedtecknat. Från detta görs sedan inferenser angående 
nedtecknarens kognitiva status. I mitt fall finns emellertid inte heller lösningar
na tillgängliga utan endast uppgifterna. Det blir då kodarens uppgift att utifrån 
sitt eget sätt att tänka, eller utifrån någon taxonomi, bedöma till vilken kategori 
en viss uppgift skall föras. Det är givet att ett sådant kriterium är svårkodat och 
svårtolkat. Jag vill ändå göra ett försök. 

Det finns en mängd olika taxonomier att välja bland när det gäller försök att 
klassificera uppgifter efter någon form av kognitiv nivå (Bloom, 1956; Ebel, 
1972; Thorndike & Hagen, 1977; Biggs & Collis, 1982). Mattsson (1989) 
tillämpar en fyrgradig indelning i Bloomsk efterföljd i sin undersökning. Även 
i lär oplanskommitténs betänkande (SOU 1992: 94) diskuteras olika kunskaps
kategorier och där förordas en kunskapssyn som åtskiljer fyra kunskapsformer 
("de fyra f:en"); fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, utan inbördes 
hierarkisk ordning. Mer renodlat matematiska modeller återfinns i t ex 
Embretson (1985) och Spada & McGraw (1985). 

Taxonomier skapas ofta som strukturerade underlag för konstruktionen av 
läroplaner och kursplaner, eller som underlag för metodiska eller didaktiska 
ansatser i u ndervisning. Ofta omtolkas de emellertid sedan till modeller över 
elevers tänkande vid problemlösning. Det gäller t ex Biooms taxonomi (Bloom, 
1956) och SOLO-taxonomin, (Biggs & Collis, 1982, 1991). Denna omtolkning 
kan ifrågasättas eftersom man i mycket liten utsträckning vet hur personer 
tänker när de löser problem. Genom att låta personer "tänka högt" ("protocol 

divergenta (öppna) uppgifter är av typen diskussionsuppgift där svaret inte är entydigt rätt eller 
fel, utan snarare får klassificeras som bättre eller sämre. Man kan emellertid snabbt konstatera 
att för de uppgifter som ingår i den här undersökningen är en sådan uppdelning inte meningsfull. 
Samtliga uppgifter, möjligen med något undantag, torde kunna karakteriseras som konvergenta. 
Ytterligare andra likartade dikotomier som används är "declarative and procedural knowledge" 
(där declarative knowledge kunde ses som "kunskap om" och procedural knowledge som 
"kunskap i" någonting) och "controlled and automatic processing" (Snow & Lohman, 1989). 
Även den begreppsliga dikotomi Entwistle & Marton (1986), "ytinriktad" respektive 
"djupinriktad" kunskap, skulle kunna tänkas utgöra underlag för en klassificering, liksom 
dikotomin "operationskunskap" - "förståelsekunskap" Laurillard (1986). 



240 

analysis", Ericsson & Simon, 1984) vid problemlösning kom t ex Nisbett & 
Wilson (1977), föga förvånande, fram till att människor inte har full insikt i 
sina egna kognitiva processer. Det är därmed inte heller särskilt trovärdigt att 
en extern uppgiftsgranskare kan uttala sig om vilka kognitiva processer som 
ligger till grund för att lösa den förelagda uppgiften. 

De traditionella taxonomierna förutsätter dessutom ofta att tänkandet sker 
sekvensiellt, medan den moderna forskningen mer är inriktad mot att processer 
på olika kognitiva nivåer (definierade på något sätt) sker parallellt och 
interaktivt (Snow & Lohman, 1989). I det avseendet kan "de fyra f:en" sägas 
vara mer i samklang med den moderna kognitionspsykologin än de äldre 
hierarkiska taxonomierna. 

Den moderna ämnesdidaktiska forskningen arbetar med kvalitativa kategorise
ringar på nivåer som inte är möjlig att nå med de data vi har till förfogande (se 
t ex Marton, 1986). Kognitiv kategorisering i steg eller nivåer kan således 
göras ur många olika perspektiv och på många olika sätt. Den enda rimliga 
klassificeringen för min del gäller dock en bedömning av i hu r många steg en 
korrekt lösning är uppbyggd. Däremot avstår jag från uttalanden om eventuella 
bakomliggande kognitiva processer 

Den klassificering jag använder gör alltså inte anspråk på att tolka eller 
förklara vad som sker i huvudet på den som löser ett problem, utan får ses som 
en bedömning av hur många kvalitativt skilda steg en korrekt lösning av 
uppgiften innehåller. Den definition av begreppet "kvalitativt skilda steg" jag 
tillämpar innebär en bedömning av hur många olika begreppsliga relationer, 
uttryckta som formler eller diagram, som används i en korrekt lösning. 

Den instruktion som gällt för klassificeringen av detta kriterium är: "Bedöm 
hur många kvalitativt skilda steg som krävs för en korrekt löst uppgift." 
Följande kategorier används: 

1. Lösning i ett steg (t ex sätta in värden i en formel). 
2. Lösning i två steg (t ex använda 2 formler, eller läsa av diagram + 

använda 1 formel). 
3. Lösning i tre steg. 
4. Lösning i fyra eller fler steg. 

Ett ytterligare kriterium gällde om uppgiften innehåller överskottsinformation 
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i f orm av data som ej är nödvändiga för att ge det efterfrågade svaret14. Vid 
problemlösningar utanför provsituationer är förmågan att välja ut den relevanta 
informationen väsentlig. Av de 200 uppgifter som ingår i undersökningen 
bedömdes emellertid endast 3 innehålla någon form av överskottsinformation 
och jag har därför uteslutit kriteriet vid resultatredovisningen. 

Resultat 

Resultaten kommer huvudsakligen att redovisas i den ordning de olika 
kriterierna beskrivits i föregående avsnitt. Dock kommer även vissa kriterier 
att ställas mot varandra varför redovisningen delvis kommer att ha en annan 
struktur. Det är givetvis inte möjligt att redovisa alla möjliga kombinationer av 
kriterier och jag har valt dem jag bedömer mest meningsfulla. I bilaga 2 finns 
dock samtliga klassificeringar redovisade för de 200 uppgifter som ingår i 
undersökningen. 

Kodningen har, som jag nämnt, gjorts av tre erfarna fysiklärare. Som mått på 
överenstämmelsen - interbedömarreliabiliteten - mellan de tre bedömarnas 
kodningar använder jag måttet K (ka ppa)15, se Siegel & Castellan (1989, sid 
284). Hintze (1995) anger att K < 0,40 representerar ett lågt samband; 
0,40 < K < 0,75 bedöms medelhögt och K > 0,75 högt. Samtliga K - värden som 
förekommer här är signifikanta, dvs överenstämmelsen mellan de klassifice
ringar som gjorts avviker (föga överraskande) signifikant från den som skulle 
erhållits om klassificeringarna gjorts genom slumpvis fördelning. 

Resultatredovisningen görs i t abeller och diagram. Tabellerna gäller tämligen 
grova klassificeringar i t re kategorier: flickuppgifter, neutrala uppgifter och 
pojkuppgifter. Som neutrala har jag valt att klassificera uppgifter på signifi-
kansnivå 0.16 

Jag kommer även att använda en mer fingraderad skalnivå som underlag för de 
grafiska illustrationerna och för vissa statistiska prövningar. Framför allt 
kommer jag att använda icke-parametriska test av tabeller (CHI-2 test) och 
medianvärden (Mann-Whitney-test), men även t-test kommer att ingå. 

14Det gällde då överskottsinformation i t exten. Figurer innehåller i a llmänhet olika typer av 
överskottsinformation, men dessa ingick ej i bedömningen. 
15Gäller dock ej klassificeringen i moment eftersom kategorierna där är alltför många. 
16DVS sannolikten p(AMH = 1) > 0,32 för minst två av tre metoder. 
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Resultaten kommer att illustreras med avseende på medelvärden och medelvär
dets standardfel för var och en av de tre metoder jag använder17, samt i 
"lådagram" ("box-plot" på engelska) för den MH-metod som baseras på betyg. 
Även de senare diagrammen illustrerar såväl centralmått (median) som 
spridning. 

Ett varningens ord kan vara på sin plats inför tolkningen av de statistiska 
utfallen. Liksom tidigare anser jag inte att man helt bör förlita sig på statistiska 
signifikansmått, utan jag ser det som väsentligt att väga in olika aspekter vid 
bedömningen av utfallet. I det här fallet är en väsentlig aspekt det sätt på vilket 
de skalor jag använder är konstruerade, z-skalorna är baserade på CHI-2-värden 
som är beroende av stickprovstorlekarna. Detta innebär att större stickprov kan 
leda till större spridning i de använda z-skalorna, mindre stickprov till mindre 
spridning. Varierande stickprovsstorlekar kan i s in tur medföra att identiska 
oddsförhållanden genererar olika z-värden. Ett sätt att undvika detta skulle vara 
att i stället utgå från oddsförhållandet, som är oberoende av stickprovs 
storleken. Med de gruppstorlekar jag använder är dock överenstämmelsen hög 
mellan tumreglerna för bedömning av praktisk signifikans för oddsförhållandet 
och den statistiska signifikansen för att oddsförhållandet är skilt från ett18. Av 
denna anledning bedömer jag att utfallet i mitt fall blir detsamma för båda 
skalorna19. 

Vad jag gör i r esultatredovisningen är alltså att jag tilldelar varje uppgift ett 
mått på graden av DIF uttryckt i de z-värden som erhållits vid de olika DIF-
analyserna. Dessa z-värden får sedan konstituera en ny skala, som utgör 
underlag för de statistiska analyserna av skillnader mellan olika kategorier 
inom olika kriterier. Värdena på nya skalan behöver således inte ha medelvär
det 0 och standardavvikelsen 1, vilket karakteriserar en z-skala. Den nya skalan 

17Skälet för detta är att jag givetvis är intresserad av att kontrollera att ingen av metoderna 
avviker på något anmärkningsvärt sätt. Samtidigt är det tveksamt om det är korrekt att hantera 
de skalor jag använder som intervallskalor. Däremot bedömer jag att de med tämligen stor 
säkerhet kan betraktas som ordinalskalor och därför använder jag även icke-parametriska test. 
18Jämför kapitel 3, sid. 65. 
19Bedömningen baseras också på analyser av skillnader i ß-värdena (dvs logaritmen av 
oddsförhållandet a), vilka ger resultat av samma storleksordningsom för z-värdena. Ytterligare 
aspekter att väga in i b edömningen är det sätt på vilket jag konstruerat CHI 2-värdena för de 
polytoma uppgifterna. En poängbasering av dessa leder till större CHI 2-värden (jämför kapitel 
3). Jag har dock gjort jämförelser som tyder på att centralmåtten inte förändras nämnvärt, i 
synnerhet gäller detta medianen. Det är främst värdet på vissa "outliers" som ökar vid en 
poängbaserad analys. Detta är ett skäl till att jag föredrar medianen som centralmått framför 
medelvärdet i de olika analyserna. Jag kommer dock att redovisa statistiska test för båda. 
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är konstruerad av z-värden, men är inte själv en standardiserad z-skala. 

Moment 

Vid bedömarnas klassificeringar av uppgifterna efter moment har instruktionen 
varit att utgå från den indelning av kursen i de 17 moment som finns i 
supplement 32 av Lgy 7020. Eftersom undersökningen endast omfattar 200 
uppgifter har jag emellertid valt att i huvudsak redovisa momenten grupperade 
i 6 sammanfattande kategorier på det sätt som redovisas tabell 30. 

De flesta av de 17 momenten i supplement 32 ingår i sin helhet i någon av de 
sammanfattande kategorier jag definierat. Undantag utgör moment 10 där 
uppgifter som behandlar laddade partiklars cirkulära centralrörelse räknas till 
moment 2 ("Ellära"), medan övriga hänförs till moment 1 ("Mekanik"). 
Ytterligare undantag utgör vidare uppgifter som ingår i moment 13 i supple
ment 32. De uppgifter som gäller "harmoniska svängningar, fjädern" har 
inkluderats i "Mekanik", övriga ingår i moment 4 ("Vågrörelse"). 

Det i supplement 32 föreslagna antalet lektioner på varje moment finns angivet 
inom parentes. Något försök till uppdelning av timantalet när det gäller 
momenten 10 och 13 har ej gjorts. 

Andra indelningar än dem jag gjort kan givetvis tänkas. Jag har t ex fört 
induktion till det moment som gäller magnetism, men man kunde även tänkt 
sig att föra det till växelström. Min bedömning är dock att den begreppsliga 
kopplingen magnetism-induktion är starkare än kopplingen växelströmslära-
induktion. 

När det gäller klassificeringen av uppgifter på de 17 momenten i supplement 
32 var överensstämmelsen stor mellan de tre bedömarna. För samtliga 
uppgifter utom en gäller att minst 2 av 3 bedömare hänfört dem till samma 
moment21. När det gäller samtliga tre bedömare avviker en bedömare från 
majoriteten (dvs de två övriga) i kodningen av 38 uppgifter (19%). I 9 fall 
(4,5%) klassificeras uppgiften av en av bedömarna så att den skulle hamna i ett 
annat av de 6 övergripande momenten än vad de två övriga anser. Flera av 

20I de flesta fall har dessutom dessa moment vid kodningen delats in i 2-4 undermoment. 
21Den uppgift som avviker är 1982:3 uppgift 5 som klassificerats som 15, 16 och 17 av 
respektive bedömare. 
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dessa fall gäller att en uppgift som behandlar arbete och/eller energi klassifice
rats i moment 5 (dvs "Energiomvandlingar" i supplement 32) av någon 
bedömare, medan övriga klassificerat den i moment 3 ("Arbete och jämvikt"). 
I 152 fall (76%) hänförs uppgifterna till samma moment i supplement 32 av 
samtliga tre bedömare. I 182 fall (91%) har samtliga tre bedömare klassificerat 
uppgiften inom samma momentkategori av de sex i ta bell 19. För övriga 18 
uppgifter har 2 av 3 varit eniga. 

Tabell 30. Gruppering av moment i supplement 32, Lgy 70 (föreslaget 
antal undervisningstimmar inom parentes), samt antalet uppgifter inom 
respektive moment på centrala prov i fysik 1982-94, (?) anger att timtalet 
ej är specificerat. 

Grupperade moment Moment i supplement 32 Antal 
uppgifuppgif

Nr Benämning Nr Benämning ter 

1 Mekanik (80) 2 Krafter och jämvikt (9) 10 
3 Arbete och energi (14) 11 
8 Rörelsebeskrivning (13) 10 
9 Kraft och rörelse (20) 17 
10 Partiklars rörelse i fält (24) 16 
13 Harmonisk svängning (?) 10 

2 Eliära (52) 4 Elektrisk laddning och 26 
ström(24) 

6 Elektriska fält (13) 11 
10 Laddad partikel i fält (cirkulär 6 

centralrörelse) (?) 
12 Växelström (15) 11 

3 Magnetism, 7 Magnetfält (13) 8 
induktion (24) 11 Induktion (11) 9 

4 Vågrörelse (36) 13 Stående vågor, pulser etc 13 
(18) 

14 Elektromagnetiska 19 
svängningar (18) 

5 Modern fysik 15 Relativistiska effekter (4) 6 
(38) 16 Kvantfysik (20) 6 

17 Kärnfysik (14) 7 

6 Övrigt (23) 1 Orientering i tid och rum (8) 1 
5 Energiomvandlingar (15) 3 
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För vissa uppgifter gäller att flera moment är tänkbara och bedömningen gäller 
därvid främst vilket som skall anses väga tyngst. Det är då naturligt att vissa 
skillnader i bed ömningen kan förekomma. Den sammanfattande slutsatsen blir 
dock att samstämmigheten i bedömningen av kriteriet Moment är hög22. 

I tabell 31 jämförs 
utfallet av DIF-ana-
lysen för de 200 upp
gifterna uppdelade 
på moment. Jäm
förelsen baseras på 
de tidigare redovisa
de signifikansnivåer-
na 0 - 4 (tabell 19) 
och på att av tre me
toder visar den. I 
första hand gäller det 
här en bedömning av 
i vilken utsträckning 
uppgifter inom olika 
moment klassificeras 
som pojk-eller flick-
uppgifter. Som neu
trala bedöms i det 
här fallet uppgifter på signifikansnivå 0. 

Man kan se ett par tydliga tendenser. För flertalet moment dominerar de 
neutrala uppgifterna, men inom ett par moment finns tydliga avvikelser i 
fördelningen av pojk- respektive flickuppgifter. Det gäller dels momentet 
mekanik där de icke-neutrala uppgifterna går klart i pojkarnas favör (31 mot 
10), och dels momentet eliära där tendensen är lika tydlig i flickornas favör (25 
mot 8). Ett CHI 2-test av hela tabellen visar att nollhypotesen (inget moment 
avviker) kan förkastas (p < 0,004). 

Om man enbart jämför momenten mekanik och ellära kan hypotesen att de 

22När det gäller interbedömarreliabiliteten för fördelningen av uppgifter på olika moment har 
jag inte använt K eftersom kategorierna är så många (18 st). Som ett annat mått på samstämmig
heten kan Cramers V användas (se t ex Siegel & Castellan, 1988). För de tre möjliga 
kombinationerna av bedömare erhålls värdena 0,81; 0,91 respektive 0,93. Samstämmigheten är 
därmed hög. 

Tabell 31. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på moment. Neutral innebär här signifi
kansnivå 0. 

Moment Flick 
uppg 

Neu 
trai 

Pojk-
uppg 

Totalt 

1. Mekanik 10 33 31 74 

2. Ellära 25 21 8 54 

3. Magnetism 2 8 7 17 

4. Vågrörelse 11 11 10 32 

5. Modern fys 6 10 3 19 

6. Övrigt 1 1 2 4 

Totalt 55 84 61 200 
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skulle vara lika förkastas med ännu större säkerhet ( p  < 0,00005). Det torde 
således inte råda någon tvekan om att det råder en signifikant skillnad på så sätt 
att mekanikuppgifter i s törre utsträckning flaggas som pojkuppgifter medan 
uppgifter i ellära i avsevärt högre grad flaggas som flickuppgifter. 

Tabell 31 anger endast antalet uppgifter som visar flaggning på signifikans-
nivå 1-4. Den säger således ingenting om hur kraftigt signifikanta de 
ingående uppgifter
na är. Figur 44 ger 
en bild av detta ge
nom att visa medel
värdena av de z-vär-
den23 som erhållits 
med olika metoder 
för uppgifter klassi
ficerade inom olika 
moment. De verti
kala strecken anger 
respektive medel
värdes standardfel. 

Även av figur 44 
framgår att pojkar
na lyckas klart bät
tre i mekanik, me
dan flickorna rela
tivt sett lyckas bät
tre i ellära. De övri
ga momenten ger 
inte samma tydliga bild även om den moderna fysiken ("Atom" i diagram
met) i något större utsträckning tycks gå i flickornas favör. Magnetism och 
induktion ("Magn") visar en svag tendens i po jkarnas favör. 

Man kan i figur 44 återigen notera att P-SIBTEST genomgående ger värden på 
en högre nivå (dvs i högre utsträckning flaggar att uppgifterna är i pojkarnas 
favör) än de två övriga metoderna, som mer symmetriskt relaterar sig till 
nollnivån. Den relativa tendensen för de olika momenten är dock densamma 

23Liksom i föregående kapitel representerar z-värden större än 0 "pojksidan" och z-värden 
mindre än 0 "flicksidan". 

P o j k u p p g i f t e r  

1 = Z t  M H - P O )  
2 = Z ( M H - B T )  
3 = Z - P S I B  

- 2 . 0 1  

Mek 

F l i c k u p p g i f t e r  
Magn Våg Atom övr 

Moment 

Figur 44. Medelvärden och medelvärdets standardfel 
(de vertikala linjerna) uttryckta i z-värden för var och 
en av de använda metoderna för DIF-analys. Uppdelat 
på olika moment. 
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för alla metoder. 

För att få en tydligare 
bild av fördelningen 
för de olika momen
ten visas i figur 45 
boxplot-diagram24 av 
z-värdena för uppgif
ter inom respektive 
moment. I ett sådant 
diagram behandlas z-
skalan som en rang
skala. Om "midjor
na" i bo xarna inte 
överlappar varandra 
är skillnaden mellan 
medianerna enligt 
Hintze (1989) signifi
kant (5%-nivå). Figur 45 indikerar således att skillnaden mellan medianvär-
dena för mekanik och ellära, och mellan mekanik och modern fysik är 
signifikant. Mekanik och ellära avviker dessutom signifikant från O-linjen, 
vilket stämmer väl med bilden i figur 44. 

Medianvärdena för momenten "magnetism..." och vågrörelse ligger vid 0 men 
z-värdenas fördelning är sned mot "pojksidan" för moment "magnetism..." och 
mot "flicksidan" för moment vågrörelse. Detta förklarar avvikelserna mellan 
medianvärden och medelvärden. 

Man kan således med hög säkerhet generellt säga att mekanik är ett område i 
pojkarnas favör medan ellära är i f lickornas. Som figur 45 visar finns dock 
även inom dessa moment enstaka uppgifter som flaggas i motsatt riktning (de 

Pojkuppgifter 

b.o 

4 . 0  

0 >  0 . 0  
.A 

I 
1 
2  - 2 . 0  

Flickuppgifter 

Mek El Magn Våg Atom Ovr 

M o m e n t  

Figur 45. Boxplot-diagram över z(MH-betyg) och de 
6 övergripande momenten. 

24 Eftersom jag här måste välja ett kriterium på förmåga har jag har valt det som har en påtaglig 
extern komponent, nämligen MH-Betyg. Med detta kriterium blir också frågan om huruvida den 
undersökta uppgiften skall ingå i kriteriet eller ej av mindre betydelse. För den inbördes 
ordningen mellan momenten (eller någon annan kriterievariabel) har dock valet av kriterium 
marginell betydelse. Man kunde givetvis också tänka sig att använda medelvärdet av de tre z-
värden som de olika metoderna genererar, men jag har bedömt z(MH-betyg) som mest 
trovärdigt. Det horisontella strecket i mitten av "boxen" anger medianvärdet och boxens ändar 
markerar 25:e respektive 75:e percentilen. Det översta och nedersta horisontella strecket 
markerar 10:e och 90:e percentilen. Det jag kallar "midjorna" är det indragna området på ömse 
sidor om medianen. 



248 

"outliers" som är markerade med ringar i figuren). I dessa fall motverkar 
tydligen andra faktorer den generella tendensen. (I nästa kapitel kommerjag 
att närmare granska några av de avvikande uppgifterna.)25 

En mer detaljerad (men osäkrare) bild av samtliga 17 moment i supplement 32 
ges i figur 46. Det framgår även här tydligt att uppgifterna inom mekanikmo
menten i allmänhet ligger på "plussidan", dvs flaggas som pojkuppgifter. I 
många fall är flaggningen kraftig (t ex för moment 2), vilket framgår av att 
75:e percentilen (där "boxen" slutar) sträcker sig långt upp på skalan. 

Lika tydligt framgår att momenten inom elläran flaggas till flickornas favör, 
i synnerhet är det uppenbart när det gäller uppgifter inom växelströmsläran 
(moment 12). Även uppgifter inom den moderna fysiken (momenten 15-17) är 
i allmänhet flaggade till flickorna, dock tämligen svagt. 

När det gäller momenten 13 och 14, mekaniska respektive elektromagnetiska 
svängningar och vågor, är bilden mer sammansatt. Förhållandevis få uppgifter 
är neutrala, men i stort sett lika många uppgifter flaggas som pojk- respektive 
flickuppgifter. Man kan se att vissa uppgifter här flaggas kraftigt till pojkarna 
medan andra flaggas tydligt till flickorna. Jag återkommer även för det här 
momentet med exempel på särskilt avvikande uppgifter i nä sta kapitel. 

25När det gäller den statistiska prövningen så föreligger oberoende av test (t-test, Mann-
Whitney) signifikanta skillnader mellan "Mekanik" och "Ellära" (p < 0,00005), mellan 
"Mekanik" och "Vågrörelselära" (p < 0,05), mellan "Mekanik" och "Modern fysik" (p < 0,05), 
mellan "Ellära" och "Magnetism-induktion" (p < 0,035). De p-värden jag angett är de högsta 
erhållna, den andra metoden har således gett ännu mer signifikanta resultat än de angivna. 
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Figur 46. Boxplot-diagram för samtliga 17 moment i supplement 32, Lgy 70. 
Jämför tabell 19 för momentbeteckning och antal uppgifter. "M" markerar 
mekanikmoment och "E" moment i eliära, 7 är magnetism, 11 induktion, 13 
mekaniska vågor, 14 elektromagnetiska vågor och 15-17 modern fysik. 

Figurtyp 

Överenstämmelsen mellan bedömarna är tämligen hög (K = 0,73). För 73% av 
uppgifterna är alla tre bedömare eniga om vilken kategori uppgiften tillhör. För 
98% är två av tre eniga. För 4 uppgifter gäller att de tre bedömarna för dem till 
olika kategorier. Om man emellertid väger in att 80 uppgifter saknar figur blir 
enigheten mellan bedömarna något lägre. Enighet mellan alla tre bedömare 
gäller för 54% av de uppgifter som har figur, medan enighet mellan två av tre 
råder för 97% av uppgifterna. Skillnaderna hänför sig huvudsakligen till 
uppgifter som innehåller både figur och diagram, eller till uppgifter där det 
varit svårt att avgöra i v ilken utsträckning figuren är nödvändig för att lösa 
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uppgiften. 

Vid resultatredovis
ningen har jag (lik
som i övriga fall) ut
gått från en form av 
majoritetsprincip, dvs 
uppgiften hänförs till 
en kategori om minst 
två av bedömarna är 
eniga. Analysen av 
figurer innehåller så
ledes 196 klassifice
rade uppgifter, medan 
fyra uteslutits efter
som de kodats i olika 
kategorier av alla tre 
bedömare. Resultatet 
visas i tabell 32. 

När det gäller klassifi
ceringen av uppgifter 
efter figurtyp finns ing
en signifikant skillnad 
(CHI 2-test,/? = 0,15), 
dvs ingen figurtyp avvi
ker signifikant, i sin för
delning på flick-, pojk-
eller neutrala uppgifter, 
från någon annan (figur
typ 4 utesluten vid ana
lysen). 

Tabell 32. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på typ av figur. Neutral innebär här 
signifikansnivå 0. 

Figurtyp Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

Ej klassif. 1 2 1 4 

0. Ingen 28 31 21 80 

1. Illustration 4 12 4 20 

2. Figur nödv 13 26 27 66 

3. Diagram 9 10 7 26 

4. Mätning i fig 0 3 1 4 

Totalt 55 84 61 200 

Figurtyp 

Figur 47. Medelvärden av z-värden för uppgifter 
med olika typ av figurer. Den intressanta tendens 

man kan notera gäller 
kategori 2 där antalet 
uppgifter flaggade som pojkuppgifter är dubbelt så många som de som 
flaggats som flickuppgifter. 

Vidare kan man notera att det inte finns någonting som tyder på att diagram 



251 

skulle vara särskilt negativt för flickor. Inte ens inom momentet mekanik, där 
flertalet uppgifter flaggas till pojkarna, finns någon skillnad i fördelning för de 
uppgifter som innehåller diagram. Tvärtom visar det sig att mekanikuppgifter 
med diagram (11 uppgifter) är den enda figurtyp inom mekanik som har 
medianvärde på den sida som representerar flickuppgifter (-0,37 för z(MH-
betyg). Inom momentet ellära flaggas för alla figurtyper flertalet uppgifter som 
flickuppgifter26. 

Figur 47 visar z-värde
nas medelvärden för de 
tre metoder jag tilläm
pat. Här styrks ytterli
gare tendensen att upp
gifter med diagram är 
till flickornas fördel. 

Figur 48 bekräftar yt
terligare bilden att fi
gurtyp inte förefaller 
vara någon kategori av 
betydelse för att förkla
ra skillnader mellan 
pojkuppgifter och flick
uppgifter27. 

Det tål att påpekas att de olika kriterierna är överlagrade. Många faktorer 
verkar samtidigt och man måste därför vara försiktig när det gäller vilka 
slutsatser som kan dras. I de fall (statistiskt) signifikanta skillnader föreligger 
är det för den skull inte säkert att dessa förklaras av den undersökta variabeln 
eftersom den kan vara beroende av andra underliggande variabler. Underlaget 
av uppgifter är dock för litet för att medge undersökningar med multivariata 
metoder. I de fall skillnader inte är statistiskt signifikanta måste slutsatserna 
givetvis dras med ännu större försiktighet. 

F i g u r t y p  

Figur 48. Boxplot över uppgifter med olika typer av 
figurer. 

26Underlaget ej redovisat här. 
27t-test ger signifkanta skillnader för MH-metoderna mellan "Ingen figur" och "Figur 
nödvändig" (p = 0,05) och mellan "Illustration" och "Figur nödvändig" (p = 0,01). Mann-
Whitney-test ger i figur 48 signifikanta skillnader mellan "0. Ingen figur " och "2. Figur 
nödvändig" (p = 0,02). P-SIBTEST ger inga statistiskt signifikanta skillnader. 
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Antal ord 

Antalet ord i uppgifterna kan till skillnad från övriga kriterier ses som en 
kontinuerlig variabel. Som jag tidigare nämnt innebär denna variabel att antalet 
ord i uppgiften räknats. Som ord definieras därvid varje tecken eller grupp av 
tecken åtskilda med mellanslag. För denna variabel har jag bedömt det som 
tillräckligt med endast en bedömare. Medelvärdet för antal ord är 50. 

Figur 49 visar samban
det mellan antal ord i 
uppgiften och signifi-
kansnivå. Här finns ett 
rätt lågt men signifikant 
positivt samband mellan 
antalet ord och uppgifter 
flaggade till pojkarna 
(korrelation =0,21, 
p = 0,002). Man kan så
ledes inte sluta sig till att 
en verbal komponent i 
form av antal ord i upp
gifterna skulle vara till 
flickornas fördel, snara
re tycks de vara pojkar
na som gynnas. 

Återigen är det emeller
tid svårt att avgöra om 
denna enda variabel har 
något förklaringsvärde. 
Det är t ex så att uppgif
ter med många ord är 
svårare (dvs har lägre 
lösningsproportioner, "p-
value" i figur 50 ). Vi har 
tidigare noterat att de 
svårare uppgifterna i nå
got högre grad flaggas 
till pojkarnas fördel. 
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igur 49. Samband mellan antal ord i uppgiften 
och signifikansnivå. Samtliga 200 uppgifter. 
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Figur 50. Samband mellan lösningsproportion 
och antal ord. Samtliga 200 uppgifter. 
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Samtidigt finns det ett klart samband mellan svårighetsgrad och antal ord. 

Är det då så att uppgifterna är svårare för att de innehåller många ord? Eller är 
det så att svårare uppgifter i allmänhet innehåller mer text? Jag är böjd att tro 
det senare, och därmed skulle man inte kunna dra några slutsatser om 
textmängdens betydelse ur de data jag har tillgång till. Dock kan man inte 
utesluta att det ökade kravet på läsförståelse som en mer omfattande text 
innebär bidrar till att öka svårighetsgraden. 

En uppdelning på olika moment ger inte större klarhet. Mekanik-uppgifterna 
innehåller i genomsnitt något fler ord (53) än uppgifterna i eliära (43). 
Samtidigt är mekanikuppgifterna något svårare (p-värde = 0,54 resp 0,58). För 
båda momenten är korrelationen mellan signifikansnivå och antal ord positiv, 
dvs fler ord talar till pojkarnas fördel. För mekanik 0,24 (p-värde = 0,04) och 
något svagare för ellära 0,16 (ej signifikant skild från O)28. 

Uppgiftstyp 

Överenstämmelsen 
mellan bedömarna 
är stor när det gäl
ler klassificering i 
uppgiftstyp. För 
164 uppgifter 
(82%) är samtliga 
tre bedömare ense 
och för 199 uppgif
ter är två av tre 
eniga. Sambands
måttet är därmed 
högt (K = 0,83). De 
fall där en av bedö
marna avviker från 
de två övriga gäller 
i cirka en tredjedel 
av fallen olika bedömningar mellan kategorierna "Svar i figur/diagram" och 
någon annan kategori, främst "Kortsvar". Ungefär en tredjedel gäller olika 

Tabell 33. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på typ av uppgift. Neutral innebär signifi
kansnivå 0. 

Typ av Flick- Neu Pojk- Totalt 
uppgift uppg tral uppg 

Ej klassif. 0 0 1 1 

1. Kortsvar 28 20 15 63 

2. Flerval 1 11 14 26 

3. Svar i figur 1 8 7 16 

4. Füllst lösn 19 38 22 79 

5. Delfrågor 6 7 2 15 

Totalt 55 84 61 200 

28Underlaget ej redovisat här. 
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bedömningar mellan 
kategorierna "Kortsvar" 
och "Flervalsfråga". 
Och den sista tredjede
len av uppgifter där be
dömningarna är olika är 
fördelade på uppenbara 
felläsningar och ett an
tal osystematiska be
dömningsskillnader. 

Tabell 33 visar sam
manställningen av re
sultaten. Här finns sig
nifikanta skillnader 
(p < 0,001, CHI 2-test). 
För att illustrera z-
medelvärdenas storlek 
visas figur 51. Flervals-
frågor och frågor som 
kräver svar i diagram 
eller figur förefaller vara 
den typ av uppgifter som 
mest frekvent flaggas 
som pojkuppgifter. 

Kortsvarsuppgifter och 
uppgifter med delfrågor 
flaggas i något högre 
grad till flickornas för
mån. Jag visar ett 
boxplot-diagram även 
för uppgiftstyp (figur 
52). 

Här förstärks den tidigare bilden. Uppgiftstyperna 2 ("Flerval") och 3 ("Svar 
i figur...) avviker signifikant från uppgiftstyperna 1 ("Kortsvar") och 5 
("Delfrågor") medan 4 (uppgifter med fullständig lösning) har medianvärdet 

CD Z> 

Uppgiftstyp 

1=ZC MH-PO) 
2=Z(MH-BT) 
3=Z-PSIB 

Figur 51. Medelvärden av z-värden för olika typer 
av uppgifter. 

Uppgiftstyp 

Figur 52. Boxplot över z(MH-betyg) för olika typer 
av uppgifter. 
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O.29 

Vi har tidigare konstate
rat att momentet meka
nik generellt flaggas till 
pojkar och momentet 
eliära till flickor. En in
tressant fråga är vilken 
betydelse uppgiftstypen 
har för just dessa 
moment. Figur 53 visar 
resultatet. 

Här kan man göra den 
intressanta iakttagelsen 
att medelvärdet för kort-
svarsuppgifterna (21 st) i 
mekanik ligger på 
"flicksidan". Mindre 
överraskande är att sam
ma sak gäller i stort sett 
alla uppgiftstyper i ellära. 
Övriga mekanikuppgifter 
ligger klart på pojkarnas 
sida utom uppgiftstyp 5 
som är neutral (gäller 
dock endast 3 uppgifter). 

Om vi vänder på 
ordningen i diagrammet 
och endast jämför de di-
kotoma uppgifterna över 
samtliga sex momentka
tegorier erhåller vi den 
bild som visas i figur 54. 

i— CD 
I 
I zz 
M 

- 2 . 0  

Uppgiftstyp 

Figur 53. Medelvärden av z(MH-betyg) för olika 
uppgiftstyper, uppdelade på momenten mekanik 
och ellära. 
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2=Flerval 
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El Magn Våg Atom övr Mek 

Moment 

Figur 54. Medelvärden av z(MH-betyg) för upp
giftstyperna kortsvar och flerval, uppdelade på de 
sex övergripande momentkategorierna. 

29För kategorierna under "Uppgiftstyp" erhålls ett flertal statistiskt signifikanta skillnader. För 
samtliga metoder och test erhålls signifikanta skillnader för 1-2 (p < 0,0001), 1-3 (p < 0,002), 
1-4 (p < 0,05), 2-4 (p < 0,003) (ej P-SIBTEST), 2-5 (p < 0,007), 3-4 (p < 0,03) (P-SIBTEST: 
p < 0,10), 3-5 (p< 0,006) och 4-5 (p < 0,03) (z(MH-poäng): p < 0,13). 
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Här kan man kan konstatera att medelvärdet av z(MH-betyg) ligger klart på 
pojkarnas sida för flervalsuppgifterna (totalt 26 uppgifter) inom samtliga 
moment utom ellära (5 uppgifter). Medelvärdena för kortsvarsuppgifterna 
(totalt 63 uppgifter) ligger genomgående på flickornas sida. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kortsvarsuppgifter genomgående 
flaggar kraftigare till flickornas favör inom samtliga moment. Flervalsuppgifter 
förefaller däremot som uppgiftstyp gynna pojkarna. Detta beror inte på att 
flickorna är mindre benägna att gissa när det inte kan svaret. Endast i något 
enstaka fall har elever inte lämnat svar på flervalsfrågor och sammantaget är 
det ingen skillnad mellan könen i det avseendet. Bilden av ellära som ett 
moment som flaggas till flickorna får ytterligare stöd genom granskningen av 
uppgiftstypens betydelse. 

En sak som man kan lägga märke till i figur 51 är att skillnaden mellan de två 
MH-metoderna och P-SIBTEST, dvs att P-SIBTEST systematiskt flaggar en 
högre andel uppgifter som pojkuppgifter, framför allt tycks ha sin grund i de 
polytoma uppgifterna, uppgiftstyperna 4 och 5. Detta är i överenstämmelse 
med vad som tidigare visats i tabell 24. 

Kvantitativ- kvalitativ lösning 

Även för denna variabel är samstämmigheten mellan bedömarna hög 
(K = 0,73). För 177 uppgifter är samtliga tre bedömare eniga och eftersom 
det endast finns två möjliga kategorier måste minst två av tre vara överens 
på övriga. Man kunde 
här valt att endast utgå 
från de uppgifter där 
samtliga bedömare 
varit eniga, men jag 
har liksom i övriga 
analyser utgått från 
majoritetsprincipen, 
dvs klassificerat upp
giften så som minst 
två av tre ansett att 
den bör klassificeras. 

Tabell 34. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk
uppgifter på uppgifter som kräver kvantitativ 
lösning resp. kvalitativ. Neutral innebär signifikans-
nivå 0. 

Typ av Flick- Neu Pojk- Totalt 
lösning uppg tral uppg 

1. Kvantitativ 53 69 42 164 

2. Kvalitativ 2 15 19 36 

Totalt 55 84 61 200 



Tabell 34 visar signifi
kanta skillnader 
(p< 0,001 vid CHI 2-
test). De uppgifter som 
klassificeras som kvali
tativa flaggas i högre 
utsträckning som pojk-
uppgifter. 

På samma sätt som tidi
gare skall jag redovisa 
medelvärdena av z-vär
dena för att ge en bild 
av styrkan i flaggningen 
(figur 55). Bilden visar 
sig vara entydig och 
överenstämmelsen mel
lan metoderna är hög 
(om man bortser från 
den systematiska för
skjutning som gäller 
mellan P-SIBTEST och 
MH-metoderna). 

Som underlag för att 
undersöka om fördel
ningen ger anledning till 
misstänksamhet visar 
jag ett boxplot-diagram 
(figur 56). Av figuren 
framgår att skillnaden 
mellan medianvärdena 
är signifikant (midjorna 
ej överlappande)30. 

Andelen uppgifter som kräver kvalitativ lösning är relativt liten (18%). En 
stor del av dessa uppgifter härrör från de två senaste proven (1993 och 
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Figur 55. Medelvärden av z-värden för uppgifter 
som klassificerats som kvantitativa respektive 
kvalitativa. 
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Figur 56. Boxplot över z(MH-betyg) för uppgifter 
med kvantitativ respektive kvalitativ lösning. 

30Såväl t-test som Mann-Whitney-test ger kraftigt signifikanta skillnader för alla metoder 
(p < 0,0001 för MH-metoderna och p < 0,006 för P-SIBTEST). 



1994), vilka ändrats 
just med avseende på 
att del I, dvs de sju 
första uppgifterna, 
skall vara flervalsfrå-
gor av kvalitativ natur. 
Av de 36 uppgifter 
som klassificerats som 
kvalitativa är 21 fler-
valsfrågor, 7 är frågor 
av typen svar i figur 
eller diagram och 5 är 
kortsvarsuppgifter. 

I föregående avsnitt 
visade jag att flervals-
frågor som uppgiftstyp 
(och uppgifter av typen svar i figur/diagram) kunde anses gynna pojkarna. Den 
naturliga frågan här blir då om pojkarna är bättre på kvalitativa uppgifter för 
att dessa i huvudsak är flervalsfrågor eller om de är bättre på flervalsfrågor för 
att dessa i huvudsak är kvalitativa (21 av 26). 

Figur 57 visar interaktionen mellan uppgiftstyp och lösningstyp. Figuren tyder 
inte på att någon interaktion förekommer. Om man antar att z(MH-betyg) kan 
betraktas som en kontinuerlig variabel visar dessutom en variansanalys att 
någon signifikant interaktion inte förekommer. Däremot förekommer en 
signifikant skillnad (p = 0,03) mellan uppgifter med kvalitativ respektive 
kvantitativ lösning31. 
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Figur 57. Illustration av interaktionen mellan uppgift
styp och typ av lösning. 

3101ika val av z-variabler (z(MH-betyg), z(MH-poäng) eller z-PSIBTEST) ger något olika p-
värden. Inget val ger dock p-värden som ligger i närheten av någon signifikansnivå för 
interaktion. Enbart på kortsvar är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ej signifikant 
(p = 0,17). Det är den däremot för flervalsuppgifterna (p = 0,04). 
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Det förefaller således som om kvalitativa uppgifter gynnar pojkarna (eller 
omvänt att kvantitativa gynnar flickorna) oberoende av uppgiftsformat32. 

Spatial komponent 

För denna variabel är 
interbedömarreliabili-
teten ganska låg 
(K = 0,32). Alla tre 
bedömare har varit 
eniga i bedömningen 
på 138 uppgifter. På 
övriga har med nöd
vändighet två varit 
eniga (eftersom endast 
två kategorier finns ). 

Tabell 35 visar hur de 
klassificerade uppgifter
na fördelar sig på flick-, 
pojk- och neutrala upp
gifter. Ett CHI 2-test in-
dikerar statistiskt signifi
kant skillnad (p = 0,05). 

Figur 58 styrker bilden 
av att uppgifter med spa
tial komponent i något 
högre grad än dem utan 
flaggas i pojkarnas fa
vör. 

För att få en uppfattning 
om spridning och fördel-

Tabell 35. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på uppgifter med eller utan spatial kom
ponent. Neutral innebär signifikansnivå 0. 

Typ Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

0. Ej spatial 51 65 52 168 

1. Spatial 4 19 9 32 

Totalt 55 84 61 200 

Spatial komponent 

Figur 58.Medelvärden av olika z-värden för uppgif
ter utan resp med spatial komponent. 

32Låt mig påminna om att alla jämförelser är relativa. Medelvärdet för flervalsfrågorna ligger 
således på "pojksidan" (positiva z-värden) oberoende av om uppgifterna är kvantitativa eller 
kvalitativa. De ligger dock längre in på pojksidan för de kvalitativa uppgifterna. 
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ning visar jag även här 
ett boxplot-diagram 
(figur 59)33. 

Intrycket blir likartat. 
Det finns en indikation 
på att det föreligger 
skillnad mellan 
pojkuppgifter och flick-
uppgifter när det gäller 
spatial komponent. 
Detta är i enlighet med 
den traditionella upp
fattning många under
sökningar kommit fram 
till och resultatet är 
således det förväntade. 

Som jag nämnde inled
ningsvis hade denna klassificering låg interbedömarreliabilitet. De tre 
bedömarna har klassificerat 62, 36 respektive 14 uppgifter som uppgifter med 
spatial komponent. Instruktionen var att klassificera en uppgift som spatial om 
"riktningar eller rörelser i två eller tre dimensioner är väsentliga". Fysiklärare 
är dock inte vana att klassificera uppgifter efter spatialt innehåll, vilket kan 
bidra till att förklara den låga samstämmigheten. Även innebörden i ordet 
"väsentliga" kan givetvis ha tolkats olika. 

Om jag utgår från den mest generösa tolkningen, som är min egen, klassificeras 
62 uppgifter som uppgift med spatial komponent. Skillnaden mellan flickor 
och pojkar blir då också mer påtaglig. Samtliga metoder och statistiska test ger 
skillnader på signifikansnivåer p < 0,005. En fråga man kan ställa är hur 
meningsfullt det är att ha flera bedömare om dessa bedömare inte är tillräckligt 
väl inskolade i underlaget för de bedömningar de ombeds göra34. Måhända är 
det i sådana fall bättre att endast en person gör klassificeringarna, eller 
alternativt att "samträningen" utökas. I det senare fallet måste emellertid 
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Figur 59. Boxplot över z(MH-betyg) för uppgifter 
utan (0) resp med (1) spatial komponent. 

33t-test och Mann-Whitney-test ger här i stort samma signifikanser (MH-betyg: p = 0,02; MH-
poäng: p = 0,14 och P-SIBTEST: p = 0,07) 
34Detta innebär givetvis ingen kritik mot dem som hjälp mig med klassificeringarna. Det är 
snarare en kritik som innebär att instruktionerna varit otillräckliga. 
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praktiska hänsyn tas då det tillgängliga tidsutrymmet är begränsat. 

Eftersom det är en etablerad uppfattning att pojkar har en högre spatial 
förmåga har jag undersökt om denna förmåga kan förklara de skillnader som 
funnits när det gäller moment, figurtyp, uppgiftstyp och kvantitativ/kvalitativ 
lösning.35 I flertalet fall gäller den allmänna tendensen, dvs att de uppgifter 
inom varje kategori som ansetts ha spatial komponent i något högre grad 
flaggas som pojkuppgifter. Tendenserna är dock i a llmänhet tämligen svaga 
och inte i något fall uppkommer skillnader som är statistiskt signifikanta. En 
förklaring till detta är givetvis att en uppdelning av uppgifterna i underkatego
rier ger små gruppstorlekar, vilket kräver mycket stora skillnader för statistisk 
signifikans. Genomgången av de olika variablerna med avseende på spatial 
respektive icke spatial komponent har dock gett mig uppfattningen att spatial 
komponent generellt medför en något högre tendens till flaggning för 
pojkuppgifter. Men däremot anser jag inte att den spatial komponenten annat 
än marginellt kan förklara de skillnader som förekommer i de andra kriterierna. 

Matematisk komponent 

Jag har tidigare visat att uppgifter med kvantitativ lösning i högre utsträck
ning flaggas till flickornas favör än uppgifter med kvalitativ lösning. När det 
gäller variabeln ma
tematisk komponent 
kan man generellt 
säga att de fysik-
uppgifter som ingår i 
de centrala proven 
inte kräver matema
tiska färdigheter i 
nivå med den mate
matik eleverna läser 
i matematikämnet. 
Flertalet uppgifter 
kan lösas med grund
skolematematik. 

Interbedömarreliabi-

Tabell 36. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk
uppgifter på uppgifter med olika krav på matema
tisk färdighet. Neutral innebär signifikansnivå 0. 

Matematisk 
komponent 

Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

Ej klassific. 0 2 1 3 

0. Elementär 47 67 53 167 

1. Gymn.kurs 8 15 7 30 

2. Relativt hög... 0 0 0 0 

Totalt 55 84 61 200 

35Jag redovisar inte hela underlaget utan endast mina slutsatser. 



liteten är medelgod 
(K = 0,42). För 197 
uppgifter är minst två 
av tre bedömare eniga 
och för 155 uppgifter 
är alla tre överens om 
klassificeringen. 

Tabell 36 visar fördel 
ningarna. Observera att 
ingen uppgift klassifi
cerats i kategori 2: 
"Relativt hög matema
tisk svårighet". Fördel
ningen på olika typer 
av uppgifter är jämn 
och någon statistiskt 
signifikant skillnad 
föreligger inte 
(CHI 2-test,/> = 0,55). 
Däremot kan man se att 
de allra flesta uppgifter
na bedöms som elemen
tära när det gäller kra
ven på matematisk fär
dighet. 

Figur 60 styrker bilden 
att uppgiftens krav på 
matematisk färdighet 
saknar betydelse. I van
lig ordning flaggar P-
SIBTEST i högre grad 
uppgifterna som poj-
kuppgifter. I något hög
re grad tycks detta gälla 
de uppgifter som be
dömts kräva vissa gymnasiekunskaper i matematik. Eftersom dessa uppgif
ter i huvudsak är uppgifter som kräver fullständig lösning är figur 60 
konsistent med vad vi tidigare konstaterat, nämligen att skillnaden mellan 
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Figur 61. Medelvärden av olika z-värden för uppgif
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Figur 60. Boxplot över z(MH-betyg) för uppgifter 
med olika krav på matematiska färdighet. 
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MH-metoderna och P-SIBTEST i huvudsak gäller dessa uppgifter. 

Figur 61 visar att medianvärdena är lika och att fördelningarna i hög grad 
överensstämmer. Matematisk komponent på den elementära nivå det här gäller 
tycks med andra ord vara ett kriterium utan betydelse36. 

Konkretionsgrad 

När det gäller att placera uppgifterna på en skala från abstrakt till konkret 
kontext är enigheten mellan de tre bedömarna tämligen låg (K = 0,28). För 180 
uppgifter är minst 2 bedömare överens, medan enighet mellan alla tre gäller för 
endast 83 uppgifter. 

Tabell 37 visar 
sammanställningen 
av resultaten när det 
gäller konkretions
grad för uppgifterna. 
Endast 4 uppgifter 
klassificerades i kate
gori 0 varför denna 
sammanförts med 
kategori 1 till en ge
mensam "abstrakt" 
kategori. 

Det finns en svag 
statistisk signifikans 
att förkasta nollhypo
tesen (alla kategorier 
fördelar sig lika, CHI 2-test,^ = 0,04)37. 

Tabell 37. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på uppgifter med olika konkretionsgrad. 
Neutral innebär signifikansnivå 0. 

Konkretions
grad 

Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

Ej klassific. 5 8 7 20 

1. Abstrakt 8 14 4 26 

2. Konk/Abst 33 45 37 115 

3. Konk ej pers 9 14 6 29 

4. Konk pers 0 3 7 10 

Totalt 55 84 61 200 

36Varken t-test eller Mann-Whitney-test ger statistisk signifikant skillnad för någon metod. 
37Den estimerade frekvensen < 5 i ett par celler. 
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Det största antalet upp 
gifter klassificeras i ka
tegori 2, dvs den katego
ri som gäller situationer 
bekanta från undervis
ningen. Det gäller t ex 
uppgifter som behandlar 
rullande vagnar, kopp
lingsscheman, gitter 
osv. 

Figur 62 förstärker in
trycket av att mer kon
kret innehåll i uppgifter
na är till pojkarnas för
del. I synnerhet förefal
ler det gälla de mest 
konkreta uppgifterna, 
dvs där personer utför 
handlingar i vardagslivet. 
En jämförelse av media
ner och fördelningar ger 
ett likartat intryck (figur 
63). Figuren indikerar att 
det föreligger signifikant 
skillnad mellan kategori
erna 1 och 438. 

Skillnaden mellan de två 
kategorierna med uppgif
ter vars kontext utgörs av 
verkliga situationer utan
för skolmiljön förvånar 
något. Det förhållandet att 
personer utför handlingar 
borde inte i sig medföra 
att uppgifterna i så pass 
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Figur 62. Medelvärden för olika z-värden för uppgif
ter klassificerade efter konkretionsgrad. 

Konkretionsgrad 

Figur 63. Boxplot för x(MH-betyg) över uppgifter 
klassificerade efter konkretionsgrad. 

38t-test och Mann-Whitney-test ger signifikanta skillnader för samtliga metoder mellan 1 och 4 
(p < 0,0005), 2 och 4 (p< 0,005), 3 och 4 (p < 0,03). 
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mycket högre grad blir pojkuppgifter. Förhållandet kunde snarare förväntas 
vara det omvända, nämligen att uppgifter där människor agerar eller utför 
handlingar i ett socialt sammanhang skulle vara något som tilltalar flickor (se 
t ex Sjöberg & Imsen, 1988). Förhållandet att abstrakta uppgifter flaggas till 
flickorna är däremot i överensstämmelse med vad Staberg (1992) noterade i sin 
undersökning av elever i grundskolan. 

Man kan misstänka att det är någon annan faktor än konkretionsgraden som 
inverkar på resultatet. Eftersom vi tidigare med säkerhet kunnat konstatera att 
moment är en särskiljande faktor, i varje fall när det gäller mekanik och eliära, 
kan det vara av intresse att undersöka om det finns något samband mellan 
moment och konkretionsgrad. 

Figur 64 visar någ
ra intressanta sam
band. För mekani
kuppgifterna ligger 
z-medelvärdena 
klart på pojksidan 
oberoende av kon
kretionsgrad. Dock 
mest påtagligt för 
konkretionsgrad 4. 
Sju av de 10 upp
gifterna inom den
na kategori tillhör 
mekanikmomentet, 
två återfinns inom 
vågrörelse läran och 
en inom kategori 6 
(övrigt), som ej är 
medtagen i fig ur 
64. Även inom 
konkretionsgrad 3 är flertalet uppgifter mekanikuppgifter (23 av 29) övriga 
(6) tillhör elläran. Man kan notera att när det gäller eliäran är z-medelvärdet 
för de konkreta uppgifterna med vardagskontext påtagligt på flickuppgifter-
nas sida. Detsamma gäller abstrakta uppgifter i momenten eliära, vågrörel
selära och atom- och kärnfysik. 

Några enkla slutsatser kan inte dras när det gäller betydelsen av kontext och 
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Figur 64. Medelvärden av z(MH-betyg) för uppgifter av 
olika konkretionsgrad uppdelade på övergripande 
moment. 
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konkretionsgrad. Resultaten tyder på att uppgifter som utspelar sig i vardagssi
tuationer är till pojkarnas fördel om de gäller mekanikuppgifter, men till 
flickornas om det gäller eliära. De abstrakta uppgifterna tycks i något högre 
grad ligga på flicksidan, medan de uppgifter som klassificerats som 
"skoluppgifter" i huvudsak flaggas som pojkuppgfter om de behandlar 
mekanik och flickuppgifter om de gäller ellära. Kontext eller konkretionsgrad 
tycks således som kategori vara underordnad variabeln moment. Samtidigt bör 
man dock komma ihåg att bedömarreliabiliteten är låg for kriteriet konkretions-
grad. 

Reproduktion - Produktion 

Detta kriterium innebär en grov dikotom kategorisering där det gäller att 
bedöma om eleven kan anses ha mött en likartad uppgift i undervisningen 
(reproduktion) eller om uppgiften kräver att kunskaper och färdigheter 
kombineras på ett icke rutinmässigt sätt. Interbedömarreliabiliteten är 
förhållandevis låg (K = 0,33). På 122 uppgifter var samtliga tre bedömare 
eniga. Oenigheten har varit större när det gäller kategorin produktion. Endast 
15 uppgifter har klassificerats dit av alla tre bedömare mot 107 i kategorin 
reproduktion. Detta avspeglar sig i det relativt låga värdet på K. 

Tabell 38 visar 
sammanställningen. 
Skillnaden är statis
tiskt signifikant 
(CHI 2-test, 
p = 0,01) och det är 
uppenbart att de upp
gifter som klassifice
ras som reproduktion 
i högre grad flaggas 
som flickuppgifter, 
medan det omvända 
gäller för de uppgif
ter som anses tillhöra 
kategorin produktion. För att ge en bild av hur stora skillnaderna är visas z-
medelvärdena i figur 65. 

Tabell 38. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på uppgifter som klassificerats som 
reproduktion respektive produktion. Neutral inne
bär signifikansnivå 0. 

Kategori Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

1. Reprodukt 46 67 38 151 

2. Produktion 9 17 23 49 

Totalt 55 84 61 200 
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Tendensen går i samma 
riktning som i tabell 
38. P-SIBTEST visar 
en större skillnad än 
MH-metoderna, vilket 
överensstämmer med 
tidigare resultat efter
som 33 av de 49 upp
gifter som klassificerats 
som produktion är po-
lytoma. 

Figur 66 visar boxplot-
diagram för z(MH-be-
tyg). Skillnaden mellan 
medianerna är inte sta
tistiskt signifikant. En 
anledning till den för
hållandevis stora me
delvärdesskillnaden i 
figur 65 är de två utelig
garna vid z-värdena 5 
och 6 för kategorin pro
duktion. 

Skillnaderna är i det här 
fallet så pass stora att 
det kan därför finnas 
anledning att undersöka 
kriteriet något närma
re39. 

Det visar sig föga förvå
nande att de uppgifter 
som klassificerats som 
produktion är avsevärt 
svårare än de som klas-

1=ZC MH-P0Ï 
2=Z(MH-BT) 
3=Z-PSIB 
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Figur 65. Medelvärden av olika z-värden för uppgif
ter som klassificerats som reproduktion respektive 
produktion. 
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Figur 66. Boxplot över z(MH-betyg) för uppgifter 
som klassificerats som reproduktion respektive 
produktion. 

39t-test och Mann-Whitney-test ger p = 0,05 (MH-betyg), p = 0,005 (MH-poäng) respektive 
p = 0,0004 (P-SIBTEST). 
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sificerats om reproduktion (pPwd = 0,38 mot/?Repr = 0,60). Uppgifterna är 
sannolikt svåra just för att de kräver någon form av nytänkande. Uppgifterna 
inom produktion är också mer ordrika än dem inom reproduktion ( i genom
snitt 62 respektive 45 ord). För båda typerna av uppgifter är dock korrelatio
nen mellan antal ord och z(MH-betyg) positiv, kraftigare för produktion 
(r = 0,299p = 0,04) och svagare för reproduktion (r = 0,15,p = 0,07). 

Eftersom vi tidigare konsta
terat att moment är en sär
skiljande variabel kan man 
t ex tänka sig att en överrep
resentation av mekanikupp
gifter inom kategorin pro
duktion skulle kunna förkla
ra det högre z-medelvärdet 
för denna kategori. Tabell 39 
visar emellertid att fördel
ningen är mycket likartad för 
samtliga moment. Moment
fördelningen kan således inte 
förklara skillnaden mellan 
kategorierna reproduktion 
och produktion. 

Detsamma tycks gälla vid en 
jämförelse med övriga särskil
jande variabler. När det gäller jämförelsen med de uppgifter som klassificerats 
som kvalitativ lösning visar det sig att det endast finns 2 sådana bland de 49 
som klassificerats som produktion. Detsamma gäller för den av pojkuppgifter 
dominerade uppgiftstypen flervalsfråga. Endast 2 flervalsuppgifter av 26 har 
bedömts tillhöra kategorin produktion. 

Med reservation för den låga interbedömarreliabiliteten och den svaga 
statistiska signifikansen förefaller det som om kriteriet reproduktion/ 
produktion i sig själv innebär ett särskiljande kriterium. Uppgifter klassificera
de som produktion flaggas i högre utsträckning som pojkuppgifter och 
uppgifter klassificerade som reproduktion som flickuppgifter. Ett viss stöd för 
den allmänna uppfattningen att flickor lyckas bättre på rutinuppgifter skulle 
således kunna anses föreligga. 

Tabell 39. Uppdelning av uppgifter som 
klassificerats som reproduktion respektive 
produktion på olika moment. Procentuell 
fördelning. 

Moment Repr 
% 

Prod 
% 

Totalt 
antal 

1. Mekanik 77 23 74 

2. Eliära 78 22 54 

3. Magnetism 71 29 17 

4. Vågrörelse 72 28 32 

5. Atom-, kärnf 74 26 19 

6. Övrigt 76 24 4 
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Antal steg i lösningen 

Detta är den variabel 
som uppvisar den läg
sta överensstämmelsen 
mellan bedömarna 
(K = 0,24). Klassifice
ringen är dock klart 
signifikant skild från 
en slumpmässig för
delning (H0 förkastas 
/?< 0,0001). För 175 
uppgifter var minst 2 
av 3 bedömare eniga, 
för 64 uppgifter hade 
alla 3 samma antal 
steg i lö sningen. 

Tabell 40. Uppdelning av flick-, neutrala och pojk-
uppgifter på uppgifter som klassificerats efter antal 
kvalitativt skilda steg i lös ningen. Neutral innebär 
signifikansnivå 0. 

Antal steg Flick-
uppg 

Neu
tral 

Pojk-
uppg 

Totalt 

Ej klassificerat 11 8 6 25 

1 ste g 20 30 26 76 

2 steg 18 35 22 75 

3 steg 5 11 4 20 

4 steg 1 0 3 4 

Totalt 55 84 61 200 

Tabell 40 uppvisar 
ingen skillnad mellan 
uppgifter med olika antal steg i lösningen (CHI 2-test, p  = 0,57 med "3 steg5' 
och "4 steg" i samma kategori). Någon skillnad tycks således inte föreligga, 
men för att vara 
konsekvent skall jag 
även för denna variabel 
redovisa en jämförelse 
av z-medelvärdena samt 
median och fördelning 
för z(MH-betyg). 

Figur 67 visar fördel
ningarna av z-medelvär-
den. Det intryck man får 
är att antalet steg i lö s
ningen inte tycks ha nå
gon betydelse för om 
uppgiften flaggas som 
flick- eller pojkuppgift. 
Endast kategorin "4 

1=ZIMH-P0) 
2=Z(MH-BT) 
3=Z-rSIB 

Antal steg i lösningen 

Figur 67. Medelvärden av olika z-värden för uppgif
ter uppdelade efter antal steg i lös ningen. 
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steg" har z-medelvärdet klart på pojksidan, men i den kategorin ingår endast 
fyra uppgifter varför ingen slutsats kan dras40. 

Medianvärdena eller 
fördelningarna ger 
inte heller anledning 
till någon annan slut
sats (figur 68).41 

Inom kategorin "1 
steg" finns i huvudsak 
dikotoma 1-poängs-
uppgifter (65 dikoto
ma, 11 polytoma). I 
övriga kategorier är 
fördelningen 27 mot 
48 (2 steg), 2 dikoto
ma resp 18 polytoma 
(3 steg) och slutligen 
4 polytoma för 4 
stegskategorin. De 
sistnämnda uppgifter
na är sistauppgifter på sina respektive prov. 

Man kunde förvänta sig att antal steg i lösningen skulle uppvisa en något 
annorlunda bild. Vi har tidigare konstaterat att svårare uppgifter i något högre 
grad gäller som pojkuppgifiter. Antal steg är också relaterat till svårighetsgrad 
på så sätt att fler steg innebär lägre p-värde, dvs svårare uppgift42. Trots detta 
tycks antal steg neutralt. 

I relation till föregående kriterium, reproduktion-produktion, finns en 
mycket klart signifikant skillnad vid en korstabulering mot "antal steg" 

40z-medelvärdena för MH-metoderna ger här intryck av att totala medelvärdet är större än noll. 
Detta beror på att de 25 uppgifter där oenighet rådde mellan alla tre bedömare har medelvärdet 
-0,55 (MH-betyg) och -0,66 (MH-poäng). Anledningen till detta torde vara att 13 av dessa 
uppgifter tillhör momentet eliära, där det uppenbarligen varit svårare att nå enighet i 
bedömningen av antalet steg än i t ex mekanik, där endast 4 uppgifter ej bedömts lika av minst 
två bedömare, trots att det finns 74 uppgifter inom detta moment mot 54 inom elläran. 
4 Varken t-test eller Mann-Whitney-test ger statistisk signifikant skillnad för någon metod. 
42p{ = 0,64; p2 = 0,50; p3 = 0,44 och p4 = 0,18 

Antal steg i lösningen 

Figur 68. Boxplot över z(MH-betyg) för uppgifter 
med olika antal kvalitativt skilda steg i lös ningen. 
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(CHI 2-test 9 p <  0,0001) med innebörden att reproduktion innebär färre steg 
och produktion fler. 
Trots detta visar "antal 
steg" ingen skillnad. 
Antal ord korrelerar 
svagt, men signifikant 
positivt med antal steg 
(r = 0,13, Spearmans 
rangkorrelation). Även 
detta talar för att flera 
steg i lösningen borde 
innebära större tendens 
till flaggning som pojk-
uppgift. 

En uppdelning av upp
gifter på momenten me
kanik och ellära visar 
ingen tendens till att 
antal steg på något sär
skilt sätt skulle vara 
olika för olika moment (figur 69, kategorierna "3 steg" och "4 steg" sam
manslagna). 

Sammanfattningsvis vore det rimligt att förvänta sig att fler steg i en uppgift 
skulle innebära en ökad tendens till att uppgiften flaggas som pojkuppgift, 
eftersom kriteriet samvarierar på ett sådant sätt med variablerna ord, svårig
hetsgrad och reproduktion/produktion. 

Det troliga är dock att detta till största delen kompenseras av två andra 
variabler. Det visar sig nämligen att av de 22 flervalsuppgifter som klassifice
rats med avseende på antal steg, har samtliga placerats i kategorin "1 steg" och 
flervalsuppgifter flaggas ,som jag visat, till pojkarna. Den andra variabeln 
gäller kvantitativ respektiv kvalitativ lösning. Här visar det sig att av de 31 
uppgifter som klassificerats som kvalitativa har 27 bedömts innebära lösning 
i ett steg. Även denna kategori har tidigare visat sig leda till att uppgifter i 
högre grad flaggas som pojkuppgifiter. (Samtidigt skall man komma ihåg att de 
två kategorierna i hög grad sammanfaller.) 

De två sistnämnda variablerna förklarar på ett rimligt sätt varför kategorin "1 

Mekanik 

Ellära 

Ej klassific 1 2 

Antal steg i lösningen 

Figur 69. Medelvärden av z(MH-betyg) för uppgifter 
i mek anik respektive ellära uppdelade på antal steg 
i lös ningen. 
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steg" har ett så pass högt medelvärde (och medianvärde) på z-skalan, men det 
förklarar ingenting beträffande kategorierna "2 steg" och högre. Jag har således 
svårt att övertygande förklara utfallet på denna variabel. Kanske är det så att 
den låga interbedömarreliabiliteten för det här kriteriet medför att inga rimligt 
säkra slutsatser kan dras. 

Sammanfattning 

I den här sammanfattningen försöker jag ge en kort resumé över de viktigaste 
resultaten. Jag kommer dock inte att kommentera eller diskutera dem här utan 
lämnar detta till det avslutande diskussionskapitlet. 

I kapitlets inledning försökte jag välja ut ett antal olika kriterier som jag 
bedömde som meningsfulla när det gällde att granska hur uppgifter fungerat 
med avseende på flickor och pojkar. I synnerhet när det gäller de mer kognitiva 
aspekterna av olika uppgifter finner jag dock klassificeringarna svåra. Någon 
enhetlig teoretisk bas finns inte. Jag instämmer i vad Arfwedson & Arfwedson 
(1991) skriver: 

Ändå är det även vid mycket noggrann läsning av den kognitiva forskning ens 
rapporter svårt att värja sig mot den (smått hädiska ) tanken, att det man inte vet 
om komplext tänkande vida överstiger det man vet. Man bygger vidare på, 
modifierar och ändrar Piagets och hans amerikanska efterföljares teorier, men 
vägen till nya och användbara upptäckter och sammanhang är förmodlingen 
mycket lång. Det mänskliga tänkandet är faktiskt ett utomordentligt komplext 
och variabelt fenomen (sid 274). 

Trots svårigheterna har jag i alla fall försökt identifiera några kriterier och i det 
här kapitlet har jag undersökt om de uppgifter som ingår i de centrala proven 
1982 - 1994 på något systematiskt sätt skiljer sig åt, med avseende på flickor 
och pojkar, när det gäller 10 olika kriterier. Dessa kriterier är valda så att det 
skall vara möjligt för i ämnet erfarna lärare att klassificera uppgifterna efter de 
kategorier som definierats. De är också delvis valda utifrån vad tidigare 
forskning ansett sig kunna påvisa. Klassificeringarna har gjorts av tre 
fysiklärare. Vissa kriterier visade sig inte helt oväntat vara svåra att klassificera 
och i dessa fall är överensstämmelsen mellan bedömarna låg. 

Det mest påtagliga resultatet gäller undersökningen av uppgifternas moment
tillhörighet. Flera forskare framhåller elektricitetslära som ett ämnesområde 
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inom fysiken som i hög grad prioriteras av pojkar, och som ett område där de 
också lyckas bättre än flickor. Mina resultat talar entydigt mot den uppfattning
en. Ellära är det moment som tydligast flaggas till flickornas fordel. Medan 
mekanik är det övergripande moment där uppgifterna i motsvarande grad 
flaggas som pojkuppgifter. För övriga moment är utfallen inte lika tydliga. 
Möjligen kan man säga att den moderna fysiken visar viss tendens att flaggas 
till flickorna, medan vågrörelseläran visar motstridiga tendenser. 

När det gäller figurtyp är den mest intressanta iakttagelsen att uppgifter med 
diagram inte tycks flaggas till pojkarna, vilket hävdats i vissa undersökningar, 
snarare är tendensen den motsatta. 

I den mån det är möjligt att uttala sig om betydelsen av någon verbal faktor i 
det undersökta materialet skulle slutsatsen bli att mer ordrika uppgifter i högre 
grad flaggas som pojkuppgifter. Det använda kriteriet (antal ord i uppgiften) 
kan möjligen ses som en indikation på graden av läsförståelse, men det måste 
tolkas med stor försiktighet. Någon bedömning av språkets komplexitet har 
inte gjorts. 

Beträffande uppgiftstyp överensstämmer resultaten med tidigare uppfattningar 
att flervalsfrågor som uppgiftstyp tycks gynna pojkar. Flickor förefaller lyckas 
bättre på de kortsvarsuppgifter, dvs uppgifter där eleven själv skall skriva ner 
svaret (men ingen lösning). Detta synes även gälla de polytoma uppgifter som 
innehåller delfrågor av typen a), b) och c). Övriga polytoma uppgifter förefaller 
neutrala. 

En klar tendens tycks vara att uppgifter av kvalitativ natur i högre grad flaggas 
som pojkuppgifter. 

Uppgifter som innehåller spatiala komponenter flaggas i högre grad som 
pojkuppgifter. Detta är i e nlighet med den traditionella uppfattningen inom 
kognitionspsykologin. 

Matematisk komponent synes sakna betydelse, men då bör noteras att den 
matematik som krävs för att lösa flertalet uppgifter på de centrala proven i 
fysik tillhör grundskolans kurs. 

Konkretionsgraden i uppgiftens kontext ger delvis motstridiga indikationer. 
Mer konkret, vardagsanknuten kontext tycks vara till pojkarnas fördel. En 
uppdelning på moment visar dock att vardagskontext för uppgifter i ellära är 



274 

till flickornas fördel, medan vardagskontext i mekanikuppgifter är till 
pojkarnas. 

Mer rutinbetonade uppgifter, här kallade reproduktion, förefaller i något högre 
grad flaggas som flickuppgifter. Uppgifter som bedömts kräva mer självstän
digt tänkande (produktion) flaggas i konsekvens med detta i högre utsträckning 
som pojkuppgifter43. Kriteriet är dock svårbedömt och slutsatsen därmed 
osäker. Utfallet tycks inte bero på interaktion med andra kriterier. 

Även bedömningen av antalet steg i lösningen har tämligen låg interbedömar-
reliabilitet. Undersökningen kan inte påvisa att antalet steg i lösningen har 
någon betydelse. 

Innan jag går över till nästa kapitel vill jag ånyo påminna om att alla jämförel
ser är relativa och bygger på villkorade jämförelser. I absolut, ovillkorad 
mening gäller fortfarande att pojkarna genomgående har högre lösningspropor
tioner på alla typer av uppgifter. 

I nästa kapitel avser jag att bli något mer konkret. Jag kommer där att redovisa 
ett antal uppgifter som i olika avseenden uppvisar intressanta egenskaper. 
Vidare avser jag att undersöka om det, med utgångspunkt i d e resultat som 
redovisats i det här kapitlet, är möjligt att förutsäga vilka fysikuppgifter som 
kommer att flaggas för DIF. 

43Realativismen i de villkorade metoderna medför att när endast två kategorier finns är antingen 
båda neutrala eller också intar de motsatta positioner påz-skalan. 
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Kapitel 10 

Några särskilt avvikande uppgifter 

I föregående kapitel visade jag att det finns vissa karakteristiska egenskaper 
som i större eller mindre grad präglar de uppgifter jag kallat pojk- respektive 
flickuppgifter. De skillnader som där framträdde var statistiskt konstituerade. 
För att försöka ge en mer konkret bild av vad de olika sätten att karakterisera 
uppgifterna kan innebära, skall jag i det här kapitlet redovisa ett antal uppgifter 
som jag finner särskilt intressanta. Framfor allt därför att de i särskilt hög grad 
flaggas som signifikanta i ena eller andra riktningen. 

Ett grundläggande syfte med all forskning är givetvis att försöka generera ny 
kunskap. Man kan även argumentera för att den nya kunskapen bör vara 
användbar i något avseende (Hermerén, 1992). I mitt fall kunde man tänka sig 
att de särskiljande kvalitativa egenskaperna hos olika typer av uppgifter skulle 
kunna användas för att öka möjligheterna att predicera de uppgifter som 
kommer att uppvisa DIF. Som jag tidigare nämnt har de försök i den riktningen 
som hittills redovisats varit misslyckade. 

Vid urvalet av uppgifter kommerjag främst att utgå från kriterier som a) haft 
hög interbedömarreliabilitet och b) visat statistiskt signifikanta skillnader 
mellan pojk- respektive flickuppgifter. De tre kriterier jag främst valt att utgå 
ifrån är moment, uppgiftstyp och kvantitativ/kvalitativ lösning. Övriga kriterier 
bedömer jag ha alltför låg interbedömarreliabilitet för att vara trovärdiga1. Det 
begränsade utrymmet medför givetvis att endast ett fåtal uppgifter kan 
redovisas, men jag påminner om att övriga återfinns i Ramstedt (1995). 

När det, som i det här kapitlet, gäller att försöka bedöma enskilda uppgifter, 
måste kravet på signifikant flaggning bli starkare än i föregående kapitel där 
jag var mer intresserad av tendenser för grupper av uppgifter. I det här kapitlet 

*De finns dock redovisade i bilaga 2. 
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kommerjag därför främst att granska uppgifter på signifikansnivåerna 3 och 
4. I vissa resonemang kommer jag dock även att inkludera uppgifter på 
signiflkansnivå 2 vilket motsvarar den 5%-nivå som oftast används i statistiskt 
baserade beslut om skillnader. När jag i det här kapitlet använder begreppet 
"neutrala uppgifter" gäller det uppgifter på signifikansnivåerna 0 och 1, dvs 
uppgifter som ej flaggas statistiskt signifikant (5%-nivå).2 

De mest signifikanta pojkuppgifterna 

Av de 19 uppgifter som visar kraftigt signifikant flaggning till pojkarnas fordel 
(Signiflkansnivå 3 eller 4) tillhör 14 momentet mekanik. Två uppgifter visar 
synnerligen signifikanta CHI-2-värden (eller z-värden) med samtliga metoder. 
Det gäller uppgifterna 7 år 1987 och 10 år 1991. 

Textruta 4. Uppgift 7, CpFy 1987. 

En liten stålkula får falla f ritt utan begy nnelsehastighet. Efter 0,30 s träffar den I 
en horisontell stålplatta, studsar mot denna och fortsätter sedan att studsa I 
upprepade gånger. Stötarna antas vara fullständigt elastiska och stöttiden I 
försumbar. Rita (v-t)-grafen för kulans rörelse i tidsin tervallet 0 s < f < 1, 0 s. I 
Accelerationen vid fritt fall kan i denna uppgift sättas till 10, 0 m/s2. I 

Uppgift 1987:7 visas i textruta 4.1 tabell 41 visas klassificeringar och några 
statistiska data.3 

2När en uppgift tilldelas egenskapen att vara flaggad på någon viss nivå baseras denna tilldelning 
på en statistiskt konstituerad egenskap. Detta innebär att signifikansnivån för en uppgift är 
behäftad med viss osäkerhet. Vissa uppgifter kommer att vara positivt eller negativt falska. 
Eftersom jag utgår fråm 5 %-nivån (dubbelsidigt) kan ca 2+2 av de 74 uppgifter som 
klassificerats som mekanik förväntas vara "false positives", sannolikt flaggade på nivå ± 2. Å 
andra sidan kompenseras detta troligen av en och annan "false negative". För att förenkla 
resonemangen i det här kapitlet utgår jag dock från att en uppgifts signiflkansnivå kan betraktas 
som en manifest variabel. Dessutom utgår jag från att klassificeringen av uppgifterna i olika 
kategorier är fullständigt reliabel. Detta innebär t ex att en uppgift på signiflkansnivå 2 behandlas 
lika tveklöst som utslaget två prickar på en tärning. 
3(2/3) i "Svar i d iagram/figur(2/3)" innebär att två bedömare av tre klassificerat uppgiften i 
denna kategori. Om ingenting anges har alla tre bedömare haft samma uppfattning. "Signifikans 
(p-värde)" anger sannolikheten för att den erhållna flaggningen skall vara slumpmässig då 
nollhypotesen är att uppgiften är neutral, dvs H0 : a,^ = 1. "MH-B" anger att Mantel-Haenszel-
metod med betyg som externt kriterium använts, "MH-P" att Mantel-Haenszel-metoden med 
totalpoäng använts, samt "PSIB" att p-värdet genererats av P-SIBTEST. Under tabellen anges 
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Uppgiften har klassificerats in
om momentet "kraft och rörel
se", vilket innebär att den är en 
mekanikuppgift. Den följer i det 
fallet det gängse mönstret att 
mekanikuppgifter i hö g grad 
flaggas som pojkuppgifiter. 

Även när det gäller uppgiftstyp 
tillhör uppgiften den typ som i 
hög grad innebär flaggning som 
pojkuppgift. Uppgiften klassifi
ceras som kvantitativ eftersom 
vissa beräkningar ingår, men 
samtidigt förutsätter uppgiften 
kvalitativ förståelse av hur dia
grammet skall konstrueras. Upp
giften har lösts av nästan hälften 
av pojkarna, men endast av var femte flicka. 

Vid en granskning av uppgiften är det svårt att föreställa sig varför den 
fungerat så olika för pojkar och flickor. Uppgift 7 är i allmänhet relativt svår 
och det innebär ofta ett avsevärt arbete att erövra den poäng uppgiften kan ge. 
Det kan därför vara en god strategi att inte ägna alltför mycket möda åt just 
uppgift 7. Uppgift 7 år 1987 var dock inte särskilt svår. Den genomsnittliga 
lösningsproportionen för samtliga "uppgift 7" är 0,314. Lösningsproportionen 
på uppgift 7 år 1987 ligger således något högre än genomsnittet, räknat på hela 
gruppen. I synnerhet gäller dock detta for pojkarna. För flickorna har uppgiften 
varit svårare än genomsnittet. 

Momentet "mekanik" och uppgiftstypen "svar i f igur/ diagram" är vad som 
talar för att uppgiften är en pojkuppgift. I övrigt kan jag inte ge någon 
förklaring. 

Tabell 41. Uppgift 7, CpFy 1987. Klassi
ficeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Mekanik (kraft/rörelse) 

Uppg.typ: Svar i figur/dia gram(2/3) 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 5,91 6,36 6,34 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,20 0,49 0,36 

*z = 6,34 medför p < 0,0000005 

sannolikheten för att det (till beloppet) näst största z-värdet skall vara slumpmässigt. Jag anger 
det näst största eftersom jag baserar signifikansnivåerna (0-4) på de två mest signifikanta z-
värdena. 
40,36 för pojkar och 0,26 för flickor. 
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Textruta 5. Uppgift 10, CpFy 1991. — 
Två laserstrålar riktas mot en glasplatta enligt figuren nedan. Glasplattans 
brytningsindex är 1,50. Beräkna hur långt bakom glasp lattan laserstrålarna 
kommer att mötas efter passagen av glaset. 

50,0 mm 
< > 

50,0 mm 

v 

Uppgift 10 år 1991 kommer som nummer två när det gäller att uppvisa kraftig 
DIF till pojkarna. Tabell 42 visar klassificeringar och statistiska data för denna 
uppgift. 

^  . . .  . .  . _  T a b e l l  4 2 .  Uppgift 10, CpFy 1991. Klas-
Den har uppgiften ar klassifice- sificeringar och statistiska vän)en. 
rad inom momentet elektromag
netiska vågor (moment 14) vilket 
inräknas i vågrörelseläran. 

Uppgiften är kvantitativ och krä
ver fullständig lösning, den är 
alltså en polytom 3-poängsupp
gift. Den är förhållandevis lätt, 
vilket lösningsproportionerna 
visar. 

Den här uppgiften är ännu mer 
svårbedömd än den föregående. 
Inget av kriterierna indikerar att 
den skulle flaggas kraftigt till 
pojkarna. Vågrörelselära är dock 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Vågrörelselära 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 4,64 5,81 6,46 

Grupp: 
Lösnings
proportion 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion 0,57 0,77 0,66 

*z = 5,81 medför p < 0,0000005 
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ett moment med förhållandevis stor spridning på pojk- respektive flickupp-
gifter. 

Klassificeringarna när det gäller uppgiftstyp och lösningstyp ger ingen 
vägledning. 

Jag finner det mycket svårt att förutsäga att en uppgift som uppgift 10, 1991 
skall flagga mycket kraftigt till pojkarnas fordel.5 Av de 19 uppgifter som är 
klassificerade inom moment 14, elektromagnetiska vågor, tillhör 16 signifi-
kansnivå 0 eller 1, dvs de flaggas inte statistiskt signifikant som pojk- eller 
flickuppgifter. Två uppgifter flaggas på signifikansnivå 3, båda som flickupp-
gifter6. Och en uppgift flaggas på signifikansnivå 4, nämligen den som visas 
i tex truta 5. 

Uppenbarligen finns något i uppgiften som gör den kraftigt särskiljande mellan 
pojkar och flickor, men jag kan inte utröna vad det skulle kunna vara. 

Textruta 6. Uppgift 10, CpFy 1993. 

Två små stenar kastas iväg samtidigt från punkterna A och B, vilkas inbördes 
avstånd är 28 m (se figur). Stenarna kolliderar i punkt en P. 
Utgångshastigheternas horisontella och vertikala komposanter visas i figuren. 

Beräkna höjden CP. Bortse från luftmotstå nd. Figuren är ej s kalenlig. 

5En faktor som skulle kunna tala för att uppgiften är en pojkuppgift är den spatiala faktorn. 
Uppgift 10, 1991 är emellertid inte enhetligt klassificerad när det gäller spatial komponent. 
Majoriteten har inte ansett att uppgiften innehåller spatial komponent. Jag delar inte denna 
uppfattning utan anser tvärtom att uppgiften är ett typiskt exempel på uppgifter med spatial 
komponent. 
6Det gäller uppgift 1 år 1990 och uppgift 13 år 1994 (se Ramstedt, 1995). 

A 5,0 m/s C 9,0 m/s B 
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Ytterligare en uppgift med mycket kraftig DIF till pojkarna visas i textruta 6. 

Tabell 43. Uppgift 10, CpFy1993. Klas
sificeringar och statistiska värden. 

Klassificeringar och statistiska 
värden framgår av tabell 43. Den 
här uppgiftens flaggning är något 
mer förutsägbar genom att den 
tillhör momentet mekanik. Övri
ga kriterier ger dock ingen indi
kation. 

Vid klassificeringen i moment 
användes en mer preciserad kod
ning än den jag tidigare redovi
sat. Enligt den mer finindelade 
klassificeringen har uppgift 
1993:10 kodats som kaströrelse i 
gravitationsfältet. Totalt har sex 
uppgifter klassificerats i denna 
kategori. Av dessa flaggas fem 
till pojkarna, 3 på signifikansni-
vå 47, en på signifikansnivå 28 och en på signifikansnivå l9. Ingen av dessa 
uppgifter flaggas till flickorna och endast en flaggas som neutral. Kaströrel
se förefaller således, med detta knappa underlag som grund, vara ett utpräg
lat pojkmoment. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Mekanik (kaströrelse) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 3,35 5,41 5,80 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,39 0,62 0,51 

*z = 5,4 1 medför p < 0,0000005 

Textruta 7. Uppgift 11, CpFy 1988. 

Vid en fotbollsmatch kommer två åskådare i diskussio n om vilken 
utgångshastighet bollen har vid inspark. För att kunna b esvara denna fråga 
mäter den ena åskådaren den tid bollen är i luften, den andre uppskattar 
avståndet från platsen för insparken till pla tsen för nedslaget. 

Resultatet av tidmätningen blir 2,9 s och uppskattningen av avståndet 58 m. 
En grov approximation g er hastigheten 58m/2,9s dvs 20 m/s. Gör en 
beräkning av bollens utgångshastighet på ett bättre sätt. Du behöver dock 
inte ta n ågon hänsyn till luften s inverkan. 

7Förutom uppgift 1993:10 även uppgifterna 1985 (Åk 2): 9 och 1990:12. 
8Uppgift 1982 (Ak 3):4. 
9Uppgift 1984 (Åk 2):9. 
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Den uppgift som flaggas som 
neutral är intressant (se textruta 
7). Klassificeringar och statistis
ka data visas i tabell 44. Det som 
gör uppgiften intressant är att 
det är den enda uppgiften av mer 
öppen karaktär. I övriga uppgif
ter finns det, möjligen med nå
got ytterligare undantag, en och 
endast en korrekt lösning. I den 
här uppgiften däremot talas det 
om approximationer på olika 
nivåer. Fysiken som modelltän-
kande kommer explicit till ut
tryck. Om det är en tillfällighet 
eller inte att just denna uppgift 
på kaströrelse är den enda som 
är neutral kan jag inte avgöra. 
Fler likartade uppgifter skulle behöva prövas. Men i vilket fall avviker den 
från det gängse mönstret10. 

Textruta 8. Uppgift 9, CpFy, årskurs 2 1985. 

Ett flygplan flyger horisontellt med hastigheten 180 km/h på höjden 45 m 
ovanför marken. Från planet s undersida lösgörs ett tungt oömt föremål i det 
ögonblick det befinner sig rakt ovanför en viss punkt P på marken. Hur långt 
från P slår för emålet ner? Marken är horisontell. Luftmotståndet kan 
försummas. 

En andra extrem pojkuppgift inom momentet kaströrelse är uppgit 9 i det 
centrala provet för årskurs 2 år 1985 (textruta 8). 

Tabell 44. Uppgift 11, CpFy 1988. Klas
sificeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Neutral (nivå 0 ) 

Moment: Mekanik (kaströrelse) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: -0,10 0,37 1,65 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,25 0,40 0,33 

*z = 0,37 medför p = 0,72 

10Det kan vara värt att notera att pojkarna har avsevärt högre lösningsproportion på denna 
uppgift. Den skulle sannolikt klassificeras som pojkuppgift om man enbart baserar bedömningen 
på lösningsproportion. Man kan också notera att P-SIBTEST flaggar uppgiften förhållandevis 
kraftigt till pojkarnas fördel. 
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Klassificeringar och statistiska 
data visas i tabell 45. En mycket 
likartad uppgift förekom som 
uppgift 5 i det centrala provet för 
komvux 15 maj 1993 (se Ram-
stedt, 1993). Även denna uppgift 
visade mycket kraftigt signifikant 
flaggning som pojkuppgift11. 
Män och kvinnor på komvux vi
sade således upp samma mönster 
som pojkar och flickor i gymna
sieskolan på denna typ av uppgif
ter (eller mycket likartade)12. 

Man kan här tänka sig att en möj
lig förklaring till den kraftiga 
flaggningen ligger i uppgiftens 
kontext. Uppgifter med flygplan 
kan i högre grad förväntas tilltala 
de i allmänhet mer teknikintresserade pojkarna. 

För att erhålla ett jämförelseunderlag skall jag visa en annan uppgift som 
också gäller ett flygplan (textruta 9)13. 

Textruta 9. Uppgift 10, CpFy 1994. 

Ett flygplan kan vara elektriskt uppladdat när det står på marken. De t är då 
viktigt att laddningen avlägsnas innan planet tankas. Gnistbildning kan 
annars orsaka explosion. 

För en grov uppskattning av spänningen mellan flygplanet och marken kan 
planet och marken betraktas som en plattkondensator med arean 200 m2, 
med luft mellan plattorna och med plattavståndet 3 m. 

Beräkna spänningen om laddningen kan antas vara 4 pAs. I detta samman
hang kan luft och vakuum anses ha samma elektriska egenskaper. 

nz(MH-poäng) = 4,75, medförp = 0,000002 
12Det som skiljer uppgifterna är att komvuxuppgiften var en kvalitativ flervalsfråga medan den 
aktuella uppgift 9 är en kvantitativ polytom uppgift. 
13I själva verket finns endast två "flygplansuppgifter" i de prov jag undersökt. Även cyklar är 
sällsynta (två uppgifter) medan jag funnit 12 "biluppgifter". 

Tabell 45. Uppgift 9, CpFy 1985, års
kurs 2. Klassificeringar och statistiska 
värden. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Mekanik (kaströrelse) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 2,30 3,64 4,16 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,47 0,65 0,57 

*z = 3 ,64 medför p = 0,0002 
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Klassificeringar och statistiska 
data visas i tabell 46. Man kan Tabell 46. Uppgift 10, CpFy 1994. 
notera att denna flygplansuppgift Klassificeringar och statistiska värden, 
är en flickuppgift på gränsen till 
signifikansnivå 2. Uppgiften är 
ganska lätt, vilket den höga lös
ningsproportionen visar. 

Till sin framtoning verkar uppgif
ten minst lika teknisk som den 
föregående. Men det finns en vik
tig skillnad. Denna uppgift hand
lar om ellära, medan den föregå
ende handlade om mekanik. I det 
avseendet är uppgifterna symto
matiska för den allmänna trenden. 

En annan sak som kan vara värd att 
notera är att även uppgift 1994:10 till sin natur är approximativ och bygger 
på en form av förenklat modelltänkande. Den påminner i detta avseende om 
uppgift 1988:11 (se textruta 7), som var den enda uppgift inom kaströrelse 
som inte flaggades som pojkuppgift. Den sammanfattande slutsats man 
möjligen kan dra av de två flygplansuppgifterna är att momenttillhörighet 
förefaller ha större betydelse än kontext, i varje fall när det gäller flygplan. 

Av de 17 uppgifter som flaggas på signifikansnivå 4 är 14 flaggade som 
pojkuppgifter. Jag skall visa ytterligare ett par av dessa. Först uppgift 1990:13 
(textruta 10). 

Textruta 10. Uppgift 13, CpFy 1990. 

Flaggning: Flickuppgift (nivå 1) 

Moment: Ellära (kondensatorn) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: -1,75 -2,09 -1,91 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,83 0,85 0,84 

*z = 1,91 medför p = 0,056 

Två fysikintresserade elever får i uppgi ft att mäta förhållandet mellan två 
nästan lika tunga metallkulors mass or. De får inte använda något mätinstru
ment, endast två identiskt lika spiral fjädrar. Kulor na hängs upp i var sin 
fjäder och försätts i ve rtikal harmonisk sv ängningsrörelse. Kulorna svänger i 
ett visst ögonblick i fas m ed varandra m en kommer snart i otak t, svänger så 
småningom tillfälligt i motfas för att sena re åter komma i fas. Den snabbast 
svängande kulan har då fullbor dat 33 hela svängningar, sedan kulorna 
senast var i fas. Hur stort är förhållandet mellan den snabbast svängande 
kulans massa och den andra kulans massa? 
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Klassificeringar och statistiska 
data visas i tabell 47. Uppgiften 
handlar om harmonisk sväng
ning med fjädrar och är därför 
klassificerad som mekanik. Det 
här är en av de uppgifter som 
uppvisar särskilt stora skillnader 
mellan de olika metoderna, vil
ket illustreras av z-värdena. Den 
är också svår, i synnerhet för 
flickorna. 

Återigen är det svårt att av själva 
uppgiften försöka dra några slut
satser om vad som gör den så 
kraftigt särskiljande. Det är en 
svår sista uppgift, som väl knap
past väcker någon omedelbar och 
odelad entusiasm när den möter ett par trötta elevögon. En tung textmassa om 
kulor som svänger i fjädrar och där någon tycks intresserad av förhållandet 
mellan kulornas massor. Jag kan förstå den elev som undrar varför man inte 
tar en våg och väger kulorna. 

Fyra uppgifter har klassificerats som harmonisk svängning med ijäder. Av 
dessa flaggas två som pojkuppgifiter på signifikansnivå 414. En flaggas som 
pojkuppgift på signifikansnivå 1 och en är neutral15. Den enda slutsats som kan 
dras är att det förefaller som om harmoniska svängningar med fjäder är ett 
moment som medför relativt hög sannolikhet för att uppgifter flaggas som 
pojkuppgifiter. 

Den sista utpräglade pojkuppgift jag skall visa är uppgift 1993:4 (textruta 11). 
Klassificeringar och statistiska data återfinns i tabell Återigen gäller det 
en mekanikuppgift, den här gången om krafter. Dessutom är uppgiften en 
kvalitativ flervalsfråga, vilket medför att många indikationer finns för att 
uppgiften skall flaggas som pojkuppgift. 

Tabell 47. Uppgift 13, CpFy 1990. 
Klassificeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Mekanik (fjäder) 

Uppgtyp: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 5,00 2,05 5,42 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,15 0,42 0,28 

*z = 5, 00 medför p < 0,0000005 

14Förutom den visade gäller det uppgift 1988:7. 
15Uppgift 1984 (Åk 3):5 respektive uppgift 1991:2. 



285 

Textruta 11. Uppgift 4, CpFy 1993. 

Man har lagt en låda på ett lastbilsflak. Bilen sätter igång och lådan följer med. 
Under accelerationen verkar ett antal krafter på lådan. 

fl 

Oy COMO) 
acceleration 

Vilken av figurerna nedan beskriver bäst de krafter som verkar på lå dan? 

m qb [J 

Av de 10 uppgifter som klassifi 
cerats i moment 2 (krafter och 
jämvikt) i supplement 32 är tre 
flaggade som pojkuppgifter på 
signifikansnivå 4 och en på sig
nifikansnivå 3. Fem uppgifter är 
neutrala och en är flaggad som 
flickuppgift på signifikansnivå 
3. För övrigt den enda mekanik
uppgift som flaggats till flickor
na på så hög nivå16. Jag visar 
inte denna uppgift eftersom den 
behandlar momentet "kraftmo
ment", vilket endast förekom
mer i ett par prov för årskurs 2. 
Två av de neutrala uppgifterna 

Tabell 48. Uppgift 4, CpFy 1993. Klas
sificeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 4) 

Moment: Mekanik (krafter) 

Uppg.typ: Flervalsfråga 

Lösn.typ: Kvalitativ 

Metod: MH-B MH-P PSIB 

(z-värde)*: 3,85 4,36 4,52 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,47 0,65 0,56 

rz = 4,3 6 medför p = 0,00001 

16De uppgifter som flaggats till pojkarna på nivå 4 är: 1983(Åk 2):6, 1994:6 samt den ovan 
visade 1993:4. På nivå 3 flaggas uppgift 1987:5 till pojkarna. De neutrala uppgifterna är 
1982(Åk 2):5, 1984(Åk 2):6, 1984(Åk 2):10, 1985 (Ak 2):5 samt 1988:4. Den uppgift som 
flaggas till flickorna på nivå 3 är 1983(Åk 2):2 (se Ramstedt, 1995). 
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behandlar för övrigt samma moment17. 

Några uppgifter mot trenden 

Tre uppgifter inom momentet mekanik flaggas som flickuppgifter på 
signifikansnivå 2. Jag visar dem i textrutorna 12-14. 

Textruta 12. Uppgift 2, CpFy 1984, årskurs 2. 

Ett föremål rör sig rätlin jigt. 
Diagrammet visar hur rörelse
mängden p hos föremålet 
beror av tiden. Hur stor är 
den resulterande kraften? 

kg m/s 

50 

10 
0 

s 0 1 5 

Textruta 13. Uppgift 2, CpFy 1989. (I orig inalet ligger figuren undertexten.) 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 

p kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 

\ 

t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 

\ 

t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 

X 

t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 

\ 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

kgrm 
s 

Diagrammet visar hur en kropps 5 

rörelsemängd p beror av tiden t 
för Ckfe0,5 s. Hur stor är den 4 

resulterande kraft som verkar på 3 

kroppen i detta tidsintervall? 
2 

1 

o 
t 

i o 0,5 s  

17Det gäller uppgifterna 1982(Åk 2):5 och 1985(Åk 2):5. 
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Textruta 14. Uppgift 6, CpFy 1992. I origi nalet ligger figuren undertexten. 

m/s2i 
8 

För en partikel som utför en harmonisk 6 

svängningsrörelse gäller att dess accelera- A 

tion a beror av dess läge x enligt diagram-
met nedan. Bestäm svängningstiden. , , , j\ 

i  a  

X 
• i i i k 

" 2  - 2 .  

-4 ' 
-6 
-8-

i l  i I *  W  
1 2 cm 

Uppgifterna är som synes mycket likartade. De förutsätter tolkning av 
diagram, och eftersom beräkningar krävs for svaret är de klassificerade som 
kvantitativa. Beräkningarna behöver dock ej redovisas för uppgifter med 
placering 1 till 7. De visade uppgifterna är således kortsvarsuppgifter. 
Eftersom uppgifterna är klassificerade i samma kategorier när det gäller 
moment, uppgiftstyp (diagram) och lösningstyp visar jag inga klassificeringar 
utan endast statistiska data för dessa uppgifter (tabell 49). 

Som framgår av tabell 49 är bilden mycket likartad för de tre uppgifterna. De 
två första är relativt lätta medan den tredje har avsevärt lägre lösningspropor
tion. Observera också att lösningsproportionerna är lika för flickor och pojkar. 

Tabell 49. z-värden och lösningsproportioner för de tre mekanikuppgifter 
som är flaggade som flickuppgifter på signifikansnivå 2. 

Uppgift 
z-värde* Lösningsproportion 

Uppgift 
MH-B MH-P P-SIB Flickor Pojkar Total 

1984(åk2):2 -2,70 -2,31 -2,12 0,74 0,75 0,75 

1989:2 -2,21 -2,90 -2,43 0,72 0,75 0,73 

1992:6 -2,58 -2,98 -2,13 0,23 0,23 0,23 
*z = 2 ,12 medför p = 0,03 och z = 2,98 medför p = 0,002 

Totalt finns 11 mekanikuppgifter som klassificerats som uppgiftstyp diagram. 
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Tre av dem flaggas således signifikant som flickuppgifter. Av övriga åtta 
uppgifter flaggas en till pojkarna på signifikansnivå 4. Det gäller ett diagram 
där uppgiften är att visa relationen mellan dragkraft och friktionskraft18. Det 
är den enda uppgiften av detta slag varför jag inte visar den (se Ramstedt, 
1995). 

En uppgift flaggas till pojkarna på signifikansnivå 2 medan övriga sex tillhör 
signifikansgrupp 0 eller 1 och således ej flaggas signifikant till någon grupp19. 
Ett av dessa sju digram visar en kastbana, men i övrigt gäller uppgifterna 
tolkningar av v-t- eller s-Z-diagram. 

Återigen är givetvis underlaget litet, men det tycks föreligga påtagliga 
indikationer på att de mekanikuppgifter som gäller tolkningar av diagram i 
mindre utsträckning än övriga mekanikuppgifter flaggas som pojkuppgifter. 
I själva verket flaggas alltså tre sådana uppgifter som signifikanta flickuppgif
ter och två som signifikanta pojkuppgifter. Detta bryter mot det gängse 
mönstret for mekanikuppgifter. Givetvis kan det vara så att dessa uppgifter är 
exempel på falska flaggningar (typ 1 fel), men det märkliga förhållandet att de 
tre uppgifterna är så likartad talar inte för en sådan förklaring. 

Av de två signifikanta pojkuppgifterna gäller en krafter, vilket enligt vad som 
tidigare visats indikerar pojkuppgift. I den andra pojkuppgiften gäller det att 
ur ett ^-/-diagram bestämma maximala hastigheten för en motionslöpare. 
Ingenting i uppgiften indikerar varför den flaggas som pojkuppgift. 

Notera dock att majoriteten av mekanikuppgifter med diagram flaggas som 
neutrala. 

18Det gäller uppgift 1983(åk 2):6. 
19På signifikansnivå 2 till pojkarna flaggas uppgift 1982(åk 2):2, på signifikansnivå 1 
uppgifterna 1984(åk 2):9 och 1985(åk 2):1 samt på nivå 0 uppgifterna 1984(åk 2):4, 1984(åk 
3):6, 1992:1 och 1994:4. 
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De mest signifikanta flickuppgifterna 

Tre uppgifter har flaggats som flickuppgifter på signifikansnivå 4. Ingen av 
dessa uppvisar dock lika kraftig signifikans som de mest signifikant flaggade 
pojkuppgifterna. Den som flickuppgift mest signifikant flaggade uppgiften 
visas i textruta 15. 

Textruta 15. Uppgift 9, CpFy 1983, årskurs 3. 

Till en växelspänningskälla är i ser ie anslutna en resistor med resistansen 
12,0 D och en spole med induktansen 0,14 H men med försumbar 
resistans. Strömmen i kretsen kan skrivas 

i = / sin 2uft där / = 0, 15 A och f- 60,0 Hz 
Beräkna effektivvärdet av spänningen över 
a) resistorn (1 poäng) b) spolen (2 poäng). 

Uppgiften handlar om växel
ström och är indelad i delfrågor. 
Båda dessa förhållanden talar för 
att uppgiften skall vara en flick
uppgift. Uppgiften är förhållan
devis lätt och man kan dessutom 
notera att flickorna har högre 
lösningsproportion, vilket före
faller rimligt för en så pass kraf
tigt signifikant flickuppgift. 

Av de ytterligare 10 uppgifter 
som klassificerats som växel
ström är tre flaggade som flick
uppgifter på signifikansnivå 2, 
sex är neutrala och endast en 
flaggas som signifikant 
pojkuppgift på nivå 220. Denna 

Tabell 50. Uppgift 9, CpFy 1983, års
kurs 3. Klassificeringar och statistiska 
värden. 

Flaggning: Flickuppgift (nivå 4) 

Moment: Eliära (växelström) 

Uppgtyp: Delfrågor 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: MH-B MH-P PSIB 

(z-värde)*: -4,39 -4,00 -4,58 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,81 0,74 0,77 

rz = 4,3 9 medför p = 0,00001 

20Flickuppgifter på nivå två är, uppgift 1984(åk 3): 1, 1985(åk 2):2 och 1991:1. Neutrala är 
uppgifterna 1982(åk 3):11, 1982(åk 3):13, 1983(åk 3):12, 1984(åk3):3, 1987:6 och 1993:14. 
Enda signifikanta pojkuppgiften är uppgift 1983(åk 3):4. 
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uppgift är något udda genom att den gäller effektutvecklingen i en resistor 
för en fyrkantformad växelström. 

Den andra uppgiften som flaggats som flickuppgift på nivå 4 visas i tex truta 
16. 

Textruta 16. Uppgift 8, CpFy 1991. 

En resistor R med okänd resistans samt två andra resistorer är anslutna 
till en spänningskälla med polspänningen 13 V (se figur). Strömmen 
genom resistorn med resistansen 20 Q är 0,35 A. Beräkna resistansen för 
resistorn R. 

n 
13 V 

11 Q R 

, 1 I 1 
j 

— 

1 i . . .. . .. .  i  

20 Q I 

- 1 1 -->-J 
0,35 A 

Även denna uppgift tillhör mo
mentet eliära, även om det i de t 
här fallet gäller likström. Klas
sificeringar och statistik visas i 
tabell 51. Uppgiften har posi
tion 8 och var därmed tänkt 
som en förhållandevis lätt upp
gift. Det visade sig emellertid 
att lösningsproportionen blev 
avsevärt lägre än förväntat. Poj
karna har marginellt högre lös
ningsproportion trots att upp
giften flaggas som signifikant 
flickuppgift på nivå 4. 

Tabell 51. Uppgift 8, CpFy 1991. Klas
sificeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Flickuppgift (nivå 4) 

Moment: Ellära (likströ m) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: -3,41 -4,18 -3,77 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,44 0,46 0,45 

Som många gånger tidigare är *z = 3,77 medför p < 0,0 002 
det även här svårt att föreställa 
sig vad det är som gör denna 
uppgift märkvärdig, i det här fallet som kraftigt flaggad flickuppgift. Endast 
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förhållandet att uppgiften handlar om ellära indikerar att den kan misstän
kas vara en flickuppgift. I övrigt ser den synnerligen alldaglig ut. Möjligen 
är det just detta, tillsammans med positionen som uppgift 8, som gjort att 
flickorna lagt ner mer energi på uppgiften. 

Även den sista av de tre uppgifter som flaggas som flickuppgifter på nivå 4 
handlar om likström. Uppgiften visas i textruta 17. 

Textruta 17. Uppgift 8, CpFy 1993. 

En framlykta och en baklykta på e n cykel ansluts i ser ie till spä nningen 6,0 I 
V. Glödlampan i fr amlyktan ska lysa starkast och är märkt 4,8 V/2,4 W. Hur I 
bör motsvarande märkning se ut på lampan s om är avsedd för baklyktan? I 

Med risk att bli tjatig måste jag Tabell 52. Uppgift 8, CpFy 1993. Klas-
ånyo konstatera att det är svårt sificeringar och statistiska värden, 
att vid anblicken av uppgiften 
utröna varför detta är en flick
uppgift. Pojkar torde i m inst 
lika hög grad som flickor ha 
erfarenhet av glödlampor och 
cykellyktor. Återigen framstår 
endast det förhållandet att upp
giften gäller ellära som indika
tor på att den är en flickuppgift. 
Även denna uppgift har dock 
position 8, vilket möjligen kan 
innebära ett ytterligare stöd för 
den tolkning som gjordes för 
föregående uppgift. 

Uppgiften är, som framgår av 
tabell 52, lätt och flickorna har något högre lösningsproportion. 

Likströmsläran är ett förhållandevis stort moment i proven. Totalt är 22 
uppgifter klassificerade inom det moment som omfattar samband mellan 
ström, spänning, resistans, elektrisk energi, elektrisk effekt osv (moment 4 i 
Supplement 32). Av dessa flaggas således två som flickuppgifter på signifi-

Flaggning: Flickuppgift (nivå 4) 

Moment: Ellära (likström) 

Uppg.typ: Fullständig lösning 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: -3,97 -3,47 -3,59 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,89 0,86 0,87 

*z = 3, 59 medför p < 0,0003 
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kansnivå 4. Fyra flaggas som flickuppgifter på nivå 221. Majoriteten av 
uppgifterna, 15 stycken, är dock neutrala22. Endast en av uppgifterna flaggas 
som signifikant pojkuppgift. Den uppgiften visas i textruta 18. 

Textruta 18. Uppgift 4, CpFy 1989. 

En glödlampa är märkt 12 V, 6 0 W. Den ansluts till en spänningskälla med 
hjälp av kablar, vilkas samm anlagda resistans är 0,20 O. Vilken polspänning 
skall spänningskällan ha för att lampan skall ly sa med avsedd effekt? 

Klassificeringar och statistiska 
data visas i tabell 53. Uppgiften 
är slående lik uppgiften i textru
ta 17. Uppgift 1989:4 har dock 
betydligt lägre lösningspropor
tion, i synnerhet för flickorna. 
Det förefaller något svårt att 
förstå varför denna uppgift är så 
mycket svårare. I båda fallen 
gäller det att bestämma ström
men ur märkningen på en lampa 
samt att inse att totala spänning
en är summan av delspänningar
na vid seriekoppling. 

Tabell 53. Uppgift 4, CpFy 1989. Klas
sificeringar och statistiska värden. 

Flaggning: Pojkuppgift (nivå 3) 

Moment: Eliära (likström) 

Uppgtyp: Kortsvar 

Lösn.typ: Kvantitativ 

Metod: 

(z-värde)*: 

MH-B MH-P PSIB Metod: 

(z-värde)*: 2,42 3,04 3,30 

Grupp: 
Lösnings
proportion: 

Flick Pojk Total Grupp: 
Lösnings
proportion: 0,24 0,45 0,34 

Ordet polspänning förekommer *z = 3,04 medför p = 0,002 
visserligen i uppgift 1989:4, men 
det förkommer även i den till 
flickorna kraftigt flaggade uppgift 1991:8 (textruta 16), varför det är svårt att 
tro att ordet "polspänning" skulle vara orsak till den tämligen kraftigt 
signifikanta flaggningen till pojkarnas fördel. 

Den föregående uppgifterna var inledande 3-poängsuppgifter medan uppgift 

21Det gäller uppgifterna 1987:9, 1989:3, 1989:7 och 1990:8 (alla uppgifter fr o m 1987 är åk 3). 
22Uppgifterna 1892(åk2):l, 1982(åk2):4, 1982(åk2):8, 1983(åk2):4, 1983(åk2):8, 1984(åk 
2):3, 1984(åk 2):8, 1985(åk2):6, 1988:2, 1988:3, 1992:10, 1993:3, 1993:6, 1994:1, 1994:14. 
Observera att neutral i det hör sammanhanget innefattar signifikansgrupperna 0 och 1. Av de 15 
neutrala är 5 på nivå 1 till flickorna, 7 på nivå 0 och 3 på nivå 1 till pojkarna (jämför bilaga 2). 
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1989:4 är en 1-poängsuppgift. Om detta kan ha någon betydelse är svårt att 
avgöra. Men återigen är det svårt att förstå vad i dessa uppgifter som gör att 
två flaggas som kraftigt signifikanta flickuppgifter medan en snarlik tredje 
flaggas som nästan lika signifikant pojkuppgift. 

Sammanfattning 

Genom att visa ett antal typiska uppgifter har jag velat konkretisera de 
mönster som framträder när det gäller flick- respektive pojkuppgifter. Vissa 
tendenser är ganska tydliga, men i allmänhet är bilden svårbedömd och 
svårtolkad. Ofta är bilden långt ifrån entydig. Även om en viss tendens tycks 
påtaglig förekommer nästan alltid svårförklarliga undantag. Jag har i 
redovisningen främst uppehållit mig vid uppgifter från momenten mekanik 
och ellära. Detta beror till del på att det är de två stora övergripande momen
ten, men också på att det är dessa moment som mest karakteristisk framträder 
som särskiljande när det gäller flick- och pojkuppgifter23. Övriga moment 
uppvisar endast undantagsvis kraftigt signifikanta flaggningar. 

Inom mekanikmomentet förefaller framför allt de delmoment som gäller 
kaströrelse, mekaniska svängningar och krafter inbegripa en förhållandevis 
hög andel uppgifter flaggade som pojkuppgifter. I synnerhet tycks det vara 
fallet om uppgifterna gäller konkreta företeelser i den fysiska verklighet som 
omger oss24. De uppgifter som behandlar mer abstrakta moment inom 
mekaniken, t ex tolkningar av diagram, flaggas i avsevärt lägre grad som 
pojkuppgifter. 

När det gäller uppgifter inom eliäran kan bilden sägas vara tämligen entydig. 
De stora momenten likström och växelström innefattar fler signifikanta 
flickuppgifter än pojkuppgifter. Några karakteristiska undantag har jag inte 
kunnat finna. Däremot finns ett par mycket likartade uppgifter där den ena är 
klart signifikant och den andra neutral. 

Det bestående allmänna intrycket är att det ofta är mycket svårt att inse vad 

23Man kunde möjligen tänka sig att det finns ett samband mellan att de två största momenten 
också är de som är mest särskiljande. Så vitt jag kunnat utröna finns dock inget som talar för att 
så skulle vara fallet. 
24Får tolkas välvilligt. Den "verklighet" som omger "oss" behöver givetvis inte vara identisk 
eller uppfattas identiskt av flickor och pojkar. 
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som skiljer uppgifter flaggade i ol ika riktningar. Situationen liknar den man 
som novis ibland kan uppleva i svampskogen. Man har funnit en svamp som 
i handboken sägs vara delikat. Sedan vänder man på bladet och finner en med 
nästan samma utseende, men oätlig eller giftig. De yttre framträdelserna är 
lika, de inre egenskaperna olika. 

Kan flick- och pojkuppgifter prediceras? 

En intressant fråga är givetvis om det är möjligt att genom kvalitativa 
klassificeringar förutsäga om en uppgift kommer att visa DIF till den ena eller 
andra gruppen. I det här avsnittet skall jag redovisa förutsättningarna för en 
sådan prediktion. Jag kommer därvid att utgå från de mest reliabla kriterierna, 
dvs moment, uppgiftstyp och kvantitativ/kvalitativ lösning. Ett problem vid 
användningen av flera kriterier är att ju fler av dessa som införs desto färre 
uppgifter uppfyller alla. Detta innebär att det blir väldigt få uppgifter i va rje 
cell, vilket i sin tur medför att skattningarna av de relativa frekvenserna pojk-
respektive flickuppgifter blir osäkra. Jag kommer därför att först försöka 
uppskatta sannolikheten för att uppgifter som uppfyller ett kriterium skall 
flaggas i ena eller andra riktningen och därefter sannolikheten för uppgifter 
som uppfyller två respektiv tre kriterier. 

På basis av de resultat jag kommer fram till skall jag sedan försöka förutsäga 
vilka uppgifter på 1995 
års centrala prov i fy
sik som kan förväntas 
visa DIF. Detta prov 
inte i underlaget för de 
hittillsvarande analy
serna. 

Mekanikuppgifter 

Jag skall börja med 
det övergripande me
kanikmomentet. Figur 
70 visar hur de 74 
mekanikuppgifterna 
fördelar sig på olika 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4  
Flickuppgifter Signifikansnivå Pojkuppgifter 

Figur 70. De 74 mekanikuppgifternas fördelning på 
olika signifikansnivåer. Flickuppgifter till vänster i 
figuren och pojkuppgifter till höger. Från samtliga 
prov 1982-1994. 
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signifikansnivåer. Jag skall basera en sannolikhetsbedömning på de frek
venser som är givna i figur 70. 

Först skall jag försöka skatta sannolikheten för att en godtyckligt vald 
mekanikuppgift skall flaggas som en statistiskt signifikant pojkuppgift 
(nivå 2 eller högre). Man finner då att av de 74 uppgifterna ligger 21 på 
signifikansnivå 2 eller högre. Sannolikheten kan då uppskattas till 
/?(mekanik=signifikant pojkuppgift) = 21/74 = 0,28. Således gäller att mindre än 
var tredje mekanikuppgift flaggas som statistiskt signifikant pojkuppgift 
och sannolikheten för att en godtycklig meknikuppgift skall flaggas som 
pojkuppgift är således avsevärt mindre än att den inte skall flaggas som en 
sådan {p = 0,72). 

Om man beräknar sannolikheten för att den skall vara neutral (med de 
kriterier jag tillämpar, dvs nivå 0 eller 1)) finner man att denna sannolikhet 
blir /^(neutral) = 49/74 = 0,66. Den bästa gissning man således kan göra om 
en enskild godtycklig mekanikuppgift är att den är neutral, dvs att den 
varken kommer att flaggas som pojk- eller flickuppgift25. 

I all mänhet ingår emellertid flera mekanikuppgifter i var je prov26. Det är då 
möjligt att t ex uppskatta sannolikheten att minst en uppgift av två visar 
DIF. Sannolikheten att en godtyckligt vald mekanikuppgift inte skall vara 
en pojkuppgift är 1 -/^(signifikant pojkuppgift). Sannolikheten att två godtyck
ligt valda mekanikuppgifter skall vara "icke-pojkuppgifter", dvs båda 
neutrala eller flickuppgifter, blir då (1-/^(signifikant pojkuppgift))2 = (1 -
0,28)2 = 0,52. Även om man väljer ut två godtyckliga mekanikuppgifter är 

det således något större sannolikhet för att ingen flaggas som pojkuppgift 
än att minst en gör det (1-0,52 = 0,48). 

Om resonemanget fortsätts med tre godtyckliga mekanikuppgifter blir 
sannolikheten för minst en pojkuppgift av tre godtyckliga 1 - ( 1 - 0,28)3 = 
1- 0,37 = 0,63. Med tre uppgifter är således sannolikheten större än 0,5 att 
minst en uppgift skall flaggas som pojkuppgift. Om man rundar av det 
genomsnittliga antalet mekanikuppgifter 4,9 nedåt till 4 finner man att 

25Notera att om signifikansnivå 1 in räknas kommer 31 uppgifter att vara pojkuppgifter mot 33 
på signifikansnivå 0. Även i detta fall kommer den mest sannolika gissningen att vara att 
uppgiften är neutral. När de här resultaten jämförs med dem i ka pitel 9 är det viktigt att hålla i 
sär de olika definitionerna av signifikansnivå och z-nivå. 
26I genomsnitt 74/15 = 4,9 mekanikuppgifter per prov. 
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sannolikheten blir 1 - (1 - 0,28)4 = 0,74. Sannolikheten att på ett godtyck
ligt prov hitta minst en mekanikuppgift som flaggas som signifikant 
pojkuppgift är då 0,74. Sannolikheten för minst två pojkuppgifter är 0,32 
och är således ingen god gissning. Det mest sannolika enskilda utfallet 
(p = 0,42) av fyra mekanikuppgifter är att en flaggas som pojkuppgift och 
tre som icke-pojkuppgifter27. Men sannolikheten för att detta utfall inte 
skall inträffa är som synes större. 

Slutsatsen blir att det inte är möjligt att ge någon god prognos för en 
enskild uppgift om man endast vet att det är en mekanikuppgift. Det mest 
troliga utfallet är att den är neutral. 

Vad händer då om man väljer ut ett delmoment ur mekaniken? Om jag t ex 
väljer ut kaströrelse så gällde enligt tidigare att fyra av sex uppgifter visade 
signifikant flaggning till pojkarnas fördel. Sannolikheten för att en godtyck
lig uppgift på kaströrelse skall flaggas som pojkuppgift kan då estimeras till 
p(kaströrelse=pojkuppgift) = 4/6 = 0,67. Här är således sannolikheten större 
än 0,5 och det är därmed sunt att förutsätta att en uppgift som gäller kaströ
relse kommer att flaggas som pojkuppgift. Skattningen av sannolikheten 
bygger emellertid på endast sex uppgifter och därmed blir den osäker. En 
beräkning av ett konfidensintervall28 visar att den estimerade sannolikheten 
med 95 procents sannolikhet ligger i in tervallet 0,22 <p< 0,96. Skattning
en är således mycket osäker29. 

Även när det gällde mekaniska svängningar fanns en påtaglig dominans av 
pojkuppgifter. Men där var antalet uppgifter endast fyra, av dessa är två 
klassificerade som pojkuppgifter (nivå 4) och två neutrala. Skattningen av 
sannolikheten för pojkuppgift blir därmed 0,50, men osäkerheten är mycket 
stor30. Resultatet ger således inget stöd för att predicera ett specifikt utfall 
på en enskild uppgift på mekaniska svängningar. Man kan dock säga att 
ingenting talar för att den skall vara en flickuppgifit. Detsamma kan sägas 
om en godtycklig uppgift som gäller kaströrelse. 

27Sannolikheterna kan beräknas ur binominalfördelningen. Jag går inte in på några detaljer i 
beräkningsförfarandet. 
28Konfidensintervallen är baserade på relationen mellan F-fördelningen och binominalfördel
ningen (se Zar, 1984, sid 378). Enligt Zar ger denna metod bättre värden än normalapproxima
tionen, i synnerhet när antalet observationer är lågt. 
29När det gäller skattningen av sannolikheten för en godtycklig mekanik uppgift, dvs p = 0,28, 
blir skattningen säkrare. Där kan man med 95%-ig säkerhet säga att 0,18 <p< 0,41. 
30Med 95%-igt konfidensintervall: 0,07 < p  < 0,93 
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Hur förhåller det sig då med mekanikuppgifter klassificerade som flerval-
suppgifter och som uppgifter med kvalitativ lösning? 

Av de 26 flervalsuppgifter som ingår bland de totalt 200 uppgifterna 
flaggas sex som pojkuppgifter och 20 som neutrala. Den skattade sannolik
heten för att en godtycklig flervalsuppgift skall flaggas som pojkuppgift är 
således /?(flervalsuppgift=pojkuppgift) = 6/26 = 0,23.31 Det mest sannolika är 
således att en godtyckligt vald flervalsuppgift är neutral. 

Antalet uppgifter som är både mekanikuppgifter och flervalsuppgifter är 
11. Av dessa är 4 flaggade som pojkuppgifter och 7 som neutrala. Sannolik
heten för att en godtyckligt vald sådan uppgift skall vara flaggad som 
pojkuppgift är således p(mek+flerval=pojkuppg) = 4/11 = 0,36.32 Även för en 
godtyckligt vald uppgift som också är flervalsuppgift är således det mest 
sannolika utfallet att uppgiften är neutral. Osäkerheten i skattningen är dock 
stor33. 

En jämförelse av mekanikuppgifter som också är klassificerade som 
uppgifter med kvalitativ lösning visar att det finns 17 sådana uppgifter. Av 
dessa flaggas sex som pojkuppgifter, vilket ger sannolikheten 
/?(mek+kvalitativ=pojkuppg) = 6/17 = 0,35. Även i det här fallet är det mest 
sannolika utfallet att en kvalitativ uppgift i mekanik är neutral (p = 0,65), 
dock med reservation för att osäkerheten i ska ttningen är betydande.34 

Låt oss slutligen granska mekanikuppgifter som är flervalsfrågor och som 
dessutom klassificerats som uppgifter med kvalitativ lösning. Det visar sig 
att det finns 8 sådana uppgifter. Av dess flaggas tre som signifikanta 
pojkuppgifter medan fem är neutrala. Den skattade sannolikheten för att en 
sådan uppgift skall flaggas som pojkuppgift blir således i enlighet med 
tidigare /?(mek+flerval+kvaI=pojkuppg) = 3/8 = 0,38. Även för en uppgift som 
uppfyller alla tre av de kriterier som mest påtagligt innebär flaggning som 
pojkuppgift är den sundaste gissningen att uppgiften kommer att vara 
neutral.35 

31Med 95%-igt konfidensintervall: 0,09 < p <  0,44 
32"Mek+flervar skall tolkas som "mek fl flerval", dvs uppgiften uppfyller båda villkoren. 
33Med 95%-igt konfidensintervall: 0,11 < p <  0,69 
34Med 95%-igt konfidensintervall: 0,14 < p < 0,61 
35Det låga antalet uppgifter på vilka skattningen baseras leder dock till att osäkerheten är mycket 
stor. Med 95%-igt konfidensintervall: 0,09 <p< 0,75 
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Ellära 

Mekanikmomentet har tidigare karkteriserats som ett pojkmoment. Jag skall 
också undersöka momentet ellära med avseende på möjligheterna att förutsäga 
om en sådan uppgift kommer att flaggas som DIF. Eftersom ellära tidigare 
karakteriserats som ett moment i flickornas riktning gäller det om det är 
möjligt att förutsäga om en uppgift i ellära kommer att flaggas som flickupp-
gift-

Fördelningen av uppgif 
ter i ellära på olika sig-
nifikansnivåer visas i 
figur 71. Förskjutningen 
mot uppgifter flaggade 
som flickuppgifter fram
går av figuren, men det 
framgår också att antalet 
uppgifter på de nivåer 
jag i det här samman
hanget betecknar som 
signifikanta, dvs nivåer
na 2-4, är förhållandevis 
få. 

Jag skall redovisa ett par 
skattningar av sannolik
heter även om resultatet 
är förutsägbart utifrån 
figuren. 

Av de 54 uppgifterna i ellära är 10 flaggade som signifikanta flickuppgifter, 
tre på nivå 4 och 7 på nivå 2. 41 uppgifter är neutrala och tre är flaggade 
som signifikanta pojkuppgifter. En skattning av sannolikheten för att en 
godtyckligt vald uppgift i ellära skall flaggas som flickuppgift blir då 
/>(ellära=flickuppg) = 10/54 = 0,19. Eftersom det 95%-iga konfidensinterval-
let blir 0,09 <p< 0,32 är den enda sunda förutsägelsen att en godtyckligt 
vald uppgift i ellära kommer att vara neutral. 

Tidigare visade jag att växelström är ett moment med många uppgifter 

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4  
Signifikansnivå 

Figur 71. Fördelning på signifikansnivåer för de 54 
uppgifterna i ellära. Flickuppgifter till vänster i 
figuren och pojkuppgifter till hög er. Från samtliga 
prov 1982-1994. 
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flaggade som flickuppgifter. Totalt har 11 uppgifter klassificerats som 
växelström. Av dessa är fyra flaggade som signifikanta flickuppgifter, sex 
som neutrala och en som pojkuppgift. 

Skattningen av sannolikheten för att en godtycklig växelströmsuppgift skall 
flaggas som flickuppgift blir^(växelström=flickuppg) = 4/11= 0,36. Ännu en 
gång är sannolikheten störst för att en godtyckligt vald uppgift skall vara 
neutral. I det här fallet täcker dock det 95%-iga konfidensintervallet för 
skattningen värden större än 0,5 varför slutsatsen är något osäker 
(0,11 <p< 0,69). Den bästa prognosen utifrån det undersökta materialet är 
den vid det här laget gängse, nämligen att en godtycklig uppgift, i det här 
fallet i växelström, kommer att flaggas som neutral. 

En undersökning av de uppgifter som klassificerats som likström (moment 
4 i supplement 32) ger likartat resultat. Till momentet har 26 uppgifter 
klassificerats. Sex av dessa är flaggade som signifikanta flickuppgifter, 19 
är neutrala och en är pojkuppgift. Detta ger 
/>(likström=flickuppg) = 6/26 = 0,23.1 det här fallet täcker inte konfidensinter
vallet 0,5 varför man med ännu större säkerhet än beträffande växelström 
kan utgå från att en godtycklig uppgift kommer att vara neutral36. 

Mekanik och ellära är de moment som mest påtagligt innehåller uppgifter 
flaggade som pojk- respektive flickuppgifter. De är också de två största 
momenten. Övriga moment innehåller alltför få uppgifter för att uppdel
ningar på uppgifter som uppfyller två eller flera kriterier skall bli menings
fulla. Jag skall därför endast kortfattat redovisa hur uppgifterna inom dess 
moment fördelar sig på signiflkansnivåer. 

36Med 95%-igt konfidensintervall: 0,09 < p <  0,44 
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Magnetism och induktion 

Detta sammanfattande 
moment omfattar 17 upp
gifter (figur 72). Två 
uppgifter flaggas signifi
kant som pojkuppgifter. 
Övriga 15 är neutrala. En 
godtycklig uppgift inom 
momentet kommer med 
stor sannolikhet att flag
gas som neutral 
(p = 0,88). Den förskjut
ning som finns mot pojk-
sidan är inte alls tillräck
ligt påtaglig. Som 
underlag för att bedöma 
att momentet som helhet 
visar tendenser till flag
gning som pojkmoment 
kan underlaget duga. Men det är inte tillräckligt för att säga något annat om 
en enskild uppgift än att det mesta talar för att den kommer att vara neutral. 

Vågrörelselära 

Vågrörelselära är det 
tredje största momentet 
med 32 uppgifter (figur 
73). Figuren visar vad 
jag tidigare påpekat, 
nämligen att det inom 
detta moment finns 
uppgifter kraftigt flag
gade i bägge riktningar
na. Sex uppgifter flag
gas som signifikanta 
flickuppgifter och 4 
som signifikanta poj-

Magnetism och induktion 

Signifikansnivå 

Figur 72. Fördelning på signifikansnivåer för de 
17 uppgifterna i magnetism och induktion. Flick
uppgifter till vänster i figuren och pojkuppgifter till 
höger. Från samtliga prov 1982-1994. 

Vågrörelse 
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Figur 73. Fördelning på signifikansnivåer för de 
32 uppgifterna i våg rörelselära. Flickuppgifter till 
vänster i figuren och pojkuppgifter till hög er. Från 
samtliga prov 1982-1994. 
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kuppgifter. Flertalet uppgifter, 22 stycken, är dock neutrala och även här är 
således den enda rimliga bedömningen att en godtycklig uppgift troligen 
kommer att befinnas vara neutral. 

Modern fysik 

Uppgifter på den moder
na fysiken har, med un
dantag för relativitetste-
ori, inte förekommit på 
de centrala proven sedan 
1984. Antalet uppgifter 
är därför ganska lågt (19 
stycken). Man kan skön
ja den förskjutning mot 
flaggning som flickupp-
gifter som tidigare kon
staterats. Även här är 
emellertid förskjutning
arna alltför svaga för att 
någon annan prognos av 
en uppgift än att den 
skall vara neutral är orimlig. Endast tre uppgifter flaggas signifikant, två 
som flickuppgifter och en som pojkuppgift. Den enda sunda förutsägelsen 
blir även här att en uppgift i modern fysik kommer att flaggas som neutral. 

Modem fysik 

F 
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- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4  

Signifikansnivå 

Figur 74. Fördelning på signifikansnivåer för de 19 
uppgifterna i modern fysik. Flickor till vänster i 
figuren och pojkar till höger. Från samtliga prov 
1982-1994. 

Sammanfattning 

"Kan flick- och pojkuppgifter prediceras?" är rubriken för detta avsnitt. Om 
frågan gäller möjligheten att predicera vilka uppgifter som kommer att flaggas 
på statistisk signifikant nivå - enligt de kriterier och klassificeringar jag 
tillämpar - måste svaret bli nej. I varje fall är det inte möjligt att med 
sannolikhetsresonemang motivera att en viss enskild uppgift som mest 
sannolika utfall har en signifikant flaggning i ena eller andra riktningen. De 
flaggningar och tendenser till flaggningar som förekommer är inte tillräckligt 
frekventa för att ge underlag för någon form av tumregel för bedömning av 
DIF. Och i den mån de råkar vara det, t ex när det gäller kaströrelse, är antalet 
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uppgifter så litet att den estimerade sannolikheten blir mycket osäker. Den 
reduktionistiska och analytiska ansats jag tillämpat leder uppenbarligen in i en 
återvändsgränd. 

Jag måste således med viss besvikelse konstatera att några systematiska regler 
för att i förväg avgöra vilka enskilda uppgifter som kommer att uppvisa DIF 
inte låter sig formuleras, i varje fall inte på basis av de resultat jag erhållit ur 
de 200 uppgifter och de 15 prov som utgör underlaget för min studie. 

Det är givetvis tänkbart att en mer precis klassificering av uppgifterna skulle 
kunna innebära att det är möjligt att identifiera kriterier som är tillräckligt 
konsistenta för att medge en säkrare prediktion. Jag tror dock inte att detta är 
möjligt. 

Vad man däremot med rätt stor säkerhet kan förutsäga när det gäller prov av 
den typ jag undersökt är att någon uppgift i mekanik kommer att flaggas som 
signifikant pojkuppgift och att någon uppgift i e liära kommer att flaggas som 
signifikant flickuppgift. Men detta är tyvärr inte till mycken hjälp vid 
provkonstruktionen så länge man inte kan säga vilken uppgift det gäller. Det 
enda man kan utgå ifrån är att en övervikt av mekanikuppgifter kommer att 
gynna pojkarna medan en förskjutning mot uppgifter i ellära kan antas gynna 
flickorna. 

Finns det då inga möjligheter att med rimlig trovärdighet förutsäga vilka 
uppgifter som kommer att uppvisa DIF i ena eller andra riktningen? Är den 
enda sunda prognosen om en enskild uppgift att den är neutral? Som jag visat 
i det här kapitlet är bedömning baserad på systematisk klassificering av 
uppgifterna ingen framkomlig väg. Men kanske är det möjligt att förutsäga 
DIF genom en mer holistisk bedömning, baserad på erfarenhet och förtrogen
het. I nästa kapitel skall jag göra ett försök att resonera mig fram till vilka 
uppgifter på 1995 års centrala prov som kan förväntas flagga för DIF. Jag 
kommer därvid att utgå från mina tidigare erfarenheter som lärare och 
provkonstruktör, men framför allt från de erfarenheter som granskningar och 
analyser av de uppgifter som ingått i proven 1982-1994 gett. 
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Kapitel 11 

Det centrala provet i fysik 1995 

I det här kapitlet kommerjag först att visa de uppgifter från 1995 års centrala 
prov i fysik som enligt min bedömning mest troligt kommer att flaggas för 
signifikant DIF. Jag kommer även att försöka redovisa grunderna för mina 
olika ställningstaganden. Därefter kommerjag att genomföra en statistisk DIF-
analys av provet och jämföra de statistiska utfallen med de predicerade1. 

Även uppgifterna på provet 1995 har klassificerats med avseende på samma 
kategorier som de tidigare redovisade proven. Till min hjälp i kategoriseringar
na har jag haft de två bedömare som tidigare hjälpt mig plus ytterligare en. 
Överensstämmelsen mellan bedömarna när det gäller de kriterier jag valt att 
utgå ifrån är mycket hög2. Detta var också förväntat och ett viktigt skäl att välja 
just dessa kriterier. Klassificeringarna av uppgifter i olika kategorier kommer 
givetvis att ingå som en del av underlaget vid mina försök till bedömningar av 
vilka uppgifter som kan förväntas bli flaggade för DIF. 

Provet innehåller förhållandevis många uppgifter klassificerade som ellära, 
nämligen sju stycken (44%). Genomsnittet för de tidigare proven är 27%. 

l]ag kommer givetvis att här hamna i trovärdighetsproblem. Om det visar sig att mina 
förutsägelser är någorlunda riktiga kan jag inte styrka att jag inte sett resultaten av den statistiska 
analysen innan jag gjort min holistiska bedömning. Jag kan endast begära att bli trodd på mitt 
ord. Men det gäller väl å andra sidan de flesta forskningsprojekt. Något särskilt motiv för att 
önska det ena eller andra utfallet tycker jag mig inte heller ha. Om bedömningen misslyckas 
styrker det mina sannolikhetsresonemang. Om den lyckas kan jag ta åt mig äran av ett gott 
omdöme. Båda utfallen känns tämligen tilltalande och jag har alltså ingen särskild anledning att 
lura mig själv eller någon annan. Jag begär såled es att bli trodd när jag hävdar att mina holistiska 
bedömningar är gjorda före de statistiska analyserna och att dessa bedömningar inte i n ågot 
avseende ändrats i efterhand. 
2Jag utgår i den här granskningen från moment, uppgiftstyp och kvantitativ/kvalitativ lösning. 
I allm änhet är alla fyra bedömare eniga. I övr iga fall är tre av fyra överens med undantag för 
uppgiftstyp där uppgifterna 8-11 av två bedömare klassificerats som kortsvar och av två som 
holistisk lösning. Jag har valt att karakterisera dessa uppgifter som uppgifter med lösning 
(kategori 4), eftersom kortsvar i min undersökning innebär att endast svar redovisas. 
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Antalet mekanikuppgifter är fyra (25%), vilket är något under genomsnittet 
37%. Tre uppgifter i vågrörelselära ingår. En uppgift handlar om induktion och 
en om relativitets-teori. 

Ett försök till bedömning av vilka uppgifter som flaggas för DIF 

De enda uppgifter som det enligt tidigare konstateranden är rimligt att försöka 
förutsäga DIF för är dem som gäller mekanik och ellära. Jag kommer därför 
främst att hålla mig till dessa3. 

De sju första uppgifterna är flervalsfrågor, vilket indikerar att de i högre grad 
kan förväntas bli flaggade som pojkuppgifter. Sex av dem är dessutom 
klassificerade som uppgifter med kvalitativ lösning, vilket förstärker denna 
indikation. 

Uppgift 2 är dock en enkel kvantitativ växelströmsuppgift, som skulle kunna 
tänkas flaggas som flickuppgift. Den visas i textruta 19. Jag gissar att den 
kommer att flaggas som flickuppgift. 

Textruta 19. Uppgift 2, CpFy 1995. 

1 nätet för hushålls-el i Sver ige är spänningens effektivvärde 220 V och 
frekvensen 50 Hz. Spänningens momentanvärde ges av uttrycket 
u = û • sin lût. 

Vilket av följande påståenden om û och w är riktigt? 

A) û = 380 V och a) = 50 rad/s 
B) û = 380 V och co = 314 rad/s 
C) û = 310 V och 0) = 50 rad/s 
D) û = 310 V och a) = 31 4 rad/s 
E) û = 220 V och co = 50 rad/s 
F) û = 220 V och ca = 31 4 rad/s 

Ytterligare två uppgifter i ellära finns i del I. Jag bedömer dock ingen av dem 
som trolig flickuppgift. I del I finns även två mekanikuppgifter, men ingen av 
dessa förefaller vara någon typisk pojkuppgift. Uppgift 3 gäller enhetsomvand

3De uppgifter som inte finns återgivna i det här kapitlet återfinns i bilaga 3. Det gäller 
uppgifterna 4, 11 och 15. 
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lingar och uppgift 4 handlar om impulslagen. Uppgift 7 (textruta 20) kan dock 
förväntas flaggas som pojkuppgift, dels för att den handlar om induktion och 

Textruta 20. Uppgift 7, CpFy 1995. 

De två spolarna i figuren är belägna nära varandra. En amperemeter är 
kopplad till spole 1. Strömställaren S är från början sluten. Vad gäller 
omedelbart efter det att den öppnats? 

Spole 1 Spole 2 

Två påståenden är korrekta. Vilka? 

A) Magnetfältet genom spole 1 är riktat mot vänster. 
B) Magnetfältet genom spole 1 är riktat mot höger. 
C) Strömmen genom amperemetern är noll. 
D) Strömmen genom amperemetern går åt vänster. 
E) Strömmen genom amperemetern går åt höger. 

dels för att den har position 7. Även den påtagliga spatiala komponent som 
bestämningen av magnetfältets riktning innefattar torde kunna ha betydelse. 

Uppgift 8 handlar om uppladdning av en kondensator och tillhör därmed 
momentet ellära. Den innehåller dessutom ett diagram och är den första 
uppgiften i del II. Jag tror att den kommer att flaggas som flickuppgift (se 
textruta 21). 
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Textruta 21. Uppgift 8, CpFy 1995. 

En kondensator laddas upp till spänningen 13 V. Under uppladdningstiden hålls 
strömmen konstant enligt diagrammet. Bestäm kondensatorns kapacitans. 

mA ^ ström 

0,20 

0,10 

tid 

10 20 30 40 s 

Ytterligare en uppgift "gissar" jag kommer att flagga för DIF. Det gäller 
uppgift 15 som är en mekanikuppgift (textruta 22). Den innebär en tillämpning 
av Newtons andra lag och gäller krafter och rörelser i rummet. Den är även, 
enligt min bedömning, en uppgift med spatial komponent4. Dessutom tror jag 
inte att flickorna finner det särskilt roligt eller meningsfullt med vikter som 
glider i snören. 

4Någon bedömning med avseende på sådan komponent har inte gjorts för uppgifterna på provet 
1995. 
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Textruta 22. Uppgift 15, CpFy 1995. 

Två vikter med massorna 1,0 kg och 1,5 kg är förenade med en tunn tråd, som 
löper friktionsfritt genom två fasta ringar. Från början befinner sig vikterna i 
jämnhöjd med varandra och hålls stilla genom att den tyngre vikten stöds av en 
hand (se figur 1). Stödet tas bort och vikterna kommer i röre lse. 

Hur stor fart har vikterna när den ena befinner sig 0,26 m högre än den andra 
(se figur 2)? Ange de fysikaliska samband du använder. 

Dessa uppgifter bedömer jag som sannolika kandidater till signifikanta 
flaggningar för DIF. 

Ett par andra uppgifter bedömer jag som möjliga flaggningar. Det gäller 
uppgift 10 som handlar om ellära (textruta 23). Uppgiften gäller dessutom ett 

Textruta 23. Uppgift 10, CpFy 1995. 

En flicka ska installera belysning i ett d ockskåp. Hon har köpt åtta lampor, fyra 
för övre och fyra för undre våningen. Alla lamporna är märkta 3 V/0,6 W. Hon 
kopplar lamporna till en spänningskälla på 12 V enligt figuren. 

Beräkna strömmen som spänningskällan levererar när ljuset lyser på bägge 
våningarna. 
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dockskåp, vilket enligt gängse uppfattningar bör vara en kontext som talar för 
att uppgiften är en flickuppgift. Enligt mina resultat i föregående kapitel 
förefaller dock kontext vara av underordnad betydelse och därför gissar jag att 
uppgift 10 är neutral eller endast svagt flaggad som flickuppgift. 

Textruta 24. Uppgift 14, CpFy 1995. 

En kondensator med kapacitansen 2,0 pF kopplas i se rie med en 
amperemeter till en växelspänningskälla. När spänningen är 12,0 V visar 
amperemetern 33 mA. 

Kondensatorn ersätts med en spole med induktansen 65 mH och 
försumbar resistans. Vad visar amperemetern om spänningen är oförändrat 
12,0 V? 

Detsamma gäller uppgift 14 som är en växelströmsuppgift (textruta 24). 
Uppgiften är tämligen ordinär och eftersom växelström är ett moment med 
relativt hög flaggning för flickuppgifter kan man förvänta sig att den flaggas 
svagt som flickuppgift. Sannolikheten talar dock för att flaggningen inte skall 
vara signifikant. 

Textruta 25. Uppgift 9, CpFy 1995. 

I de f antastiska planerna för kolonisationen av rymden diskuteras en 
rymdstation som ser ut ungefär som ett gigantiskt cykelhjul. Rymdstationens 
invånare lever i "cykel däcket" (se figur). För att de ska uppleva tyngdkraft 
roterar rymdstationen. 

Med vilken vinkelhastighet måste rymdstationen rotera för att invånarna ska 
uppleva samma tyngdkraft som på jorden? Rymdstationens radie är 900 m. 

Uppgift 9 är en mekanikuppgift med konkret kontext (textruta 25). Visserligen 
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inte konkret i meningen verklighetsnära eller självupplevt utan konkret i 
betydelsen att människor upplever ett fysikaliskt fenomen. Jag tycker att 
konkretionsgrad och kontext talar för att uppgiften kommer att flaggas som 
pojkuppgift. Frågan är dock om denna flaggning kommer att vara tillräckligt 
stark för att bli statistiskt signifikant. Jag gissar att den inte blir det. 

Den sista uppgift jag skall ge ett omdöme om gäller momentet elektromagne
tiska vågor. Inom detta moment är bilden splittrad med förhållandevis många 
kraftiga flaggningar i bägge riktningarna. När det gäller uppgift 13 (se textruta 
26) bedömer jag dock en flaggning som pojkuppgift mer trolig än en flaggning 
som flickuppgift. Mitt intryck är att uppgifter som gäller strålgångar och 
stråloptik i högre grad flaggas om pojkuppgift, vilket möjligen kan ses som 
relaterat till en spatial faktor. Den mest sannolika förutsägelsen torde dock 
även här vara att uppgiften är neutral. Jag gissar dock på svag flaggning som 
pojkuppgift. 

Textruta 26. Uppgift 13, CpFy 1995. 

En ljusstråle infaller från luft mot en glasstav. Figuren visar i n aturlig storlek 
ett tvärsnitt av glasstaven. Strålen träffar staven i P o ch fortsätter i den 
riktning figuren visar. 

Bestäm ljusets hastighet i gla sstaven med hjälp av mätningar i figuren . 
Redovisa med hjälp av en skiss vilka mätningar du gjort och ange de 
fysikaliska samband du använder. 

P / s 
/ i k • 

I \ \S 
7/ 

/ 

/ V / \ / 
v / 

Jag skall nöja mig med dessa förutsägelser. I nästa avsnitt skall jag redovisa 
utfallet av de statistiska analyserna. 
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Statistisk analys av provet 1995 

Vid analysen kommerjag även för detta prov att använda de tre metoder jag 
tidigare tillämpat. När det gäller Mantel-Haenszel-metoden med betyg som 
kriterium kommer flickornas itemparametrar att transformeras genom 
användning av samma transformationsparametrar som tidigare, dvs de som 
baseras på proven 1982-1994. 

Men först visar jag 
provet som helhet 
(figur 75). Figuren 
visar den vid det 
här laget välbe
kanta bilden. Poj
karna dominerar 
påtagligt i det 
översta poängin-
tervallet. Medel
värdesskillnaden 
1,84 är dock rela
tivt liten för detta 
prov5. Uttryckt i 
standardavvikelser 
är det i själva ver
ket den minsta 
medelvärdesskill
naden för något 
prov med undan
tag för det tidigare omnämnda provet 1983:3.6 Detta torde åtminstone delvis 
ha sin grund i den höga andelen eluppgifter och den låga andelen mekani
kuppgifter. Pojkarna har i vanlig ordning större spridning på provpoängen. 

5Poängmedelvärde och standardavvikelse för pojkarna är 18,54 resp 6,67 och för flickorna 16,70 
respektive 6,00. 
6Den genomsnittliga poängskillnaden uttryckt i sta ndardavvikelser är 0,38 (inklusive 1995 års 
prov). För 1995 års prov är skillnaden 0,29 standardavvikelser. Den största skillnaden har det 
tidigare omtalade provet 1990 med 0,57 standardavvikelser. Se bilaga 1 för en fullständig 
redovisning. 
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Figur 75. Poängfördelningar för pojkar och flickor på N-
linjen, CpFy 1995. Np=535, Nf=546. 
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I relation till 
betygen är pro
vet genomsnitt
ligt, dvs i rela
tion till de betyg 
lärarna satt har 
pojkarna högre 
poängmedelvär
den på provet. Ju 
högre betyg des
to större skill
nad. Figur 76 
visar de testka
rakteristiska kur
vorna för origi
nalbetyg och för 
transformerad 
betygsskala. Den 
transformerade är 
alltså underlag 
för den MH-ana-
lys som baseras på betyg i tabell 54. 

Vilket blir då utfallet av den statistiska DIF-analysen? Och hur stämmer 
resultatet med mina förutsägelser? Det statistiska utfallet visas i tabell 54. 

• Jag förutspådde att uppgift 2 sannolikt skulle flaggas som flickuppgift. 
Den är neutral. 

• Jag förutspådde att uppgift 7 skulle flaggas som pojkuppgift. Den är 
neutral, dock svagt flaggad som pojkuppgift. 

• Jag förutsade att uppgift 8 skulle flaggas som flickuppgift. Den är neutral. 

• Jag förutsade att uppgift 15 skulle flaggas som pojkuppgift. Den är 
klassificerad som neutral. Svagt i pojkarnas riktning enligt Mantel-
Haenszel-metoderna och kraftigt enligt P-SIBTEST. Jag skall återkomma 
till denna uppgift. 
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Figur 76. Testkarakteristiska kurvor för pojkar och flickor 
originalbetyg samt transformerade betyg, CpFy 1995. 
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Tabell 54. Utfall av DIF-analys för centrala provet 
i fysik 1995, pojkar och flickor på N-linjen. Minus
tecken innebär flaggning som flickuppgift. 

• Jag bedömde 
vidare att upp
gifterna 10 och 
14 var tänkba
ra flickuppgif-
ter. Båda är 
neutrala med 
en viss tendens 
mot flickupp
gift. 

• Jag bedömde 
slutligen att 
uppgifterna 9 
och 13 var 
möjliga poj-
kuppgifter. 
Båda är neu
trala, om än 
med svag ten
dens mot att 
flaggas som 
pojkuppgifter. 

Resultatet av min 
bedömning måste 
nog karakteriseras 
som tämligen uselt. 

Det finns fyra upp
gifter som flaggas 
statistiskt signifi
kant. Samtliga ingår 
i del I och ingen fanns med i mina förutsägelser (se tabell 54). 

Provresultatet är dock märkligt. Uppgift 3 är klassificerad som mekanikuppgift 
och flaggas till flickorna på signifikansnivå 4. Det är den första mekanikupp
giften av de 78 undersökta (inklusive de fyra i detta prov) som så kraftigt 
flaggas som flickuppgift. 

Upp
gift 

z-värde Sign 
nivå 

Mo
ment 

Upp
gift 

MH-
bet 

MH-
po 

P-
SIB 

Sign 
nivå 

Mo
ment 

1 -2,47 -2,21 -2,06 -2 Våg 

2 -0,64 -0,47 -1,20 0 El 

3 -4,15 -4,11 -4,50 -4 Mek 

4 0,59 1,06 1,30 1 Mek 

5 3,57 4,46 4,30 4 El 

6 2,23 2,08 2,01 2 El 

7 1,22 1,38 1,64 1 Indukt 

8 0,35 0,81 0,33 0 El 

9 0,36 0,49 0,89 0 Mek 

10 -1,23 -0,51 -0,70 0 El 

11 "1143 -1,21 0,35 -1 Modern 

12 -0,88 -0,18 -0,40 0 Våg 

13 -0,13 0,49 1,76 0 Våg 

14 -1,65 -2,32 -1,00 -1 El 

15 1,45 1,81 3,73 1 Mek 

16 0,06 -0,38 1,10 0 El 
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Textruta 27. Uppgift 3, CpFy 1995. 
! 

Då ett klot med radien r  rör sig med hastigheten v  genom en vätska ges 
friktionskraften F av sambandet F = 6nr|n/, där faktorn n kallas vätskans 
viskositet. 

Vilken av följande enheter är Sl-enheten för viskositet? 

A) kg 2 m • -1 s 
B) kg m • 

-1 m • 
-1 m 

-2 
S 

-1 
S C) kg 

m • 
-1 m • 
-1 m 

-2 
S 

-1 
S 

D) kg 

m • 
-1 m • 
-1 m -2 

S 

E) kg -2 m • S~2 

Uppgift 5 är klassificerad som eliära och flaggas till pojkarna på signifikansni-
vå 4. Detta är den första av de 61 uppgifterna i ellära (inklusive de sju i detta 
prov) som flaggas till pojkarna på denna höga signifikansnivå. 

Uppgift 3 visas i textruta 27. När man ser uppgiften förefaller inte resultatet 
fullt så märkligt. Uppgiften är visserligen klassificerad som mekanik eftersom 
den handlar om kraft. Men sammanhanget är mycket udda for fysikuppgifter 
i centrala prov och uppgiften innebär egentligen en helt abstrakt enhetsanalys 
som i stort sett kunde gälla vilken storhet som helst. Någon begreppslig 
förståelse av mekaniska fenomen eller lagar förutsätts inte. Abstrakta uppgifter 
har tidigare tenderat att i något högre grad flaggas i flickornas riktning. Ur det 
perspektivet är utfallet inte märkligt. Men att skillnaden blir så kraftig kan 
förvåna. 

Den andra uppgiften med märklig flaggning är uppgift 5. Klassificeringen av 
uppgift 3 som mekanik kan diskuteras. Man behöver inte kunna särskilt 
mycket, om någon, mekanik för att ge rätt svar. Däremot torde det inte råda 
någon tvekan att det krävs kunskaper i ellära för att lösa uppgift 5 (se textruta 
28)7. Men varför blir då resultatet extremt? 

7En jämförelse av pojkar på naturvetenskaplig linje (N-pojkar) och pojkar på elteknisk gren (E-
pojkar) visar mycket kraftig flaggning till E-pojkarna på uppgifterna 5, 10 och 14 samt svag 
flaggning på uppgift 6, dvs på de uppgifter som behandlar ellära. Endast uppgift 12 flaggas till 
N-pojkarna. Detta gäller med Ht 3-betyg som kriterium på förmåga. Den mycket kraftiga 
flaggningen till E-pojkarna på uppgift 5 tyder på att momentet ellära är av stor betydelse för att 
kunna lösa uppgiften. Om uppgiften huvudsakligen mätt någon annan förmåga än kunskaper i 
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Textruta 28. Uppgift 5, CpFy 1995. 

Fem lådor (A - E) innehåller resistorer kopplade på olika sätt. Lådorna har 
fyra kontakter (1 - 4) och kan anslutas till ett batteri och två amperemetrar 
som översta figuren visar. Varje enskild resistor i de olika lådorna har 
samma resistans. 

För vilken låda skulle det gå samma ström genom de båda amperemetrar
na? 

A B C D E 

Mina svar får givetvis prägel av efterhandskonstruktioner och skrivbordsspeku
lationer. En tänkbar förklaring till det kraftiga utfallet till pojkarnas fördel kan 
vara att uppgiften har något av "knep och knåp" över sig. Själva problemställ
ningen kan liknas vid en "black box" vars innehåll skall fastställas utifrån de 
givna förslagen. Kanske är detta en problemtyp som i högre grad tilltalar 
pojkar. Uppgifter med kvalitativ lösning flaggas enligt vad som visats i ka pitel 
9 också i högre grad som pojkuppgifter. 

Det skulle vara intressant att veta om flickor och pojkar använder olika 
lösningsstrategier när de möter olika typ av flervalsproblem. En strategi är att 
lösa uppgiften och sedan titta efter vilket alternativ som överensstämmer med 
det beräknade svaret. En annan är att pröva sig fram alternativ för alternativ. 

ellära borde skillnaden mellan N-pojkar och E-pojkar inte varit så stor (X2MH = 28,5 medför 
z = 5,34, p < 0,0000005). Något förvånande är att uppgift 8 flaggas som neutral när det gäller 
N-pojkar och E-pojkar. En möjlig men inte helt tillfredsställande förklaring till detta är att 
uppgiften är så lätt att nästan alla (85%) elever klarat den. Det kan också vara så att när elever 
gjort fel på uppgiften beror det inte på bristande kunskaper i ellä ra utan på något annat. Det 
skulle också förklara varför uppgiften är neutral när det gäll er pojkar och flickor på N-linjen. 
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I det här fallet gäller den senare strategin. För sådana uppgifter är det givetvis 
inte särskilt vanligt att placera det korrekta alternativet först. En tränad 
provtagare inser detta och börjar bakifrån. I det här fallet möter man då genast 
det korrekta alternativet. 

Givetvis vore det också intressant att veta hur olika elever resonerar då de 
försöker lösa en uppgift av detta slag. Uppenbarligen innehåller uppgiften 
något som mycket påtagligt gör att den avviker från genomsnittet av uppgifter 
i eliära. Vad detta något är, som gör att uppgiften uppfattas så olika, är den 
fråga som i didaktiskt avseende är den mest intressanta. Men sådana frågor kan 
inte besvaras enbart utifrån elevernas val av svarsalternativ. De kan endast 
besvaras genom att studera eleverna när de arbetar med uppgiften och fråga 
dem hur de tänker, dvs genom kvalitativt orienterade processtudier. 

Textruta 29. Uppgift 1, CpFy 1995. 
" ' ' 

Vilket av följande påståenden om ljusets hastighet, frekvens och våglängd är 
korrekt? 

När ljus passerar från glas till luft änd ras 

A) hastigheten, frekvensen och våglängden 
B) endast hastigheten och våglängden 
C) endast frekvensen och hastigheten 
D) endast frekvensen och våglängden 
E) endast hastigheten 

De uppgifter som flaggas på nivå 2 är uppgift 1 (se textruta 29), som flaggas 
till flickorna, och uppgift 6 (se textruta 30) flaggad till pojkarna. Till uppgift 
1 har jag ingen kommentar annat än att den prövar tämligen elementära 
kunskaper om ljusets natur. Uppgift 6 är liksom uppgift 5 en figurbaserad 
kvalitativ flervalsfråga av ett slag som kanske är ett signum på sannolik 
flaggning som pojkuppgift. Antalet uppgifter av denna typ i t idigare prov är 
dock alltför litet för att några säkra slutsatser skall kunna dras8. 

8Jag har hittat åtta flervalsfrågor med figurbaserade svar. Av dess flaggas tre på signifikansnivå 
4 (1993:4, 1994:6 och 1995:5), en flaggas på nivå 2 (1995:6). Fyra är neutrala (19822:6, 1988:5, 
1989:5 och 1994:3) och ingen flaggas som flickuppgift. Hälften av dessa åtta uppgifter är 
således signifikanta pojkuppgifter. 
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Textruta 30. Uppgift 6, CpFy 1995. 

-I- Ò 
30 V 

En kondensator och två identiska resistorer ansluts via en strömställare S 
till en spänningskälla som figuren visar. Vilket av diagrammen A - E visar 
hur strömmen / beror av tiden t efter det att strömställaren slutits vid 
tidpunkten t = 0? 

Av de nio polytoma uppgifterna på provet 1995 är det ingen som flaggas för 
signifikant DIF. Jag skall dock något närmare undersöka uppgift 15. P-
SIBTEST flaggar denna uppgift signifikant till pojkarna, medan MH-
metoderna endast flaggar den på nivå 1. Låt oss först granska lösningspropor
tionerna för de 16 uppgifterna i provet (figur 77). 
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Grupp 

Pojkar 

Flickor 

Uppgif t  

Figur 77. Lösningsproportioner för samtliga uppgifter i centr ala provet i fysik 
1995, pojkar och flickor på N-linjen. 

På två uppgifter (1 och 3) har flickorna högre lösningsproportion, dessa 
uppgifter är också flaggade som signifikanta flickuppgifter. På övriga uppgifter 
har pojkarna högre lösningsproportioner. Det är emellertid endast uppgifterna 
5 och 6 som flaggas for signifikant DIF. Men varför flaggas då inte t ex uppgift 
15 som visar så förhållandevis stor skillnad mellan lösningsproportionerna? Jag 
skall försöka förklara orsaken med hjälp av figur 78. 

Figur 78 visar totala poängfördelningarna och de itemkarakteristiska kurvorna 
för uppgift 15 för pojkar och flickor.9 

Av figuren framgår att uppgiften kan betraktas som en pojkuppgift genom att 
pojkarnas itemkarakteristiska kurva ligger ovanför flickornas10. 

De itemkarakteristiska kurvorna anger lösningsproportionen på uppgiften 

9För att förtydliga figuren har jag "jämnat ut" grafema för totala poängfördelningarna med hjälp 
av "moving average". 
10I själva verket ligger den på gränsen till både statistisk signifikans och signifikans 
enligt tumregeln (aMH >1,54) eftersom aMH = 1,46 med poäng som kriterium och aMH = 1,29 
med betyg. 
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för elever med 
olika totalpoäng 
på provet. Av 
figur 78 framgår 
att uppgift 15 i 
stort sett endast 
lösts av elever 
som har mer än 
cirka 20 poäng 
på provet. Ande
len elever med 
olika provpoäng 
anges av grafer-
na för poängför
delningarna och 
skalan till höger 
i figuren.11 

Anledningen till 
den stora skillna
den mellan lös
ningsproportionerna framgår av figuren. Den beror på att det finns en betydligt 
större andel pojkar än flickor i det poängintervall där denna uppgift lösts. Ännu 
tydligare framgår detta om man tänker sig att uppgiften är helt neutral och har 
ideal diskriminering, dvs att de itemkarakteristiska kurvorna sammanfaller och 
är helt vertikala vid t ex 24,5 poäng (se prickad vertikal linje i figur 78). Då 
skulle alla elever med 25 poäng eller mer klara uppgiften medan ingen med 24 
poäng eller mindre skulle göra det. Den andel av respektive "fördelningsarea", 
avgränsad av grafen for poängfördelningen, som ligger ovanför 24,5 skulle då 
direkt motsvara respektive lösningsproportion. Då framgår tydligt av figur 78 
att den avsevärt större andelen pojkar i poängintervallet 25-30 resulterar i en 
motsvarande högre lösningsproportion. 

En kraftig skillnad i lösningsproportioner behöver således inte bero på att 

ii 
Formellt kan totala lösningsproportionen p beräknas enligt ut
trycket till höger, där/(x) är lösningsproportionen för eleverna i 
poänggrupp x, och g (.x) antalet elever i samma poänggrupp. 
Eftersom antalet elever i figur 78 anges som andelen i procent blir 
nämnaren i det fallet 100. 

F Ii eko 

Provpoäng 

Figur 78. Totala poärigfördelningar och itemkarakteristiska 
kurvor för uppgift 15 för flickor (streckade grafer) och pojkar 
(heldragna grafer), CpFy 1995. Den prickade vertikala linjen 
vid 24,5 representerar en tänkt ideal itemkarakteristisk 
kurva. 

30 

Z /(*) • #(*) 
o 

30 

S  S ( x )  
0 
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uppgiften fungerar olika för pojkar och flickor utan kan lika gärna ha sin grund 
i att förmågan är fördelad på olika sätt i de två grupperna. Det är således inte 
möjligt att enbart utifrån lösningsproportionerna för två grupper avgöra om det 
är uppgiften som fungerar olika för de två grupperna, eller om det är grupperna 
som har olika fördelningar av förmåga. För uppgift 15 samverkar de två 
faktorerna, vilket gör att skillnaden i lösningsproportioner blir något större än 
de varit om de itemkarakteristiska kurvorna sammanfallit. Dock är de 
itemkarakteristiska kurvorna för uppgift 15 inte tillräckligt åtskilda för att 
uppgiften skall flaggas för signifikant DIF.12 

Sammanfattning och kommentarer 

Utfallet av mina försök till prediktion av de uppgifter på 1995 års prov som 
skulle komma att flaggas för DIF bör kanske förbigås med tystnad. Det mesta 
visade sig vara fel. Detta är dock i överensstämmelse med vad som var att 
vänta utifrån analyserna i kapitel 10. Slutsatserna från det kapitlet - att 
prediktioner av pojk- eller flickuppgifter mest sannolikt kommer att misslyckas 
- blev ytterligare förstärkta. Dessa slutsatser utesluter måhända inte att det är 
möjligt att finna tillräckligt starka och renodlade kriterier för att prediktioner 
skall vara möjliga. Men enligt min bedömning är det inte möjligt utifrån ett 
underlag av det slag jag använt, och jag ställer mig mycket tveksam till att det 
över huvud taget är möjligt. Jag tror att kriterierna för att klassificera uppgifter 
av det slag jag undersökt aldrig kan bli tillräckligt klara och entydiga för att 
täcka in de processer som leder till de olika resultaten för respektive grupp. 
Skillnaderna är inte tillräckligt konsistenta och orsakssambanden är alltför 
komplexa och mångfacetterade för att utfallet på enskilda uppgifter skall låta 
sig förutsägas med någon rimlig grad av säkerhet. 

När det gäller 1995 års prov visade det sig att endast bland de sju första 
flervalsuppgifterna fanns signifikant flaggad DIF. Ingenting tyder på att 
resultaten i de tta fall är utslag av "false positives" eller typ I-fel. Sådana fel 
uppträder vanligen när någon enskild eller ett par uppgifter visar kraftig DIF 
för endast den ena gruppen. Detta genererar, då ett internt förmågekriterium 
används, en form av "mot-DIF". För 1995 års prov finns två kraftigt flaggade 
uppgifter, en pojkuppgift och en flickuppgift, vilka båda utan tvekan är sann 

l2Om flickornas itemkarakteristiska kurva legat ovanför pojkarnas hade uppgift 15 kunnat ses 
som ett exempel på Simpsons paradox. 
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DIF. Därtill finns två uppgifter med svagare flaggning. Beträffande dessa är 
slutsatsen mer osäker. Jag bedömer det dock som rimligt att betrakta även 
dessa uppgifter som signifikant pojk- respektive flickuppgifit eftersom de två 
kraftigt flaggade uppgifterna kan anses "väga upp" varandra. Därmed bör ingen 
artificiell DIF uppkomma. Detta stöds även av att MH-betyg, som är baserad 
på det externa kriteriet lärarbetyg, flaggar bägge uppgifterna (jämför tabell 54). 

En annan fråga man kan undra över är vilken betydelse användningen av 2-
parametermodellen för flervalsuppgifter kan ha. Eftersom det alltid finns viss 
sannolikhet att gissa rätt svar på flervalsuppgifter kan 3-parametermodellen ur 
det perspektivet anses mer lämplig. Jag har jämfört utfallen av MH-analyser 
baserade på 2-parametermodellen, 3-parametermodellen och observerade 
lösningsproportioner för 1995 års prov. Av utrymmesskäl redovisar jag inga 
fullständiga resultat utan endast en kort sammanfattning. 

När det gäller modellanpassningen varnar anpassningsprogrammet för dålig 
anpassning för fyra uppgifter när det gäller 3-parametermodellen. För 2-
parametermodellen medför ingen uppgift varning för dålig anpassning. Dessa 
resultat är vad man kan förvänta, i synnerhet för de lätta uppgifterna. Fler 
parametrar ställer större krav på gruppstorlekar och för de lätta uppgifterna 
konvergerar inte gissningsparametern c mot något värde inom det aktuella 
förmågeintervallet. Detta leder till mycket osäker skattning för 3-parametermo
dellen. 

För de svårare uppgifterna är det dock möjligt att skatta samtliga tre parametrar 
och för dessa uppgifter visar även standardiserade residualer mindre avvikelser 
för 3-parametermodellen än för 2-parametermodellen. En CHI-2 prövning av 
modellanpassningarna visar dock inte signifikant avvikelse mellan modellvär
den och observerade värden för någon av de två modellerna. 

Den kanske väsentligaste slutsatsen är dock att de två kraftigt signifikanta 
uppgifterna flaggas på samma sätt, oberoende av om modellvärden enligt 2-
eller 3-parametermodellen används eller om observerade värden används. När 
det gäller de två uppgifter (1 och 5) som är svagare flaggade är bilden något 
oklarare. Dessa uppgifter har för samtliga ansatser CHI-2-värden som ligger 
i närheten av den gräns för CHI-2-värdet (3,84) som brukar ange statistisk 
signifikans på nivå 0,05. Vissa ansatser ger värden som ligger strax ovanför 
denna gräns och vissa ger värden strax under. Detta har dock ingen avgörande 
betydelse för bedömningen. Det är rimligt att betrakta uppgifterna som 
gränsfall för flaggning för DIF oberoende av om p = 0,03 ellerp = 0,08. 



321 

Min slutsats när det gäller modellanpassningen av flervalsuppgifterna är att det 
inte har någon nämnvärd betydelse vilken av modellerna som används. För 
svåra uppgifter ger 3-parametermodellen troligen bättre anpassning, men 
eftersom DIF-analysen baseras på jämförelsen av två grupper har detta liten 
betydelse, så länge anpassningarna förhåller sig på samma sätt för de två 
grupperna. Samtidigt kan man säga att för 3-parametermodellen är olikformig 
DIF av ännu mindre intresse än för 2-parametermodellen13 och den enda 
anledningen till att använda modellanpassade värden enligt 3-parametermodel
len för flervalsfrågor är att de ger ett bättre underlag för den grafiska 
bedömningen. Nackdelen är dock att den ger många fler uppgifter med osäker 
parameterskattning. 

l3Dessa grafer kan korsa varandra på två ställen vilket gör tolkningen än mer komplicerad än för 
2-parametermodellen. 
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DEL III 
Sammanfattning och diskussion 

Inledning 

I den här delen skall jag till att börja med försöka sammanfatta och kommente
ra mina slutsatser när det gäller de metodologiska aspekterna på undersök
ningar av "differential item functioning" - kallat DIF. Även den värdering av 
huruvida eventuell DIF också skall klassificeras som item bias berörs. 
Diskussionen kommer dock främst att gälla problem med definitionen av 
förmåga. Jag kommer också att tillåta mig några lätt kontroversiella spekulatio
ner kring den bristande samstämmigheten mellan provpoäng och betyg. 
Diskussionen av de metodologiska aspekterna avslutas med några resonemang, 
vars syfte är att försöka konstruera ett underlag för en geometrisk tolkning av 
begreppen likformig och olikformig DIF. 

När det gäller den empiriska delen kommer jag delvis att diskutera mina 
resultat i relation till de slutsatser andra undersökningar kommit fram till. Vissa 
av mina resultat strider mot i dag gällande uppfattningar. Det empiriska 
material jag använder har dock sina givna begränsningar och min undersökning 
kan endast tala om vilka uppgifter i fysik som fungerat olika för pojkar och 
flickor. De är däremot otillräckliga för att utröna varför de gjort det. I det 
avseendet är jag hänvisad till mer spekulativa överväganden av det slag som 
utgör avslutning av det tolfte och sista kapitlet. Där kommerjag också att i 
någon mån diskutera min syn på fysiken som skolämne. 
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Kapitel 12 

Om metoden 

Gruppskillnader kan studeras på många sätt. Den ansats jag valt baseras på 
jämförelser av elever som är likställda med avseende på sin förmåga i något 
visst avseende. Denna typ av jämförelse har jag kallat villkorad. Den typ av 
jämförelse som baseras på direkta jämförelser av lösningsproportioner kallas 
ovillkorad. En sådan jämförelse är på uppgiftsnivå meningsfull endast om de 
jämförda grupperna har samma fördelning av provpoäng, eller av det 
alternativa mått på förmåga som eventuellt används. Har de inte det kan man 
inte av lösningsproportionerna avgöra om en eventuell skillnad beror på att 
uppgiften fungerar olika för de bägge grupperna, eller om den beror på att de 
två grupperna har olika fördelningar av förmåga. Om fördelningarna är olika 
kan det i själva verket vara så att en uppgift trots samma lösningsproportioner 
för de två grupperna fungerar olika. Den här interaktionen mellan förmågeför
delning och lösningsproportion är ofta förbisedd. 

Jämförelser av totalpoäng på provet kan givetvis vara meningsfull. När det 
gäller de centrala proven i fysik har pojkarna på samtliga prov haft klart högre 
poängmedelvärden än flickorna. Hur detta skall förklaras eller förstås tar jag 
inte ställning till. Inte heller tar jag ställning till om det beror på att urvalen av 
pojkar och flickor som går naturvetenskaplig linje är olika. Detta framgår inte 
av det empiriska underlaget för undersökningen. Många av de duktigaste 
flickorna i grundskolan har under de undersökta åren valt humanistisk linje, 
men å andra sidan har många av de duktiga pojkarna valt teknisk linje1 Några 
speciella skevheter i utvalet tror jag inte är de främsta orsakerna till de 
konstaterade skillnaderna. Det är dock inte mitt syfte i det har arbetet att 
försöka finna förklaringar till de mer övergripande skillnader mellan pojkar 
och flickor, vilka manifesteras i total provpoäng eller betyg. Detta är ett ämne 
för en särskild avhandling. Mitt syfte är att undersöka gruppskillnader på 

1 Dessa deltar i de centrala proven i fysik men ingår inte i min undersökning. (Med visst 
undantag för pojkar på elteknisk gren.) 
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uppgiftsnivå. De totala gruppskillnaderna - och relationen mellan olika mått på 
dessa, dvs provpoäng och betyg - utgör dock väsentliga underlag för mina 
studier på uppgiftsnivå och därför finns totalskillnader redovisade; i statistisk 
form i bilaga 1 och i grafisk form i Ramstedt (1995). 

Kriterier på förmåga 

Den villkorade jämförelsen förutsätter något definierat kriterium på förmåga. 
Jag har därvidlag utgått från två, nämligen totalpoäng på provet och lärarnas 
betyg. Båda ansatserna är förknippade med problem. 

Provpoäng som kriterium 

När det gäller det interna kriteriet provpoäng gäller frågan vilka uppgifter som 
skall ingå i kriteriet. Man kan välja att i alla lägen låta samtliga uppgifter ingå. 
Detta innebär att även den undersökta uppgiften ingår i kriteriet, vilket innebär 
att det råder ett beroende mellan uppgift och kriterium. Man kan även välja att 
inte innefatta den undersökta uppgiften i totalpoängen. Därvid minskar 
beroendet mellan totalpoäng och uppgift2. En konsekvens av denna ansats är 
emellertid att kriteriet totalpoäng blir något olika för varje undersökt uppgift. 
Ett ytterligare problem är hur man skall ställa sig till uppgifter som uppvisar 
kraftig DIF. Skall dessa uppgifter uteslutas eller inte, dvs skall kriteriet på 
förmåga purifieras? 

Mitt ställningstagande är att samtliga uppgifter skall ingå. Det bygger främst 
på att detta är det sätt på vilket provpoäng används. Samtliga uppgifter ligger 
till grund för betygsättningen av elever. Uppgifterna är noggrant utvalda för att 
på bästa sätt pröva de kunskaper som definieras i läroplan och kursplan. Det 
är således den totala provpoängen som är det legitimerade måttet på fysikför
måga. De uppgifter som ingår i provet är därmed per definition valida3. 

2Jag talar då om det direkta statistiska beroendet. Det är givet att det finns en form av 
"psykologiskt" beroende" genom att de elever som deltar i p rovet måste ta ställning till alla 
uppgifter. 
3Mitt ställningstagande i det här avseendet innebär inte att j ag anser att provpoäng är ett 
oproblematiskt mått. Det sätt på vilket jag här behandlat provpoäng är en följd av det 
pragmatiska perspektiv jag utgår ifrån i min undersökning. Därmed inte sagt att detta är det enda 
sätt på vilket provpoäng kan eller bör behandlas, men det är de t sätt som de facto gäller. 
Provpoäng är g ivetvis betingad av ett antal antaganden och föreställningar, ofta outtalade. 
Provpoäng är, för att tala i epistemologiska termer, alltså i hög grad teoriberoende eller 
teoriimpregnerade, men teorierna är oftast implicita och oartikulerade. De måste tolkas ur de 
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Givetvis kan misstag ske. En uppgift kanske kan visas mäta något som inte 
varit avsett. I så fall borde den inte ingått. Mina resultat visar emellertid att det 
är mycket svårt att bland de uppgifter som valts att ingå i proven finna någon 
som ens antydningsvis indikerar item bias, dvs ett orättfärdigt gynnande av 
någon grupp. Det är således mycket svårt att finna uppgifter som särskiljer 
olika grupper därför att de innehåller något som inte kan hänföras till relevanta 
fysikkunskaper. 

Som jag visat leder olika typer av purifieringar, liksom ingen purifiering, till 
falska flaggningar. I fallet med pojkar på elteknisk gren och pojkar på N-linjen 
var det möjligt att förklara uppkomna skillnader utifrån skillnader i läroplaner
na. I det fallet var det möjligt att identifiera vilka uppgifter som visade "äkta" 
flaggning för DIF och vilka som visade falsk flaggning. När det gäller pojkar 
och flickor finns det inga sådana rationellt identifierbara skäl till de skillnader 
som uppkommer och det är därmed inte möjligt att skilja på sann och falsk 
flaggning. Rutinmässig purifiering av alla uppgifter som visar stark DIF 
innebär således ingen lösning av problemet. Ett sådant tillvägagångssätt 
innebär att jämförelser av olika grupper medför purifiering av olika uppgifter. 
Jag har i kapitel 5 visat hur en undersökning av pojkar och flickor på N-linjen 
leder till purifiering av vissa uppgifter medan motsvarande undersökning av N-
pojkar och E-pojkar leder till purifiering av andra uppgifter. Det gäller dock 
samma prov och då bör samma uppgifter definiera kriteriet på förmåga, 
oberoende av vilka grupper som undersöks. Det är inte grupperna som 
definierar provets validitet utan denna bestäms av provets relevans med 
avseende på läroplan och kursplan4. 

Ingen av de skilda definitionerna på internt kriterium på förmåga är ideal. 
Varje val medför sina nackdelar, antingen i form av risk för statistiska 
artefakter, eller i form av oklara konsekvenser med avseende på validiteten. 
För min undersökning av pojkar och flickor på N-linjen har jag dock, utifrån 
argumentationen kapitel 5 och 6, funnit det mest motiverat att utgå ifrån total 
provpoäng inklusive samtliga uppgifter som kriterium på förmåga. 

värderingar som kommer till uttryck i rättningsnormer och rättningsmallar. 
4När det gäller N- och E-pojkarna är dock bilden något mer komplicerad eftersom det är 
uppenbart att E-pojkarna har fördel av sina studier i olika fackämnen. Som jag diskuterat i 
kapitel 5 kan det därför ur ett visst perspektiv (när man ser provpoäng eller betyg som mått på 
studielämplighet) vara rimligt att utesluta uppgifter i eliära ur kriteriet på förmåga när el-elever 
är inblandade. Purifieringen beror då inte på att dessa uppgifter flaggar på DIF utan på att de 
bedöms vara uttryck för item bias, dvs otillbörlig DIF. 
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Betyg som /criterium på förmåga 

De lärarsatta betygen kan ses som ett externt kriterium på förmåga. De är 
därmed oberoende av de uppgifter som ingår i undersökningen vilket är en stor 
fördel. Ett betydande problem beträffande betyg är dock att de inte är 
konsistenta med provresultat vid en jämförelse mellan pojkar och flickor. I 
relation till sina betyg lyckas pojkarna alltid bättre på proven. Det betyder att 
om betyg används som kriterium på förmåga flaggas flertalet uppgifter som 
pojkuppgifter. Kriteriet blir därmed tämligen meningslöst. Det är dock möjligt 
att transformera betygsskalorna så att de blir jämförbara. I mina jämförelser 
utgår jag från sådana transformerade betygsskalor. Förfaringssättet vid 
transformationen finns beskrivet i kapitel 5. 

De transformationer jag beskrivit är dock meningsfulla endast om man har 
tillgång till resultat från många prov. Detta begränsar möjligheterna att utgå 
från betyg vid undersökningar av skillnader mellan pojkar och flickor på 
enstaka prov. Det är givetvis möjligt att även för ett sådant kalibrera poäng-
och betygsskalor men därmed är inte mycket vunnet, eftersom man då inte kan 
skilja tillfälliga avvikelser på det undersökta provet från systematiska 
skillnader som förekommer på alla prov (under konstanta förutsättningar). 

En mycket intressant fråga är givetvis varför provpoäng alltid är till pojkarnas 
fördel och betyg till flickornas. Detta förhållande tycks gälla oberoende av 
ämne och oberoende av om pojkarna eller flickorna har högre poäng- eller 
betygsmedelvärden5. Relationerna mellan skalorna är märkligt konstanta. Jag 
skall inte redovisa någon mer ingående diskussion av denna fråga eftersom den 
endast är relaterad till mina syften indirekt, men några kortfattade synpunkter 
skall jag tillåta mig att framföra. 

De förklaringar som ges till de avvikande resultaten går dels ut på att flickor 
får höga betyg därför att de är flitiga, uppmärksamma, ambitiösa osv och dels 
på att pojkar lyckas bättre på prov på grund av mer utpräglad tävlingsinstinkt. 
Dessa uppfattningar tycks allmänt vedertagna. I allmänhet tycks man dock inte 
i någon högre grad reflektera över de statistiska innebörderna i de erhållna 
resultaten. Alternativa tolkningar av dessa kan nämligen ge vissa ledtrådar. 
Med risk för att överträda en eller annan tabugräns skall jag tillåta mig att 
spekulera kring en tänkbar alternativ hypotes. 

5Jämför citat sidan 192. 
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De flesta jämförelser som görs gäller medelvärden. Om man jämför poängme
delvärden och betygsmedelvärden för de fysikprov jag undersöker finner man 
att flickornas poängmedelvärden ligger på i genomsnitt cirka 97% av vad de 
borde vara för att förhållandet till pojkarnas poängmedelvärde skall vara 
samma som förhållandet mellan betygsmedelvärdena. Skillnaden är således 
inte särskilt stor, men den är mycket konsistent. Den förefaller även vara 
proportionell på så sätt att poängskillnaden är störst i det översta poänginterval-
let och minst i det lägsta. Detta framgår av de testkarakteristiska kurvor jag 
redovisat (se t ex figur 76 sid 304 eller Ramstedt, 1995). 

Om jag således utgår från att betygen är korrekta mått på förmågan så innebär 
skillnaden att flickorna som grupp betraktad av någon anledning inte når upp 
till sin normala kapacitet på proven. Man kan då tänka sig att detta beror på att 
varje enskild flicka presterar ett par, tre procent under sin normala förmåga. 
Men man kan lika gärna tänka sig att det beror på att 10% av flickorna 
presterar 20-30% under sin normala förmåga. I båda fallen blir medelvärdena 
desamma. 

Det borde inte vara särskilt djärvt att anta att en viss andel flickor under vissa 
perioder anser sig fungera på en något lägre nivå än normalt. Om en sådan 
period infaller vid provtillfället förefaller det rimligt att provresultatet kan bli 
något lägre än normalt. Det förefaller enligt min mening trovärdigare att de 
skillnader som noteras i p rovresultaten mer beror på att en viss andel flickor 
inte är i f orm att visa sin normala förmåga vid tidpunkten för provet, än att 
pojkarna överträffar sig själva. 

Det är dock kontroversiellt att i sammanhang som detta peka på förhållanden 
som på något sätt kan relateras till hormonella eller menstruella faktorer. Inom 
stora delar av genusforskningen är varje förklaring som antyder inverkan av 
biologiska faktorer tabu. I det här sammanhanget är det dock oväsentligt om 
premenstruella eller menstruella besvär är biologiskt konstituerade eller socialt 
konstruerade. Den väsentliga frågan är om en viss andel flickor upplever 
någonting som gör att de inte till fullo kan visa sin kapacitet eller förmåga på 
det aktuella provet. Vad som orsakar denna upplevelse är således inte det 
intressanta i det här sammanhanget, utan om en sådan upplevelse faktiskt 
förekommer. Jag kan givetvis tänka mig att det förhåller sig på det sätt jag 
beskrivit, eftersom jag nämner förhållandet som en tänkbar förklaring till de 
inkonsistenta resultaten. Själva hypotesen baserar sig dock av naturliga skäl 
inte på mina egna upplevelser. Däremot har jag mer eller mindre indirekt mött 
den hos kvinnor i min närhet och hos kvinnliga elever. 
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Jag har inte kunnat finna någon undersökning som på det sätt jag gjort relaterar 
provresultat och betyg6. Jag har inte heller själv empiriska data som direkt 
stöder hypotesen. Det finns dock, enligt min mening, indicier som talar för den. 
Fenomenet är dels mycket konsistent. Det förekommer i ol ika ämnen och det 
förekommer i olika länder. Och skillnaderna börjar i allmänhet framträda under 
de tidiga tonåren och blir sedan bestående. 

Men varför blir då inte betygen påverkade i samma utsträckning som 
provresultaten? Jag bygger mina argument på min egen lärarerfarenhet i 
matematik och fysik, framför allt från komvux. Jag tror dock inte att situatio
nen är särskilt annorlunda i gymnasieskolan. 

Enligt min erfarenhet spelar provresultat en väsentlig, för att inte säga 
avgörande, roll för betygsättningen. Under en gymnasiekurs, som i allmänhet 
sträcker sig över flera terminer, hinner eleverna i allmänhet genomföra ganska 
många prov. Om jag för enkelhets skull antar att de har tio prov innebär en 
nedsatt förmåga under 10% av tiden att i genomsnitt ett prov infallit under en 
sådan period. Min erfarenhet är att om en elev, det må vara en pojke eller 
flicka, har åtta - nio tämligen jämna provresultat och ett eller ett par avvikande, 
så brukar man som lärare räkna bort de avvikande. Min bedömning är att de 
flesta lärare tillåter eleverna att ha någon "dålig dag" på ett prov utan att det 
sänker deras betyg. Läraren skulle därmed betygsätta eleven efter den normala 
nivån, dvs den nivå som är den för eleven normala. Betygen avspeglar således 
på gruppnivå elevernas normala förmåga, till skillnad från den tillfälliga 
"medelvärdesnivå" som resultaten på ett prov anger. 

Den här hypotesen står inte i strid med de teorier som talar om betydelsen av 
olika attityder till olika ämnen, eller om andra köns- eller genusspecifika 
karakteristika av betydelse för elevernas prestationer. Dessa påverkar själva 
nivåerna på kunskaper i ol ika ämnen. Jag talar inte om dessa utan endast om 
hur betyg och provpoäng förhåller sig till varandra inom respektive grupp, 
vilket är något annat. Jag hävdar inte heller att den hypotes jag talar om är den 
enda förklaringen. Det är möjligt att flickornas dygder bidrar till att de får 
högre betyg, men detta stämmer inte med min 20-åriga erfarenhet av egen och 
andra lärares betygsättning. Det som något förvånar mig i sammanhanget är 
dock att ingen tycks ha kommit på tanken att fråga elever hur de mått under 
provet. Är möjligen en sådan fråga alltför trivial. Eller är den otillåten? 

6Se t ex Halpern (1992) sid 127-132 för en sammanfattning av gängse uppfattningar. 



331 

Uppfattningen att flickor belönas för flit och trevligt uppförande är dock inte 
oemotsagd. Vissa författare (t ex Gipps & Murphy, 1994) hävdar att det, i varje 
fall i de naturvetenskapliga ämnena, är det mer aggressiva och utagerande 
pojkbeteendet som av lärarna uppfattas som uttryck för kompetens och 
förståelse. Om detta är riktigt förefaller det inte rimligt att lärarna i betygshän
seende skulle belöna flickornas beteende samtidigt som de anser pojkarnas vara 
norm för ett kompetent agerande. Då borde det vara pojkarna som gynnas av 
lärarnas betygsättning. 

Nog om detta: När det gäller mina analyser av DIF betraktar jag den metod 
som baseras på transformerade betygsskalor som i hög grad trovärdig genom 
att den baseras på ett externt kriterium. Lärarbetyg kan givetvis i enstaka fall 
vara tveksamma, men när det som i mina undersökningar gäller jämförelser på 
gruppnivå betraktar jag dem som i hög grad reliabla. Det som kan vara negativt 
med denna ansats som generell metod är att den förutsätter ett brett empirisk 
underlag av många likartade prov samt att den innehåller endast fem betygs
grupper. Några uppenbara nackdelar av det senare förhållandet har jag dock 
inte funnit i mina undersökningar. 

Mer om begreppet förmåga 

De metoder jag använder baseras på den Mantel-Haenszel-analys som 
utvecklats för studier av gruppskillnader på dikotoma uppgifter. För att kunna 
använda samma metod för polytoma uppgifter måste dessa dikotomiseras. 
Denna dikotomisering kan genomföras på olika nivåer; uppgiftsnivå, 
poängnivå eller på en nivå som inkluderar flera uppgifter. I min undersökning 
har jag valt att göra dikotomiseringen på uppgiftsnivå. Fördelen med detta är 
att den statistiska signifikansprövningen genomförs med samma viktning på 
både dikotoma och polytoma uppgifter. Uppgifterna blir därmed direkt 
jämförbara med avseende på i v ilken utsträckning de flaggas som statistiskt 
signifikanta pojk- eller flickuppgifter. 

Om prövningen genomförs på poängnivå blir visserligen oddsförhållandet 
detsamma som vid en prövning på uppgiftsnivå (för samma uppgift), men 
polytoma uppgifter kommer i högre grad att flaggas för signifikanta skillnader. 
Detta innebär att på poängnivå kan en gruppskillnad vara statistiskt säkerställd 
på en polytom uppgift även om den inte är det för hela uppgiften. I detta fall 
får resultatet tolkas så att oddsförhållandet är signifikant skilt från 1 med 
avseende på en (godtycklig) poäng på uppgiften, men inte med avseende på 
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hela uppgiften. För dikotoma uppgifter uppkommer ingen skillnad mellan 
poängnivå och uppgiftsnivå. 

Mantel-Haenszel-metoden baseras på att de två undersökta grupperna delas in 
i ett antal undergrupper efter förmåga, vanligen efter hur många poäng de 
erhållit på provet. Men som jag nämnt kan även t ex betyg användas som 
kriterium på förmåga. Därefter jämförs de två grupperna inom respektive 
poängrupper och ett sammanfattande mått konstrueras. Detta mått kan sedan 
prövas statistisk för att undersöka om den eventuellt uppkomna skillnaden är 
statistiskt signifikant. Dessa tekniska delar beskrivs i kapitel 3. 

Den del som kan vara kontroversiell i den procedur jag använder är främst 
dikotomiseringen av de polytoma uppgifterna. Den är beroende av hur man 
definierar och tolkar kriterium på förmåga. Även dessa frågor har jag 
diskuterat i kapitel 3. 

Begreppet förmåga har något olika innebörder, vilket gör att jag helst skulle 
använda ett annat uttryck. Inom kognitionsforskningen och kanske i synnerhet 
inom den statistisk inriktade delen av denna forskning avses med förmåga i 
allmänhet någon latent inte direkt observerbar egenskap, vanligen definierad 
statistiskt på basis av något standardiserat test. Jag använder inte begreppet 
förmåga i denna betydelse7. 

I min undersökning ingår begreppet mer allmänt som ett uttryck för kunskaper 
och färdigheter inom en viss kunskapsdomän. Förmåga ses då inte främst som 
ett uttryck för en psykologisk egenskap utan som ett övergripande begrepp, 
som visserligen inkluderar kognitiva egenskaper, men som huvudsakligen 
innefattar hur väl eleven kan hantera en definierad kunskapsdomän, i mitt fall 
gymnasiekursen i fysik. 

Därmed är dock inte problemet löst. Fortfarande behöver måttet på förmåga 
tolkas och preciseras. Jag skall försöka redovisa mina tolkningar med hjälp av 
figur 79. 

7Jag är medveten om att jag inte använt begrepp av typen kognitionspsykologi och kognitiv 
förmåga etc i någon särskilt väldefinierad betydelse. I huvudsak har jag avsett de kvantitativt 
betingade delarna av kognitionsforskningen med rötter i den behavioristiskt och positivistiskt 
influerade intelligensforskningen. Däremot har jag mer sällan syftat på den typ av kvalitativt 
grundad kognitionsteori som representeras av namn som Piaget, Vygotskij, Bruner m fl (se t ex 
Arfwedson & Arfwedson, 1991). Därutöver använder jag ordet "kognitiv" som ett samlande 
begrepp för sådant som rör människans kunskap och kunskapsbildning. 
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Den stora ellipsen ner
till i figuren illustrerar 
den aktuella kunskaps
domänen. I det här fal
let gymnasiekursen i 
fysik. De mindre ellip
serna representerar di-
kotoma och polytoma 
uppgifter. Varje streck 
från kunskapsdomänen 
upp till axeln för mani
fest förmåga motsvarar 
en poäng. Figuren visar 
på vilket sätt en viss 
godtycklig elev samlat 
ihop sina 15 poäng. 
Många andra kombina
tioner är givetvis tänk
bara. Strecken mellan 
skalan för manifest förmåga och latent förmåga illustrerar hur olika kombi
nationer som ger 15 poäng kan tänkas resultera i olika mått på latent förmå
ga. Den latenta förmågan kan t ex vara estimerad med någon IRT-modell. 
Om 2- eller 3-parametermodellen används kan ordningen mellan två elever 
bli olika på den manifesta och latenta skalan. En elev med 14 poäng på 
provet kan då få högre värde på den latenta skalan än en elev med 15 poäng, 
vilket man lätt föreställer sig ur figur 79. 

Den manifesta skalan är diskret, dvs antar endast heltalsvärden. Den börjar på 
0 och slutar på 25 poäng. Den latenta skalan är kontinuerlig och har ingen 
början och inget slut. I den undersökning jag genomför uppehåller jag mig 
enbart på den manifesta skalan och när jag talar om förmåga gäller det således 
den manifesta förmåga som uttryck i pr ovpoäng. Den manifesta poängskalan 
har således en nollpunkt och jag betraktar den i det här speciella sammanhanget 
som en intervallskala. Den som har 10 poäng har dubbelt så många poäng som 
den som har 5 poäng. Detta innebär givetvis inte att den som har 0 poäng inte 
har några kunskaper och att den som har 25 poäng kan allt. Det är således 
viktigt att hålla i minnet att mina resultat är baserad på observerad provpoäng. 
Ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv kan latent förmåga förutsättas vara 
mer tydligt teorirelaterad och kanske mer lämpad för inomparadigmatiska 
kognitiva studier, men ur ett samhälleligt perspektiv äger den observerade 

Latent förmåga 
Olika elever Elev nedan 

\l (// \\ Manifest förmåga M / l 5  
n  \  

/ l 5  
2 5  

Provpoäng 

Dikotom upp gift K u n s k a p s d o m ä n  

Y 
Polytom uppgift 

:igur 79. Undre delen av figuren visar ett tänkt 
svarsmönster för en viss elev med 15 poäng på 
provet. Övre delen av figuren visar hur olika elever 
med 15 poäng kan ha olika latent förmåga. 
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poängen större giltighet. Inga betyg sätts så vitt jag känner till efter latenta 
skalor. 

Genom att betrakta provpoäng på det sätt jag beskrivit blir varje enskild poäng 
en oberoende entitet. Detta är givetvis ett antagande som kan ifrågasättas, men 
- som jag diskuterat i kapitel 3 - är den poäng som erhålls på polytoma 
uppgifter inte hierarkiskt ordnad utan snarare baserad på olika typer av 
poängavdrag8. Om två poäng dras på en uppgift för två olika fel, t ex en för 
räknefel och en för enhetsfel, kan inte poängavdragen anses beroende. En 
poäng kan dras för fel enhet oberoende av om en (annan) poäng redan dragits 
eller inte dragits för ett räknefel. Och omvänt kan poäng dras för räknefel 
oberoende av om poäng dragits eller inte dragits för enhetsfel. 

Därmed är det också rimligt att betrakta erhållna poäng på en uppgift, dvs 
kvarvarande poäng efter oberoende avdrag, som approximativt oberoende. Om 
däremot ett visst fel medför att två poäng dras blir situationen mer tveksam. Då 
finns givetvis en form av beroende mellan dessa två poäng, eftersom de inte är 
delbara i den meningen att varje poäng representerar någon definierad storhet 
i kognitivt eller didaktiskt avseende. Om de däremot betraktas som en belöning 
för en prestation kan de tolkas som summan av två enskilda poäng. Ungefär 
som en tvåkrona antas ha samma värde som två enkronor. Vilken betydelse 
detta senare synsätt har jämfört med om poängen betraktas som oberoende kan 
jag inte med säkerhet avgöra. Min bedömning är dock att ansatsen i praktiskt 
avseende inte medför några märkbara skillnader Men givetvis är de mer 
nyanserade konsekvenserna av mitt sätt att betrakta provpoäng ett av de 
områden som behöver studeras grundligare. 

Den ansats jag valt har fördelen att den leder till en enkel dikotomisering av 
polytoma uppgifter. Antag att för en viss uppgift gäller, t ex i den grupp flickor 
som har 15 poäng, att en elev erhållit 1 poäng på en trepoängsuppgift och en 
annan 2 poäng. Detta registreras då i gruppmedelvärdet för flickor med 15 
poäng som en lösning med 3 poäng och en med 0 poäng. På detta sätt 
dikotomiseras de polytoma uppgifterna till antal lösta uppgifter och antal icke
lösta uppgifter. 

8Om olika poäng tilldelas olika värde kan detta illustreras i figur 79 genom att införa en vertikal 
dimension för kunskapsdomänen. Uppgiftsellipserna skulle därmed framstå som "höjder" där 
olika poäng skulle ligga på olika nivå. Den latenta skalan kan sägas vara baserad på förutsätt
ningen att olika poäng har olika värde. Därför förekommer avvikelser mellan latent och manifest 
"poäng". 
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Varje förenkling har ett pris. I mitt fall är det framför allt att skilda svarsmön
ster på de enskilda uppgifterna inte kan identifieras. Om hälften av pojkarna 
har 3 poäng på en uppgift och andra hälften 0 poäng, och hälften av flickorna 
har 2 poäng och andra hälften 1 poäng, kommer ingen skillnad att framträda 
vid den dikotomisering jag gör. Även här gör jag dock bedömningen att dessa 
skillnader är av marginell betydelse utifrån mina syften. För andra typer av 
studier kan dock en sådan skillnad vara av avgörande intresse. Då är inte min 
metod tillämplig. 

När det gäller den betygsskala jag också använder som mått på förmåga, råder 
en annan relation mellan kunskapsdomänen och förmågeskalan än den som 
råder mellan provpoängskala och samma kunskapsdomän. Den senare skalan 
är direkt sammansatt av poängen på enskilda uppgifter inom domänen, medan 
betygsskalan däremot inte har denna direkta relation till kunskapsdomänen. 
Den är baserad på lärarnas tolkningar av elevernas relationer till denna domän. 

Betyg kan inte heller, på samma sätt som provpoäng, ses som summor av 
identifierbara enheter. Betyget fyra kan inte erhållas som en summa av betygen 
ett och tre. Betygsskalan måste därför betraktas som en skala uppbyggd av 
ordinaltal9. När det gäller svenska betyjf är denna skala konstruerad så att 
varje betygssteg omfattar en standardavvikelse11, symmetriskt fördelade kring 
medelvärdet 3.12 Betygsskalan betraktas därmed som en intervallskala i 
standardavvikelser. Denna skala är visserligen oberoende av provpoängen, men 
ett samband av korrelationsnatur råder.13 Sambandet kan illustreras med hjälp 
av figur 79 genom att den latenta skalan döps om till betygsskala. Det 
orsakssamband som råder mellan prov och latent skala ersätts då av ett 
korrelationssamband mellan provpoäng och lärarsatta betyg samtidigt som 
betygsskalan står i ett indirekt förhållande till kunskapsdomänen via lärarens 
underlag för sin betygsättning. Dikotomiseringen av de polytoma uppgifterna 

9Provpoängskalan är uppbygd av kardinaltal, dvs den anger mängden (antalet) ingående enheter 
(poäng). 
10Gäller de norm- eller grupprelaterade betyg som använts under den tidsperiod min 
undersökning omfattar. 
1 'Baserad på samtliga elever i landet som vid tillfället i fråga deltar i samma kurs. 
12Någon praktisk betydelse har dock knappast valet av skalnivåer för min studie. Mina 
jämförelser gäller aldrig enskilda individer utan grupper. Därmed skall 15 poäng närmast 
jämföras med medelvärdet på den latenta skalan. Ordningen mellan dessa medelvärden och de 
observerade poängen på den manifesta skalan torde i hög grad överensstämma. 
13I genomsnitt är korrelationen mellan lärarbetyg och provpoäng för hela N-gruppen 
(normeringsgruppen) 0,77. För pojkar är den 0,79 och för flickor 0,75. Detta kan ses som en 
ytterligare indikation på att pojkar i högre grad fungerar som de brukar även vid provtillfället. 
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går till på samma sätt oberoende av om total provpoäng eller terminsbetyg 
används som kriterium på förmåga. 

Modellerade lösningsproportioner 

Undersökningar av gruppskillnader med Mantel-Haenszel-metoden kan direkt 
genomföras utifrån den dikotomisering jag beskrivit ovan och med hjälp av den 
metod jag redogjort för i kapitel 2. Det är emellertid ofta angeläget att kunna 
komplettera en statistisk analys med en grafisk bedömning. En sådan 
underlättas i avsevärd grad om de observerade lösningsproportionerna är 
modellanpassade. 

Modellanpassningen 
har därutöver andra 
positiva effekter. Den 
leder till en skattning 
av lösningsproportio
ner som i vissa fall är 
mer trovärdig än den 
observerade. Den gör 
det dessutom möjligt 
att på ett enkelt sätt 
statistiskt testa om 
olikformig DIF förelig
ger, dvs om de itemka-
rakteristiska kurvorna 
korsar varandra. Detta 
låter sig inte göras 
med den traditionella 
Mantel-Haenszel-me
toden. 

Den skattade provpoängen - uttryckt som summan av skattade uppgiftspoäng -
i relation till den observerade provpoängen illustreras i f igur 80. Av bilden 
framgår att överenstämmelsen är hög. Skillnaderna finns i början och slutet av 
poängskalan. De kan motiveras utifrån figur 79 på följande sätt. 

De uppgifter som ingår i provet utgör endast ett visst urval av de möjliga 
uppgifter som kan tänkas representera den aktuella kursen. De valda uppgifter
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Figur 80. Estimerad provpoäng (TCC) och observe
rad provpoäng för pojkar (P) och flickor (F) för centra
la p rovet i fysik 19 95. SL är symmetrilinjen. 
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na kan alltså inte anses täcka hela kunskapsdomänen. Det är vidare inte rimligt 
att utgå ifrån att elever som studerat fysik under tre år inte kan någonting. Det 
förefaller därmed troligt att med ett något annorlunda urval av uppgifter, 
rimligt fördelade på lätta och svåra, skulle de elever som fått noll poäng på det 
aktuella provet kunna skrapa ihop åtminstone någon eller några poäng. Dvs på 
ett parallellt prov skulle de sannolikt lyckas något bättre. 

Samma sak, men omvänt, kan sägas gälla de allra duktigaste eleverna. Det är 
knappast troligt att de kan allting. Med ett annat urval av uppgifter är det 
rimligt att de skulle ha missat någon eller några poäng. I mellanskiktet av 
poängskalan, där många elever befinner sig och där det finns många olika sätt 
att erhålla t ex 15 poäng, är däremot överenstämmelsen mellan estimerade och 
observerade poängmedelvärden hög. Där kan tur och otur sägas jämna ut 
varandra. Utifrån detta resonemang kan de estimerade lösningsproportionerna 
ses som mer trovärdiga än de observerade14. 

Genom att använda modellanpassade lösningsfrekvenser modifierar jag således 
delvis det manifesta måttet observerad poäng. Jag betraktar dock inte denna 
måttliga modellanpassning som en övergång till någon utpräglad latent 
förmågeskala, eftersom det endast är lösningsproportionerna på uppgiftsnivå 
som estimeras. Den totala förmågan uttrycks fortfarande i observerad poäng 
vid de enskilda uppgiftsanalyserna. Någon egentlig praktisk betydelse för 
själva DIF-analysen har inte modellanpassningen, framför allt för att det finns 
få elever i de poängintervall där avvikelserna är märkbara. Fördelarna ligger 
framför allt i den tydliga grafiska framställningen av DIF och i möjligheten att 
analysera olikformig DIF. 

När det gäller olikformig DIF har jag dock i min undersökning inte lagt 
särskild vikt vid de uppgifter som flaggas för denna typ av DIF, framför allt för 
att jag har svårt att ge fenomenet någon begriplig innebörd. Jag skall i nästa 
avsnitt försöka att i någon mån beskriva hur jag ser på att samma uppgift kan 
ge olika itemkarakteristiska kurvor för olika grupper. Om kurvorna inte korsar 
varandra ses de som uttryck för det som kallas likformig DIF. Om de korsar 
varandra anses olikformig DIF föreligga. Frågan är emellertid om de två fallen 
egentligen innebär någon principiell skillnad, och vilken denna i så fall är. 

14Den skattade poängen har således vissa likheter med "sann poäng". Den sanna poängen (enligt 
klassisk definition) innebär dock att sambandet mellan observerad poäng och sann poäng dels 
blir linjärt (om Kellys formel används) och dels att avvikelsen blir större. Avvikelsen beror dock 
till en del på vilket reliabilitetsmått som används vid transformationen. 
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Hur kan DIF forstås? 

Den elev som illustreras i f igur 79 tycks ha sin förmåga förskjuten mot den 
vänstra delen av kunskapsdomänen. Vad den representerar må vara egalt för 
tillfället, men man kan tänka sig att en ny uppgift inom denna del av domänen 
har högre sannolikhet att bli löst av den illustrerade eleven än av en annan elev 
med 15 poäng, vilken har erhållit flertalet av sina poäng från den högra delen 
av kunskapsdomänen. Om det samtidigt är så att en viss grupp, t ex flickor, har 
huvuddelen av sina lösningar till vänster och en annan, t ex pojkar, har 
huvuddelen av sina till höger, så är det givetvis mer sannolikt att även en 
enskild uppgift i vänstra domänen kommer att ha högre lösningsproportion för 
flickorna med 15 poäng. Om samma förhållande gäller även för övriga 
poänggrupper kommer uppgiften att flaggas som flickuppgift. Man kan tänka 
sig att kunskapsdomänen representeras av en vänster- och en högerdimension. 
Detta kan vara ett sätt att konstruera dimensioner. Det finns andra. 

Oberoende av om DIF baseras på observerade frekvenser eller modellerade 
lösningsproportioner kan fenomenet, med den ansats jag valt, tolkas som att de 
två undersökta grupperna har olika itemkarakteristiska kurvor. Modellerade 
kurvor ger en klarare bild och jag håller mig därför till dem i de illustrationer 
jag använder för att förtydliga mina resonemang. 

Den tolkning som torde vara allmän i dag, och till vilken jag ansluter mig, är 
att DIF kan ses som en form av multidimensionalitet. Detta innebär att om 
lösningen på en viss uppgift förutsätter två (eller flera) olika förmågor och om 
dessa förmågor är representerade på olika sätt i de två grupperna, så kommer 
detta att leda till olika itemkarakteristiska kurvor för de två grupperna. Jag 
skall försöka illustrera resonemanget med ett par figurer, där jag för enkelhe
tens skull nöjer mig med att förutsätta två dimensioner. 

Figur 81 visar en tänkt itemkarakteristisk yta i två dimensioner (förmågorna 0! 
och 02) för en viss uppgift. På den vertikala axeln anges lösningsproportionen 
(eller sannolikheten), vilken är beroende av de två förmågorna. Lösningspro
portionen p är en funktion av Ql och 02, dvsp =f (0b02). Tecknen och "+" 
anger skalans riktning. Skalan 0! löper således i motsatt riktning mot vad som 
varit fallet för tidigare itemkarakteristiska kurvor. 

Antag att 0j är den relevanta förmåga provet mäter och att 0 2 är någon 
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irrelevant förmåga 
och att de två förmå
gorna är oberoende 
av varandra, dvs att 
korrelationen mellan 
dem är 0. Av figuren 
framgår då att de 
itemkarakteristiska 
kurvorna efter den 
relevanta skalan (0^ 
är lika för pojkarna 
(P) och flickorna (F) 
även om de har olika 
positioner på skalan 
02. Med det synsättet 
kan den aktuella 
uppgiften betraktas 
som endimensionell i 
dimensionen 0j. Vär
det i dimension 02 är 
egalt. 

Även i figur 82 tol
kar jag de två dimen
sionerna som en rele
vant och en irrele
vant förmåga. För 
den här uppgiften 
framgår att lösnings
proportionen även 
beror av den irrele
vanta förmågan (02). 

Figur 82. En tänkt itemkarakteristisk yta för en endi
mensionell uppgift över ett tvådimensionellt förmåge
fält. 

Figur 81. En tänkt itemkarakteristisk yta för en icke
kompensatorisk tvådimensionell uppgift. 

Under samma antaganden som i föregående fall innebär uppgiften i figur 82 att 
flickor med en viss förmåga 0! har högre lösningsproportion än pojkarna med 
samma förmåga, eftersom ICC-kurvan vid "F" ligger ovanför motsvarande 
kurva vid "P" (utom för de allra lägsta värdena på 0j). Om kurvorna projiceras 
till samma vertikalplan parallellt med 0! korsar de emellertid inte varandra. 
Uppgiften kan således tolkas som ett exempel på likformig DIF. 
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Man kan vidare notera att för en lösningsproportion nära 1 krävs hög förmåga 
i båda dimensionerna. En låg förmåga i den ena dimensionen kan i detta fall 
inte kompenseras av en hög förmåga i den andra. Modellen kallas också icke
kompensatorisk av Ackerman & Bolt (1995)15. 

Om den irrelevanta variabeln 02 är identifierbar är uppgiften i figur 82 
dessutom ett exempel på item bias, eftersom det illustrerade fenomenet är just 
vad som menas med item bias. Uppgiften bör då kasseras. 

Man kan även tänka 
sig en uppgift som 
är kompenserande. 
Figur 83 visar en 
sådan16. 

Under samma anta
ganden som tidigare 
framgår att även 
denna uppgift visar 
likformig DIF. I 
detta fall är uppgif
ten än mer olämplig 
än föregående. Här 
kan man ha mycket 
låg förmåga på den 
relevanta variabeln, 
men trots detta ha mycket hög sannolikhet att klara uppgiften, förutsatt att 
man har hög förmåga på den irrelevanta variabeln 02. Om den irrelevanta 
variabeln kan identifieras bör uppgiften givetvis kasseras. 

Den typ av resonemang jag här redovisar, dvs baserat på relevant och icke 
relevant förmåga, liknar det Shealy & Stout (1993a, 1993b) för vid sina 
diskussioner av DIF. 

I den diskussion jag fört så här långt har ingen olikformig DIF framträtt. Man 

Figur 83. Itemkararakteristisk yta för en kompensato
risk tvådimensionell uppgift. 

15Figur 82 är baserad påp =f  (0j)•/(02) där/är den logistiska 2-parametermodell jag tidigare 
använt. Beroende på värdet på parametrarna al och bi respektive a2 o ch b2 e rhålls 
olika itemkarakteristiska ytor. 
16Denna graf är baserad på funktionen p = f  (01-f-02) där/är den logistiska 2-parametermodellen. 



341 

kunde tänka sig att generera sådan genom att låta den relevanta förmågan 0! 
och den irrelevanta 02 vara beroende, men det är svårt att begreppsligt och 
konkret föreställa sig vilka förmågor det i så fall skulle kunna gälla. Jag skall 
därför byta ansats och i stället låta både 0! och 0 2 representera två relevanta 
förmågor. Det kan t ex vara matematisk förmåga och verbal förmåga, eller 
förmåga i mekanik och förmåga i ellära. Vilka förmågor man än väljer måste 
de kunna definieras på något meningsfullt sätt. 

Låt oss anta att vi har ett prov med uppgifter som kräver både matematisk och 
verbal förmåga. Man kan då inte anta att de två förmågorna är oberoende, 
eftersom det är välkänt att det finns en positiv korrelation mellan dem. 
Korrelationerna behöver dock inte vara lika för pojkar och flickor. 

Figur 84 visar ett 
fingerat exempel på 
hur en grupp bestå
ende av pojkar och 
flickor kan tänkas 
fördela sig i ett ma
tematiskt - verbalt 
förmågeplan där 0j 
kan få stå för verbal 
förmåga och 02 för 
matematisk. 

Antag att planet i 
figur 84 kombineras 
med den icke-kom-
pensatoriska uppgif
ten i figur 82. Upp
gifter som förutsät
ter båda förmågorna 
är mest realistiska 
när det t ex gäller 
fysik. 

Man kan då tänka sig att de två itemkarakteristiska kurvorna för denna uppgift 
erhålls som skärningen mellan de vertikala plan som i figur 84 går genom 
respektive regressionslinje, och den yta som finns i figur 82. De två itemkarak
teristiska kurvor som på detta sätt genereras projiceras sedan på det plan som 
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Figur 84. Prickdiagram och regressionslinjer för två 
relevanta förmågor, uppdelat på pojkar (heldragen linje) 
och flickor (streckad linje). Diagonalen antas represente
ra den definierade totala förmågan. 
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representerar den totala endimensionella förmågan17. 

Beroende på hur de två regressionslinjerna18 förhåller sig till varandra och 
beroende på den itemkarakteristiska ytans utseende kan då ett antal olika 
itemkarakteristiska kurvor tänkas genererade. Av dessa kan vissa tänkas 
resultera i likformig DIF, andra i olikformig vid en projektion på det samman
fattande totala förmågeplanet (planet genom diagonalen i figur 84). I flertalet 
fall, t ex när det gäller fysikuppgifter, har den itemkarakteristiska ytan 
uppenbarligen en sådan form att statistisk signiflkans inte uppkommer. 

Om resonemanget är riktigt skulle det också innebära att sammanfallande 
itemkarakteristiska kurvor inte representerar samma förmågerelation i de två 
grupperna, dvs sammanfallande itemkarakteristiska kurvor behöver inte 
implicera sammanfallande regressionslinjer. Regressionslinjerna kan vara 
olika, men respektive grupps ICC kan sammanfalla då de projiceras på det plan 
som representerar total förmåga i en sammanfattande dimension19. 

Det mycket skissartade geometriska resonemang jag fört är givetvis i hög grad 
ofullständigt. Jag anser dock att det är viktigt att försöka skapa någon form av 
föreställning eller tolkningsram även för statistiskt baserade analyser. Den 
diskussion jag fört här måste dock ses som ett initiait försök till förförståelse 
av något som behöver utredas betydligt grundligare. Jag har här utgått från två 
dimensioner. Bilden blir givetvis än mer komplicerad om fler dimensioner eller 
förmågor införs. Genom att definiera förmågor på olika sätt har jag också velat 
peka på att tolkningarna är beroende av dessa definitioner. 

17Om man t ex tänker sig att de två förmågorna har samma vikt skulle den totala förmågan kunna 
representeras av planet genom diagonalen från nedre vänstra hörnet till övre högra i figur 84. 
18Det är egentligen inte relevant att tala om regressionslinjer eftersom det inte finns någon 
beroende eller oberoende variabel. Jag kan tänka mig att det är mer adekvat att utgå från 
principalaxlar (Kim & Mueller, 1994). 
19Vid närmare eftertanke finner jag nog den presenterade tolkningen tveksam. Regressionslinjer
na kan ses som funktioner av gruppernas fördelningar i respektive dimensioner. Men DIF i det 
endimensionella fallet definieras utifrån att de itemkarakteristiska kurvorna för respektive grupp 
inte sammanfaller (och inte utifrån gruppernas aktuella fördelningar, vilka endast har betydelse 
för den statistiska signifikansprövningen). Två icke-sammanfallande itemkarakteristiska kurvor 
kan då tänkas genererade av två icke-sammanfallande itemkarakteristiska ytor, en för respektive 
grupp, och ett vertikalt "förmågeplan". De endimensionella ICC-kurvorna skulle då erhållas som 
skärningen mellan vertikalplanet genom den linje i f örmågeplanet som definierar den totala 
förmågan, t ex symmetrilinjen i f igur 84, och respektive itemkarakteristiska yta. Detta löser 
emellertid inte problemet att förklara DIF. Frågan har endast skjutits ett steg längre, för hur ska 
de olika itemkatakteristiska ytorna förklaras. Skall de ses som projektioner av DIF i tre 
dimensioner? Uppenbarligen finns här behov av klargöranden. 
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En än mer komplicerad fråga är hur skalor för förmåga skall definieras när 
flera dimensioner införs? Skall de definieras statistiskt eller begreppsligt eller 
på något annat sätt? Kan man ge skalor som medför korsande regressionslinjer 
någon meningsfull innebörd eller skall de endast tillåtas vara parallella, vilket 
kan jämföras med Raschmodellens postulat? I vilket fall blir geometriska 
tolkningar svåra när fler än tre dimensioner skall illustreras. Inom det här 
området återstår många frågor att besvara. 

Kommentar 

Jag skall inte ytterligare diskutera den metodologiska delen av mitt arbete. Jag 
har i större eller mindre grad fört en fortlöpande diskussion om metodologiska 
aspekter genom hela avhandlingen och jag ser ingen anledning att här upprepa 
vad jag redan sagt. Några korta avslutande kommentarer kan dock vara 
motiverade. 

De varianter av Mantel-Haenszel-metoden jag använt har enligt min uppfatt
ning fungerat väl i det sammanhang jag studerat. Jag har dock inte helt förlitat 
mig på dessa utan har även använt en alternativ metod kallad P-SIBTEST. Som 
visats i kapitel 8 har dock överensstämmelsen mellan metoderna varit hög. Den 
skillnad som främst kunnat noteras är att P-SIBTEST i något högre grad 
flaggat uppgifter som pojkuppgifter, framför allt gäller detta de polytoma 
uppgifterna. Jag kan inte säkert avgöra orsakerna till detta. Jag tror att 
förklaringen ligger i att P-SIBTEST inte inkluderar den studerade uppgiften i 
kriteriet på förmåga, vilket jag gör i MH-metoden. En annan möjlig förklaring 
kan vara att P-SIBTEST inbegriper en reliabilitetsskattning som ett underlag 
för analysen. Att reliabiliteten kan ha betydelse har jag visat i kapitel 6. Hur 
stor den är när det gäller P-SIBTEST kan jag dock inte avgöra. 

Den höga överenstämmelsen mellan de olika metoderna gör att jag bedömer 
de resultat jag erhållit som tillförlitliga. De skillnader som förekommer torde 
med enstaka undantag kunna anses sakna praktisk betydelse. Ur ett mer 
metodologiskt-teoretiskt perspektiv skulle det dock vara av intresse att mer i 
detalj studera vilka skillnader olika ansatser och metoder leder till för den typ 
av prov det här gäller. Sådana studier kan göras genom olika former av 
simuleringar där man genererar data som innehåller någon eller några uppgifter 
med DIF. Därefter prövas i vilken utsträckning olika metoder och ansatser kan 
identifiera dessa uppgifter. I sådana simuleringar kan dikotoma och polytoma 
uppgifter samt olika typer av DIF förekomma. Studier av detta slag får ses som 
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typiska exempel på fortsatt metodologisk forskning. 

Simuleringsstudier kan bidra till att upptäcka olika typer av statistiska 
artefakter. De kan dock inte bidra när det gäller den viktiga frågan om hur 
uppgifter som flaggas for DIF skall bedömas och hanteras, om de är valida och 
relevanta. Sådana frågor kan bara, och kommer bara att kunna, besvaras genom 
granskning och bedömning. Därvidlag är inga statistiska eller tekniska 
lösningar att vänta. 

Den metod, eller snarare de metoder, jag använder är givetvis inte slutgiltiga. 
Nya metoder lanseras fortlöpande. I den mån de åtföljs av lätthanterliga 
datorprogram kommer de också att få betydelse i den praktiska hanteringen av 
prov och provuppgifter. När jag påbörjade det utvecklingsarbete, vars resultat 
redovisas i den här avhandlingen, fanns ingen publicerad metod för DIF-studier 
av polytoma uppgifter eller av uppgifter som ingick prov med både dikotoma 
och polytoma uppgifter. Efterhand har ett par lanserats, kanske främst P-
SIBTEST till vilket ett lättanvänt datorprogram finns, men även andra metoder 
har presenterats (se t ex Spray och Miller, 1994). Och så lär det fortgå. Än så 
länge bedömer jag dock den metod jag använt som konkurrenskraftig. 

När jag fastställt signifikansnivåer på de uppgifter som ingår i min undersök
ning har jag baserat dessa på utfallen från de tre olika metoder jag använt. 
Därvid har jag låtit nivån bestämmas av de två resultat som varit mest 
likartade. Syftet med detta tillvägagångssätt är att försöka eliminera eventuella 
statistiska artefakter som för någon metod kan uppträda under vissa omständig
heter. Varje metod har något olika ansatser och det är därför inte orimligt att 
anta att det kan uppkomma lägen där en metod flaggar falskt medan övriga är 
(statistiskt) korrekta. Någon garanti innebär ansatsen givetvis inte. Om t ex två 
flaggningar är falska och en korrekt blir slutsatsen fel i alla fall, men jag 
bedömer att den valda ansatsen ger trovärdigare resultat än om jag enbart 
förlitat mig på en metod. Som jag visat i kapitel 8 är det för övrigt tämligen 
ovanligt att metoderna flaggar olika, i synnerhet på det kraftigt signifikanta 
uppgifterna. 

Jag vill slutligen betona min uppfattning att oberoende av vilka metoder som 
används bygger alla på grundantaganden av värderande natur. Synen på vilket 
kriterium som på bästa sätt konstituerar förmåga i fysik baseras t ex på 
värderingar. Även om man väljer att göra sina ställningstaganden utifrån någon 
viss teori baseras denna teori på antaganden och värderingar. Att hänvisa till 
ett visst teoretiskt perspektiv innebär inte att man kan svära sig fri från dess 
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underliggande förutsättningar och värderingar, möjligen tycker man sig inte 
behöva reflektera över dem. Men det ser jag som en svaghet. 

Inom det forskningsfält där min avhandling utspelar sig finns inget allmänt 
accepterat vetenskapligt synsätt. Mina studier handlar om prov och uppgifter 
i fysik, och fysiken är förvisso en naturvetenskap med allmänt vedertagna 
teorier. Studier av prov och provuppgifter i fysik och av elevers prestationer på 
dessa är emellertid ingen naturvetenskap. Om man skall karakterisera dem som 
beteendevetenskap eller samhällsvetenskap må vara egalt. Några enhetsteorier 
av naturvetenskapligt slag finns inte. Det väsentliga är att de teorier som 
används har acceptans av en majoritet av forskarsamhället inom den disciplin 
där studien presenteras. De flesta vetenskapsteoretiska ståndpunkter inom 
beteendevetenskap och samhällsvetenskap är dock i olika avseenden ifrågasat
ta, och skall rimligtvis så vara just på grund av att de i så hög grad är beroende 
av värderingar (Alvesson & Sköldberg, 1994, Bernstein, 1991). 

Det är kanske i b etoningen av värderingarnas betydelse som min inställning 
skiljer sig från den uppfattning som är gängse inom det psykometriska 
forskarsamhället. Den tekniska nivån inom psykometrin är förvisso hög. De 
använda modellerna och metoderna är ofta statistiskt komplexa. Men det mesta 
försiggår i en sorts inomparadigmatiskt sammanhang där förutsättningarna tas 
för givna. Latenta förmågor baserade på statistiska modeller och olika typer av 
standardiserade test må fylla en funktion om de används inom t ex kognitions-
psykologisk forskning och teoribildning. Men om man arbetar med prov, som 
bygger på kunskapsdomäner angivna i kursplaner, och som används av lärare 
för att betygsätta elever i ett utbildningssystem, vilken glädje har man då av att 
veta att man under strikta förhållanden kan konstruera prov som genererar 
statistiskt endimensionella skalor för latenta förmågor? Sådana strikta 
förhållanden och förutsättningar existerar inte för komplexa skolämnen. 

Jag vill genom det jag sagt inte framstå som teorifientlig. Men om man skall 
uttala sig om en viss aspekt av "verkligheten" är det inte tillräckligt att utgå 
från sofistikerade modeller. De måste också vara tillämpliga på den del av 
verkligheten där man applicerar dem. Enligt min uppfattning finns det ofta ett 
påtagligt avstånd mellan dem som är involverade i p raktisk provverksamhet 
och dem som forskar inom psykometrisk teori. Med en lätt generalisering vill 
jag påstå att de förstnämnda inte förstår det psykometriska språket, på grund 
av den höga tekniska komplexitetsgraden, och att de senare inte förstår de 
praktiska, didaktiska och psykologiska förutsättningarna för bedömning och 
betygsättning, och att varken den förstnämnda eller -i synnerhet - den senare 



346 

gruppen reflekterar över de samhälleliga kontroll- makt och legitimeringsfunk
tionerna hos olika test- och provsystem. Men det är måhända inte deras uppgift. 

På något sätt bör dock kommunikationsvägarna öppnas mellan de olika delar 
av forskarsamhället som representerar olika perspektiv på likartade fenomen 
och verksamheter. En sak man bör göra, och vilket varit min ambition, är att 
försöka överbrygga avståndet mellan betydelsen av kontextuella förutsättning
ar, representerade av erfarenhetskunskap, förtrogenhetskunskap, "tacit 
knowledge" eller vad man vill kalla den (Molander, 1993, Rolf, 1991), och 
teknisk sofistikering. Man bör givetvis använda den bästa möjliga teknik som 
är tillämplig under rådande förutsättningar, men detta måste kombineras med 
erfarenhetsbaserat omdöme. Jag instämmer därvidlag med Flyvbjerg (1991) 
som skriver: 

...den analytisk-rationelle betragtningsmåde [kommer] her i ve jen for gode 
resultater, ikke fordi analyse og rationalitet er problematiske i sig selv, men 
fordi den analytisk-rationelle betragtningsmåde er blivet ophojet til at vœre 
ikke bare nodvendig, men også tillstroekkelig. Dermed gor den folk og hele 
fagområder blinde på det oje, som hedder kontekst, erfaring og intuition, der 
som noevnt er mindst lige så nodvendigt og uundvoerligt for gode resultater 
som analyse og rationalitet (sid. 38). 

Bedömningen av vad som är tillämpligt och vilka förutsättningar som råder 
innebär alltså att man måste göra tolkningar och värderingar. Detta är 
oundvikligt. Tolkningarna och värderingarna bör dock enligt min mening 
redovisas på ett så explicit och tydligt sätt som möjligt. Man får inte gömma 
sig bakom tekniska sofismer. I de fall där jag redovisar ståndpunkter av mer 
relativistisk natur, dvs där flera framstår som möjliga och likvärdiga, torde jag 
dock stundtals själv kunna uppfattas som otydlig i mitt eget ställningstagande. 
Jag misstänker i varje fall att det inte sällan förhåller sig på detta sätt. Detta 
behöver inte innebära att jag inte har någon uppfattning (även om det kan göra 
det). Men i sådana fall har jag valt att låta läsaren själv ta ställning, med syfte 
att betona subjektets och värderingarnas betydelse, även i ett sammanhang som 
kan framstå som i huvudsak tekniskt20. 

Mitt första syfte, som gällde den metodologiska delen, var att utveckla en 
generell metod för att studera i vilken utsträckning provuppgifter fungerar 

20Detta innebär givetvis inte att jag anser att argumentationer, tankegångar, teorier osv skall vara 
tvetydiga. För dessa är det ett egenvärde att de kan följas på ett entydigt sätt (Föllesdal m fl, 
1993). De premisser på vilka argumentationen baseras måste dock alltid kunna ifrågasättas. 
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olika för olika grupper av provdeltagare. Detta syfte anser jag att jag kunnat 
uppnå. Den metod jag utvecklat och tillämpat kan enligt min bedömning 
användas generellt - men med förnuft - för att travestera en känd nationell 
formulering. 

Om den empiriska delen 

Syftet för den empiriska delen var att undersöka om de uppgifter som fungerar 
olika för pojkar och flickor uppvisar några karakteristiska särdrag, samt att 
undersöka om sådana eventuella särdrag kan utgöra underlag för en rimligt 
säker förutsägelse av om en viss uppgift kan förväntas bli flaggad som pojk-
eller flickuppgift. 

Finns poj kuppgifter och flickuppgifter? 

Det finns givetvis en mängd olika sätt på vilka uppgifter kan karakteriseras. Jag 
har valt de sammanlagt tio olika kriterier, som finns redovisade i kapitel 9. 
Vissa bygger på ämnesdidaktiska aspekter, t ex uppgiftens innehåll med 
avseende på kursmoment, mängden text, figurtyp, kontext, lösningstyp m fl, 
andra gäller uppgiftens form och några gäller mer kognitiva aspekter. 
Klassificeringen av de 200 uppgifterna efter nio kategorier har gjorts av tre 
olika fysiklärare inklusive mig själv. Den tionde kategorin gäller antalet ord i 
uppgiften och där har jag inte funnit det nödvändigt att engagera flera personer. 

Klassificeringen i kognitiva kategorier var svårast. För dessa klassificeringar 
är interbedömarreliabiliteten så låg att jag inte anser mig kunna dra några 
slutsatser med rimlig grad av säkerhet. Dock leder klassificeringen med 
avseende på uppgifter med respektive utan spatial faktor till en indikation på 
att uppgifter med spatial faktor i något högre grad flaggas som pojkuppgifter. 
Detta är i enlighet med rådande teorier och kan tolkas som ett stöd för de 
använda metoderna. Men i övrigt drar jag inga generella slutsatser av 
klassificeringen i kognitiva kategorier. Detta är ett område som skulle behöva 
studeras mycket grundligare än vad som varit möjligt inom ramen för mitt 
arbete21. 

21 Området är förvisso redan grundligt studerat. Dock inte ur det speciella perspektiv jag 
tillämpat, dvs med villkorade metoder på uppgiftsnivå. 
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Även när det gäller klassificeringen efter uppgiftsformat erhåller jag vissa 
resultat i överenstämmelse med rådande uppfattningar. Uppgifter av flervalstyp 
flaggas i högre grad som pojkuppgifter, vilket är i enlighet med gängse 
uppfattningar. När det gäller kategorierna kvantitativ lösning respektive 
kvalitativ tycks det finnas ett visst samband i r iktning mot att pojkar lyckas 
något bättre på kvalitativa uppgifter. Som kvalitativa definieras i det här 
sammanhanget uppgifter som inte innehåller beräkningar. Givetvis ingår olika 
typer av kvalitativa överväganden i många uppgifter som klassificerats som 
kvantitativa så resultaten får tolkas med försiktighet. 

Det resultat jag själv finner mest anmärkningsvärt gäller utfallet av klassifice
ringen av uppgifterna efter innehåll. Här visar det sig att momentet ellära 
framträder som det mest påtagliga flickmomentet. Detta resultat är överraskan
de. Efter grundlig granskning betraktar jag det dock det som säkert. I den 
litteratur jag granskat framhävs genomgående att ellära är ett moment som 
pojkarna framhåller som intressant och där de också anses lyckas bättre än 
flickorna. Inga av dessa undersökningar baseras dock, så vitt jag kunnat finna 
ut, på den typ av metoder jag använt, dvs villkorade. Som jag visat i olika 
sammanhang är ovillkorade jämförelser riskabla på uppgiftsnivå, eftersom det 
föreligger stor risk för interaktion mellan förmågefördelningar och lösnings
proportioner. 

Även när det gäller området mekanik framträder säkerställda skillnader, i detta 
fall till pojkarnas fördel. Detta är mindre överraskande och i det här fallet 
överensstämmer resultatet med tidigare studier. Jag kan inte utifrån mitt 
material ge några förklaringar till varför det förhåller sig på detta sätt, men jag 
skall återkomma med några spekulativa hypoteser senare. 

Inom övriga moment är bilden mer oklar. Det finns en svag tendens att atom-
och kärnfysik flaggas något mer till flickorna och att vågrörelseläran innefattar 
såväl uppgifter som flaggas förhållandevis kraftigt till flickorna som uppgifter 
kraftigt flaggade till pojkarna. För dessa moment är dock antalet uppgifter så 
litet att slutsatserna blir mer osäkra än för de stora momenten mekanik och 
ellära. Dessutom är det väsentligt att komma ihåg att inget moment flaggas 
fristående utan varje flaggning måste sättas i relation till övriga. Om ett 
moment flaggas kraftigt till en grupp måste något eller några andra flaggas till 
den andra gruppen eftersom alla jämförelser är relativa. 

De 200 uppgifter som ingår i undersökningen föreföll många under arbetet med 
att klassificera dem efter de tio kriterierna. Men när uppgifterna vid den 
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statistiska analysen delas upp efter fler och fler kriterier minskar antalet 
uppgifter som samtidigt uppfyller flera kriterier snabbt, vilket medför att alla 
statistiska slutsatser blir mycket osäkra. Det är alltså inte möjligt att med 
endast dessa 200 uppgifter som grund erhålla säkra resultat för interaktioner 
av högre ordning. De statistiska analyserna av hur uppgifterna fördelar sig på 
olika kriterier redovisas i kapitel 9. 

Uppgifternas placering i provet förefaller enligt vad som visats i kapitel 8 ha 
viss betydelse. De tidiga uppgifterna i respektive del av proven är i relativt hög 
grad flickuppgifter. Uppgifterna 4 och 5 flaggas å andra sidan i anmärknings
värt stor utsträckning som pojkuppgifter (jämför sidan 200). En närmare analys 
visar emellertid att uppgift 5 i 10 fall av 15 handlar om mekanik. Dessutom är 
uppgifterna 4 och 5 i ovanligt hög grad flervalsuppgifter (6 respektive 7 
uppgifter av 15). Båda dessa faktorer bidrar till att förklara det något märkliga 
utfallet. 

Utifrån de erhållna resultaten skulle man sammanfattningsvis - och något 
hårdraget - kunna formulera några karakteristika för typiska flick- respektive 
pojkuppgifter. Jag vill dock betona att detta är regler med många undantag. 

• En typisk flickuppgift bör handla om ellära. Den bör vara en kvantita
tiv kortsvarsuppgift och den får gärna vara av mer teoretisk natur. 
Helst bör den kanske handla om växelström. 

• En typisk pojkuppgift bör vara en kvalitativ flervalsuppgift i mekanik. 
Den får gärna utspela sig i en konkret vardagskontext. Och den bör 
dessutom gärna handla om krafter, kaströrelse eller mekaniska 
svängningar med Ijädrar inblandade. 

Kan DIF förutsägas? 

Ett av studiens syften var att utröna om DIF kunde förutsägas på kvalitativa 
grunder. Trots att det förefaller rimligt att ange vissa karakteristiska kriterier 
för en typisk pojkuppgift respektive flickuppgift måste slutsatsen bli att DIF 
inte kan förutsägas för enskilda uppgifter. 

I kapitlen 9 och 10 har jag försökt identifiera kriterier, och kombinationer av 
kriterier, som skall kunna utgöra underlag för att predicera om en uppgift av 
viss karaktär skall komma att flaggas som DIF i ena eller andra riktningen. Det 
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visade sig emellertid att i varje situation är den mest sannolika förutsägelsen 
att en uppgift inte kommer att flaggas som pojk- alternativt flickuppgift. Av de 
tre kategorier jag utgått ifrån; flickuppgift, neutral och pojkuppgift, är det i 
stort sett alltid så att vilket alternativ det än gäller - med undantag för neutral -
är alltid sannolikheten större att uppgiften skall ligga i någon äv de övriga två 
kategorierna. I de fall där det funnits kombinationer av kriterier som gett 
sannolikheter i närheten av 0,50 har antalet uppgifter blivit så litet att den 
skattade sannolikheten blivit mycket osäker, se kapitel 9. 

Min slutsats blir att det är omöjligt att finna en tumregel, eller någon annan 
enkel formell strategi, för prediktion av hur enskilda uppgifter kommer att 
flaggas. Det kan visserligen invändas att i mitt fall beror det osäkra resultatet 
på att jag endast har 200 uppgifter att tillgå. Det är möjligt. Även klassifice
ringarna har för många kriterier varit osäkra, till stor del därför att lärare inte 
är vana att göra denna typ av klassificeringar, och på grund av otillräcklig 
samträning av bedömarna. Klassificeringsproceduren kan alltså även den 
förbättras. Trots detta ställer jag mig skeptisk till att det är möjligt att med 
någon rimlig grad av säkerhet förutsäga könsskillnader på en uppgift. 

För de prov jag undersökt är relativt säkra prediktioner däremot möjliga när det 
gäller uppgifter i eliära vid en jämförelse av pojkar på N-linjen (och troligen 
övriga grenar på teknisk linje) och E-linjen. Alla uppgifter i ellära flaggas 
nämligen till E-pojkarna. I det fallet finns dessutom, vilket är väsentligt, en 
logisk rational för de observerade skillnaderna. E-pojkarna får avsevärt mer 
undervisning i ellära. 

När det däremot gäller flickor och pojkar finns ingen förklarande rational. 
Orsakerna till skillnaderna blir mycket mer subtila och komplexa, och också 
oåtkomliga med de data jag har. Jag tror inte att det är möjligt att med ett 
reduktionistiskt-analytiskt förfarande av det slag jag tillämpat härleda 
variabler, som - oberoende av hur de kombineras - är tillräckligt säkra för att 
ge en någorlunda säker prediktion av flaggning för DIF. Möjligen kan det gå 
att finna någon enstaka, sällsynt kombination av variabler som möjliggör 
hyfsade prediktioner för just denna typ av uppgift, men flertalet flaggade 
uppgifter kommer enligt min uppfattning aldrig att kunna prediceras. 

Däremot är det möjligt att med tämligen stor sannolikhet säga att flera 
uppgifter i mekanik på provet kommer att medföra att åtminstone någon 
kommer att flaggas som pojkuppgift, och att samtliga dessa uppgifter 
sammantagna kommer att bilda ett kluster som går i pojkarnas favör. 
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Motsvarande kan sägas om ellära och flickorna. Dessa frågor utreds i kapitel 
10. 

Är då prediktion baserad på en mer holistisk bedömning möjlig? I kapitel 11 
redovisar jag resultatet av mina ansträngningar när det gäller det centrala 
provet i f ysik 1995. Svaret på den inledande frågan blir: I varje fall inte om 
författaren till denna avhandling skall göra bedömningen. Resultatet blev 
nämligen rätt bedrövligt. De prediktioner jag gjorde visade sig i mycket hög 
utsträckning vara fel. De uppgifter jag förutspådde skulle visa DIF gjorde det 
inte, medan andra uppgifter jag bedömt som neutrala uppvisade kraftig 
flaggning. 

Provet 1995 visade sig visserligen vara exceptionellt genom att det i två 
avseenden på ett extremt sätt gick emot tidigare trender. En uppgift i ellära 
flaggades som den mest utprägladepojkuppgiften av alla undersökta inom detta 
moment. Och motsvarande gällde för en uppgift som klassificerats som 
mekanik. Denna visade sig vara den mest extrema flickuppgiften av alla 
undersökta mekanikuppgifter. Detta illustrerar ytterligare svårigheten i att 
försöka predicera utfallen. 

Som jag bedömer det är det enda sättet att kunna undvika uppgifter med DIF 
på prov - om det bedöms önskvärt att undvika dem - att göra utprövningar i 
grupper, tillräckligt stora och homogena för att medge t ex en Mantel-
Haenszel-analys. Jag bedömer att 100-150 personer i varje grupp är tillräckligt 
för att ge en rätt god indikation, förutsatt att grupperna är rimligt homogena 
med avseende på utbildningsbakgrund och andra variabler av betydelse. 
Tillsammans med resultaten av en sådan analys torde kvalitativa bedömningar 
av uppgifterna, utifrån kriterier av det slag jag redovisat, kunna bilda underlag 
för en tämligen säker bedömning. 

Givetvis är granskningar väsentliga för att undvika fördomsfulla, rasistiska, 
sexistiska eller andra formuleringar som av etiska eller andra skäl inte bör ingå. 
Men att granska uppgifter och tro att man därigenom kan förutsäga vilket kön 
som har fördel av den ena eller andra uppgiften betraktar jag som fåfängt. 

Sammanfattningsvis måste jag således konstatera att den del av avhandlingens 
andra syfte som gällde om prediktioner är möjliga resulterat i ett negativt svar. 
Prediktioner är ej möjliga. Den första delen av samma syfte ledde dock till ett 
resultat som jag själv finner mycket intressant, nämligen att mekanik så klart 
framstår som ett moment till pojkarnas favör och att ellära lika klart framträder 
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som flickornas moment. Som avslutning skall jag redovisa några tankar i 
anslutning till detta. 

Slutkommentar 

"Man kan inte beskriva en gris genom att analysera en korv. " 
(Okänd)22 

Den avhandling som nu närmar sig sitt slut får ses som en produktstudie. Det 
empiriska underlag jag använt som underlag för mina analyser ger inte 
underlag för några slutsatser om de pedagogiska eller andra processer, som 
legat till grund för de resultat jag analyserat. Man skriver dock inte en 
avhandling enbart på basis av sitt empiriska underlag. De är givet att de 
uppfattningar jag framfört till mycket stor del baseras på de samlade erfarenhe
ter jag gjort på min väg fram mot de uppfattningar jag för stunden bär. Min 
förförståelse, vilken för mig varit en nödvändig förutsättning för detta arbete, 
har i hög grad präglats av mina 20-25 år som lärare på olika stadier. Men även 
influenser från olika utbildningar ingår, liksom läsefrukter av skilda slag. 

Även om denna studie således torde framstå som en reduktionistisk produktstu
die med stark kvantitativ prägel, så tolkar och värderar jag de resultat som 
framkommit mot min fond av samlade erfarenheter. Andra må givetvis tolka 
resultaten på annat sätt. Det måste ju även i vetenskapliga sammanhang vara 
legitimt att spekulera. Hur skulle hypoteser och frågeställningar uppstå om inte 
genom spekulativa fantasier i ett "context of discovery", för att använda 
Poppers uttryck? I det avslutande avsnittet skall jag lämna det mer empirinära 
perspektivet och tillåta mig ett några vidare utblickar. 

Elektriska flickor och mekaniska pojkar? 

Så hur kan man då tänka sig en förklaring till att pojkar i a llmänhet lyckas 
bättre på uppgifter i klassisk mekanik och flickor på uppgifter i ellära? När det 
gäller skillnader mellan pojkar och flickor generellt har många förklaringar 
lanserats. Flera går ut på att fysik är ett ämne med stark maskulin prägel (se 

22I någonting jag läste mötte jag en formulering i st il med den jag skrivit i c itatet. Jag minns 
dock inte var och har inte kunnat återfinna texten. Citatet kan få tjäna som illustration till min 
uppfattning beträffande det mesta man vet eller kan, att man ej känner dess ursprung. 
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t ex Staberg, 1992 för en sammanställning). Fysiken ses som ett ämne som av 
tradition konstruerats av män. Byrne (1993) talar om fysik som ett ämne med 
manlig habitus23.1 dessa sammanhang ses fysikämnet huvudsakligen som en 
avgränsad helhet. Jag avser inte att polemisera mot de beskrivna uppfattningar
na, tvärtom jag delar dem i hög grad. Men sådana förklaringar kan knappast 
förklara varför det skulle föreligga en skillnad mellan pojkar och flickor just 
när det gäller mekanik och ellära. 

Andra uppfattningar går ut på att skillnader mellan pojkar och flickor kan 
förklaras av att flickor har ett större behov av att veta varför de skall lära sig 
vissa saker (se t ex Staberg, 1992). Men även här är det svårt att inse varför 
flickor skulle anse sig ha ett större behov av att kunna ellära än mekanik. 

Andra förklaringar bygger på tanken att fysik är ett "hårt" och materialistiskt 
ämne som attraherar pojkar medan "mjukare" och mer levande ämnen som 
biologi i högre grad attraherar flickor (t ex Sjöberg & Imsen, 1988). Men skulle 
ellära vara mer levande än mekanik? 

Ytterligare andra förklaringar bygger på att pojkar skulle ha mer erfarenhet och 
intresse av tekniska apparater, maskiner och motorer, vilket skulle ge dem en 
större förtrogenhet med flera av de kontext i vilka fysikuppgifter utspelar sig. 
Det låter rimligt. Men innefattar inte detta pojkarnas intresse i hög utsträckning 
olika slag av elektriska apparater? 

Lärarstil och olika inlärningsstilar hos pojkar och flickor förekommer också 
som förklaringar till varför pojkar och flickor erhåller olika resultat (se t ex 
Beyer, 1995)24. Återigen är det svårt att kunna inse hur sådana förklaringar 
skall vara tillämpliga när det gäller mekanik och ellära. 

Alla de förklaringar jag nämnt kan mycket väl vara riktiga på en övergripande, 
generell nivå, som förklaringar till t ex de skillnader i totala provresultat som 
jag redovisat. Men enligt min mening ger ingen av dem någon trovärdig 
förklaring till varför uppgifter i mekanik och ellära får så pass olika resultat för 
pojkar och flickor. 

23Habitus är ett begrepp som lanserats av Pierre Bourdieu. Broady (1990) skriver: "Med habitus 
avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig 
i den sociala världen" (sid 228). 
24Även Beyer (1995) nämner för övrigt uppgifter i ellära som "pojkuppgifter" 
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Finns det då ingen förklaring? De flesta företeelser brukar trots allt kunna ges 
en förklaring. De utfall jag erhållit är alltför konsistenta för att jag skall tro att 
de är resultat av någon statistisk artefakt eller av något metodfel. Även om det 
finns vissa förskjutningar mellan resultaten av olika metoder och ansatser så 
är relationen mellan mekanik och ellära hela tiden konstant. 

Några associationer jag fått utifrån en artikel av Säljö (1995 ) utgör en möjlig 
öppning mot ett utvecklingsbart perspektiv. Säljös artikel är en recension av 
den nationella utvärderingen i naturvetenskapliga ämnen på grundskolan. Den 
berör således inte gymnasieskolan. I sin diskussion använder han begreppen 
"vardagstänkandets diskurs" och den "vetenskapliga diskursen".25 Enligt Säljö 
är syftet med skolans naturvetenskapliga utbildning framför allt att ersätta 
vardagstänkandets begrepp med den vetenskapliga diskursens begrepp. På 
vilket sätt kan då detta relateras till skillnader mellan pojkar - flickor och 
mekanik - ellära? 

Fysiken är inget enhetligt och sammanhängande kunskapsområde, även om det 
finns mer eller mindre starka kopplingar mellan olika delar. Men det gör det 
också mellan olika delar av fysik och kemi, fysik och biologi, fysik och 
medicin osv. Till viss del är konstruktionen av disciplinen fysik godtycklig. 
Fysiken omfattade ursprungligen, dvs under antiken och medeltiden, all "lära 
om naturen", men har i dag huvudsakligen reducerats till att handla om de delar 
som rör materia och energi. Övriga naturvetenskaper har blivit egna discipli
ner. 

Av de fenomen fysiken behandlar gäller mekaniken dem som vi konfronteras 
med så snart vi börjar vår existens. Tyngdkraften påverkar oss från första 
stund, liksom många andra krafter. Vi rör oss och förflyttar oss, med eller utan 
hjälpmedel. Vi upplever med vår kropp de fenomen som mekaniken behandlar, 
ibland hårdhänt när vi ramlar och slår oss. Mekaniken är den mest sinnliga 
delen av fysiken. Därmed är också mekaniken den del av fysiken där vi tidigast 
och grundligast konstruerar föreställningar relaterade till de fenomen som ingår 
i fysikämnet. Vi utvecklar en vardagstänkandets diskurs för att använda Säljös 
terminologi. 

Denna vardagstänkandets diskurs är av samma intuitiva natur som den 

25Diskurs kan tolkas som "samtal", "offentligt samtal" eller något liknande. I det här 
sammanhanget kan begreppen kanske tolkas som den uppsättning föreställningar eller utsagor 
som är gemensam för deltagarna i de två "samtalen" eller diskurserna. 
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aristoteliska fysik, som fram till 1600-talet dominerade det europeiska 
tänkandet26. Det naturliga tillståndet är vila. För att hålla en kropp i rörelse 
fordras kraft eller "impetus" (McKenzie, 1963). Det upplever var och en som 
rör sig. När man snurrar en våt baddräkt kastas vattnet iväg av centrifugalkraf-
ten osv. I vardagslivet klarar man sig utmärkt med dessa föreställningar. De 
medfödda och inlärda kvalitativa dimensionerna, för att använda Gärdenfors 
(1992) begrepp, har varit väsentliga för vår förmåga att överleva, och 
uppenbarligen har de haft överlevnadsvärde.27 

Newtons storhet låg inte minst i hans förmåga att byta perspektiv, i att utgå 
från att den linjära likformiga rörelsen är det naturliga tillståndet, och att kraft 
krävs för att ändra riktning eller hastighet. Vila blir då ett specialfall av det 
naturliga tillståndet. Utifrån Newtons lagar skapades den vetenskapliga diskurs 
som idag gäller för de fenomen som inordnas under kunskapsdomänen 
mekanik för den makroskopiska världen. 

Mekaniken är således den del av fysiken vi först och mest påtagligt möter, och 
där vi av nödvändighet skapar oss föreställningar. Annars skulle vi inte kunna 
agera i vår fysiska omgivning. Övriga moment i fysiken, t ex elläran, möter den 
moderna människan givetvis tidigt i form av t ex glödlampor och apparater av 
olika slag, men hon behöver knappast skapa sig föreställningar om Ohms lagar 
och elektronernas rörelser för att tända en lampa eller slå på en radio. Än 
mindre behöver man utveckla föreställningar om atom- och kärnfysik för att 
manövrera i sin fysiska omgivning. Visst möter människan tidigt elektromag
netisk strålning i form av ljus och värme, men ljuset kräver inte särskilt stor 
anpassning. Man bör inte titta direkt in i solen och man bör akta sig för heta 
föremål, men i övrigt krävs inga föreställningar om ljusets natur. 

Mekaniken är alltså den del av fysiken där vardagstänkandet är mest grundmu
rat.28 Detta innebär att tillägnandet av den vetenskapliga diskursen i mekanik 
inte bara betyder att man skall lära in - konstruera enligt den i dag rådande 
konstruktivistiska synen - en ny begreppsapparat, man skall också "avpro
grammeras" från de gamla och djupa uppfattningar som konstituerar var

26Andersson (1986) använder ett begrepp han kallar "erfarenhetsgestalten kausalitet". 
27Gärdenfors (1992) talar om fyra kvalitetsdimensioner: medfödda, inlärda, kulturberoende och 
vetenskapliga. 
28Det stämmer också med olika undersökningar som gjorts och som visat att även fysikstuderan
de på universitetsnivå i stor utsträckning behåller sina intuitiva föreställningar om fenomen som 
gäller mekanik (t ex Andersson, 1986, Svensson m fl, 1986, Svensson & Högfors, 1988 och 
referenser i dessa). 
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dagskunskapens diskurs. En ackommodation måste äga rum för att tala i 
Piagets termer (Furth, 1970). Detta torde ge, åtminstone delar av, mekaniken 
en viss särställning. 

Vad har då detta med pojkar och flickor att göra? För att finna en koppling 
måste jag knyta an till den uppfattning t ex Staberg (1992) redovisar, nämligen 
att flickor har ett större behov av förståelse och sammanhang vid sin inlärning. 
Hur man skall tolka förståelse är inte självklart, men låt oss utgå från att det i 
det här sammanhanget innebär att personen i fråga själv upplever att han eller 
hon förstår de begrepp och begreppsrelationer som är aktuella. Enligt Staberg 
är det vidare viktigt för flickorna att veta varför de skall lära sig olika saker. De 
skulle således vara mer obenägna än pojkarna att ta till sig föreställningar och 
begrepp som de inte upplever som meningsfulla delar i en större helhet. 

Om detta är riktigt kan man tänka sig att flickor och pojkar har ungefär samma 
internaliserade vardagstänkande när det gäller de sinnliga fenomen som har 
anknytning till mekaniken. Och att de, så länge de inte möter några andra 
uppfattningar, upplever sig fungera tillfredsställande med denna vardagstän
kandets diskurs - om de nu överhuvud taget reflekterar över sin upplevelse av 
denna. 

Det gör de knappast spontant. Konflikten torde inträda först när den intuitiva 
föreställningsvärlden - vardagskunskapens diskurs - konfronteras med de 
newtonska begreppen - den vetenskapliga diskursen. När den vetenskapliga 
diskursen introduceras kan man sålunda tänka sig att flickorna - som vill förstå 
och som vill veta varför de skall lära sig något - känner ett större motstånd än 
pojkarna mot att ta till sig något som de inte upplever som ett meningsfullt 
tillskott till vardagskunskapens diskurs. Tvärtom innebär de nya begreppen ett 
komplicerande av något som tidigare aldrig behövt ifrågasättas. Varför byta 
begrepps-värld om ingenting blir bättre, utan endast mer svårbegripligt. 

Pojkarna då? I relation till ovanstående kan man tänka sig att de i högre grad 
skiljer vardagstänkandets diskurs från den vetenskapliga diskursen. Att de inte 
på samma sätt störs av att de två diskurserna inte är förenliga. Kanske kan de 
tänkas se den vetenskapliga diskursen och dess begreppsapparat mer som ett 
spel, en intellektuell lek skild från vardagstänkandets diskurs. Ett uttryck för 
samma egenskaper som får dem att med förtjusning kasta sig in i datorernas 
virtuella verkligheter. Detta skulle kunna vara konsekvenser av att de inte har 
samma behov som flickorna av förståelse och av integration av de två 
diskurserna. Därmed kan de lösa problem inom den "virtuella" vetenskapliga 
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diskursen när de deltar i fysikprov, men bibehålla de föreställningar som råder 
i vardagstänkandets diskurs när de befinner sig utanför skrivsalen. Om 
flickorna har svårare att på detta sätt se den vetenskapliga diskursen som ett 
tankespel skilt från vardagstänkandets diskurs skulle hypotesen bli plausibel. 

Övriga moment inom fysiken uppvisar inte på samma sätt som mekaniken 
motsättningar mellan vardagstänkande och vetenskapligt tänkande. Inom 
övriga fysikmoment har eleverna inga djupa, sinnliga förföreställningar när de 
möter den vetenskapliga diskursen och därför uppstår inte i samma utsträck
ning de spänningar eller olusttillstånd som mekaniken leder till. 

Man kan givetvis fråga sig varför just elläran så pass starkt flaggas som ett 
moment till flickornas fördel. Till en del är det en motreaktion mot mekaniken. 
Med de villkorade analysmetoder jag använder ingår alla uppgifter i ett 
jämviktssystem. Jämförelserna är relativa. Om mekanikuppgifterna tas bort, så 
att analysen genomförs på återstående uppgifter, blir bilden alls inte lika 
dramatisk. Långt färre uppgifter flaggas så kraftigt som nu är fallet. Bilden blir 
mer lik den jag funnit vid preliminära granskningar av de centrala proven i 
kemi. Detta är rimligt för även kemi kan ses som en kunskapsdomän till vilken 
man kommer utan internaliserade förföreställningar. Jag vill alltså påstå att i 
detta avseende är elektricitetslära, atom- och kärnfysik, delar av vågrörelselä
ran och kemin mer likartade än vad som är fallet med de tre förstnämnda 
kunskapsområdena och mekaniken. 

Den hypotes jag framför är givetvis spekulativ och bygger på tämligen svaga 
indicier. Den baseras på teoretiska fragment hämtade från olika håll. Jag vill 
inte påstå att den faller ut som en följd av något visst givet teoretiskt perspek
tiv. Eftersom vissa av de fenomen jag uppdagat inte rapporterats är det kanske 
inte så underligt att de ej inordnats i någon teoretisk referensram. Jag vet inte 
heller i v ilken utsträckning mina egna spekulationer kan göra anspråk på att 
uppfattas som en sådan. Jag framställer inga särskilda anspråk i det avseendet. 
Överhuvud taget finner jag det inte särskilt angeläget att bli inordnad i någon 
viss teoretisk inhägnad. Jag föredrar den fria rörelsen mellan referensramar 
framför att sitta ingärdad av en. 

När man skall sätta sig måste man dock välja stol. Det är uppenbart att den 
statistiska ansats jag tillämpat i det här arbetet har begränsningar, men också 
fördelar. De resultat jag kommit fram till förutsätter uppenbarligen en villkorad 
kvantitativ analys. Många kvalitativa processtudier har genomförts utan att de 
rätt subtila skillnader jag funnit kunnat upptäckas, framför allt då de resultat 
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som gäller mekaniken och elläran. Men samma förhållande gäller även för de 
ovillkorade kvantitativa studier som redovisats i litteraturen. 

Några avslutande reflektioner 

Begränsningen i min studie ligger huvudsakligen i att min ansats inte ger några 
möjligheter till förklaringar av varför de observerade skillnaderna förekommer. 
Den naturliga fortsättningen på mitt arbete blir därför att med hjälp av 
kvalitativa metoder, t ex av typen "tänka högt"-studier, försöka klarlägga i 
vilken utsträckning de hypoteser jag spekulerat kring kan vara riktiga. Kanske 
finns det helt andra förklaringar, men i vilket fall utgör de uppgifter jag 
identifierat en bra utgångspunkt för vidare studier. Detta är de naturliga 
forskningsimplikationer som följer av mitt arbete. 

Men även om en kvalitativ processtudie, på ett helt annat sätt än vad som är 
möjligt med den ansats jag använt, kan förklara varför olika uppgifter uppfattas 
på olika sätt, tror jag inte att det någonsin blir möjligt att med rimlig säkerhet 
förutsäga om en enskild uppgift kommer att gynna pojkar eller flickor. Det 
skulle kanske vara möjligt för mycket enkla och elementära uppgifter, men ju 
mer komplexa uppgifterna blir desto omöjligare blir förutsägelsen. I det fallet 
delar jag Beyers (1995) uppfattning när hon skriver: 

No single factor can explain the observed gender differences: on the contrary 
the explanations is likely to be found in the gender-specific way the interac
tion of the many factors take place (sid 46). 

Jag delar också hennes uppfattning om de affektiva faktorernas betydelse. Jag 
anser att deras betydelse är kraftigt underskattad. Vad känner flickor och 
pojkar inför hela ämnet, inför provet och inför anblicken av enskilda uppgifter? 
Är det möjligt att upptäcka några mönster i dessa reaktioner? Sådana 
attitydstudier har visserligen gjorts, framför allt på grundskolenivå. Elevernas 
attityder har dock inte relaterats till resultaten på enskilda uppgifter. De 
uppgifter jag funnit kraftigt differentierande kunde utgöra lämpliga underlag 
för studier av lösningsstrategier och affektiva reaktioner. 

Låt mig också påminna om att de resultat jag erhållit och de skillnader jag 
noterar är av mer eller mindre subtil natur. Skillnaderna mellan pojkar och 
flickor när det gäller resultat på hela prov är emellertid inte subtila, de är stora. 
Enligt min mening alltför stora för att man skall kunna vara tillfreds med dem. 
Jag kan därför inte dela den uppfattning Wernersson (1991) uttrycker: 
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Det helt dominerande resultatet från de presenterade studierna och från en 
lång rad andra som inte tas upp här är ett något förvånat: " Är skillnaderna 
verkligen så små?" [...] När det gäller gymnasieskolan kan man kanske säga 
att problemet inte är så stort - eller ens finns. [...] Det finns, som det förefaller, 
inte heller stor anledning att bekymra sig över de flickor som valt naturveten
skapliga och tekniska utbildningar. Allt tyder på att de kunskapsmässigt kan 
mäta sig med sina manliga klasskamrater. Skillnaderna i inställning till 
ämnena torde inte heller vara dramatiska (sid 56). 

Poängfördelning CpFy 1990 

Figur 85 visar poängför 
delningarna för flickor 
och pojkar på N-linjen på 
1990 års centrala prov i 
fysik. Detta prov är vis
serligen det mest extre
ma, men bilden är tämli
gen likartad för samtliga 
prov. Min reaktion inför 
en bild som den visade är 
snarast: "Är skillnaden 
verkligen så stori Mina 
undersökningar tyder 
inte heller på att flickor
na på N-linjen kunskaps
mässigt kan mäta sig 
med pojkarna i fysik, så 
vida man inte har en 
mycket generös tolkning av vad det innebär att "kunna mäta sig medr 

F lokor 

10 12 14 
Provpoäng 

Figur 85. Poängfördelningar för flickor och pojkar 
på N-linjen CpFy 1990. Grafema är utjämnade 
mha "moving average". 

Fysiken är ett problemämne och att förneka de skillnader som finns och att de 
inte har betydelse är att gömma huvudet i sanden. Något bör rimligtvis göras. 
Detta är förvisso ingen nyhet, men uppfattningen stärks av de resultat jag 
redovisar. Det har tidigare inte varit vanligt att särredovisa resultaten för pojkar 
och flickor på N-linjen. Ofta har resultaten endast redovisats uppdelade på N-
och T-linjen och de förhållandevis stora skillnaderna mellan flickor och pojkar 
har måhända därmed inte uppmärksammats just när det gäller de centrala 
proven. 

Samtidigt är det dock viktigt att alltid hålla i minnet att jämförelser av 
provresultat nästan alltid är medelvärdesjämförelser. Även om skillnaderna är 



360 

mest markanta i den översta delen av poängskalan så finns det alltid ett stort 
antal flickor som är bättre än majoriteten av pojkarna. Detta är viktigt att 
framhålla för att inte skapa "vandringsmyter" om att flickor inte kan lyckas i 
fysik. Det kan de givetvis och de kan det säkert i avsevärt högre grad än vad 
som i dag är fallet. 

Löfdahl (1987) skriver i sin undersökning av realskolans och grundskolans 
läromedel i fysik: 

Min avhandling tycks visa realskolans och grundskolans läromedel som en 
dinosaurie, trögt lunkande sin väg genom åren utan att bry sig om de 
läroplanspilar, vilka fåfängt studsar mot det fjälliga pansaret (sid 190). 

Något av samma känsla fyller mig när det gäller gymnasieskolans fysikkurs 
och de centrala proven. Henricson beskriver i citat i kapitel 7 (sidan 180-181) 
hur verksamheten med de centrala proven inleddes på 1960-talet och jag har 
kunnat konstatera att samma procedur tillämpats de efterföljande 30 åren. Inte 
heller fysikundervisningen förefaller har genomgått några mer märkbara 
förändringar. I sputnikchockens kölvatten genomfördes vissa försök till 
förnyelse av undervisningen. För fysikens del främst genom det så kallade 
PSSC-projektet29. En bit in på 1970-talet avklingade dock intresset och 
verksamheten återgick till en vardagliga lunk av det slag Löfdahl beskriver. 

Gymnasiefysiken i Sverige har sedan 1960-talet i hög grad dominerats av ett 
fåtal personer, förvisso mycket kompetenta i fysik. Dessa har skrivit, eller 
kraftigt påverkat, läroplaner och kommentarmaterial. De har producerat de 
mest använda läromedlen och de har ingått i de grupper som konstruerat de 
centrala proven. För gymnasiefysikens del är det således inte främst läroplan
spilar som studsat mot det hårda pansaret. Snarare är det de forskningsresultat 
som den spirande didaktiska forskningen visat och den debatt som länge pågått 
kring de stora könsskillnaderna i fysik och kring ämnets maskulina prägel som 
aldrig förmått tränga in i de slutna kamrar där fysikkursen konstituerats och 
fysikproven konstruerats. 

Löfdahl (1987) beskriver realskolans fysikkurs som en minikurs av den 
akademiska disciplinen fysik. Detsamma torde i ännu högre grad kunna sägas 

29Physical Science Study Committe. Ett läromedelspaket konstruerat av framstående 
amerikanska fysiker med syfte att leda till en mer förståelseinriktad fysik ( se Löfdahl, 1987, sid 
25) 
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om gymnasieskolans fysik. Den har kommit att framstå som en universitetskurs 
på något lägre matematisk nivå. Fysikkursen har med andra ord haft en starkt 
reproducerande funktion. Den har framstått som en kurs skapad av fysiker, för 
blivande fysiker. Att de personer jag avser är män behöver kanske inte 
påpekas. 

Ungdomarna i dag förefaller dock inte särskilt attraherade. I vår västerländska 
kulturkrets förefaller inte längre ingenjören med räknestickan i bröstfickan, 
eller ens Einstein med håret på ända framför en tavla fullklottrad med formler, 
vara några ideala förebilder (för pojkar vill säga, flickorna har aldrig haft några 
förebilder inom teknik eller naturvetenskap). Det är media, musik, dans, teater, 
datorer, resor, sport och en mängd andra företeelser som lockar i dag. Hur 
vetenskapligt korrekt och ambitiöst utformad fysikundervisningen än är gör 
den föga nytta om den inte förmår locka dem den vänder sig till. Undervisning
en måste utformas efter människorna, ömvändningen fungerar inte med dagens 
ungdomar. 

Det har dock rått hög grad av konsensus kring synen på fysik inom lärarkåren, 
och mellan lärarkåren och den grupp som konstruerat de centrala proven. De 
kommentarer som ibland brukar åtfölja lärarnas frågor angående bedömningen 
av olika fel på uppgifterna har i huvudsak varit positiva. Ofta har det sagts att 
uppgifterna är bra och att de prövar förståelse. Jag är dock rätt skeptisk till 
sådana påståenden, så länge de inte åtföljs av en artikulerad argumentation. Jag 
har själv under mina skolår löst många uppgifter i fysik och andra ämnen, vilka 
säkerligen ansetts pröva förståelse, utan att ha haft någon djupare förståelse. 
Långt senare, när jag började undervisa, insåg jag hur ytlig min förståelse varit 
och därav min skepsis. Denna erfarenhet torde jag inte vara ensam om. 

Den vanliga typen av provuppgifter innebär att en situation och ett antal 
storheter presenteras. Av erfarehet vet man som elev, om man någorlunda 
förstått "koden", att samtliga givna värden skall användas för lösningen. 
Därefter är det ofta inte särskilt svårt att identifiera vilka formler som kan vara 
tillämpliga. En någorlunda algebraiskt skolad person kan sedan manipulera 
dessa premisser så att ett värde på den sökta storheten kan erhållas. En sådan 
lösning kan förvisso se helt korrekt ut på papperet, men om den skall ses som 
ett tecken på algebraisk färdighet eller genuin begreppsförståelse torde i 
allmänhet vara omöjligt att avgöra. 

Konsensus och harmoni må vara ett behagligt tillstånd men det är inte särskilt 
befrämjande för debatt, kreativitet och utveckling. Den stora enigheten mellan 
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fysikämnets representanter har ofta lett till att de frågor som diskuterats, i varje 
fall när det gäller de centrala proven, har rört tämligen petitessartade ämnen av 
typen: tillåtet antal gällande siffror i svar, poängavdrag för enhetsfel, räknefel 
osv, vilka svar som skall anses orimliga osv. Skolfysiken har därmed ofta 
kommit att framstå som ett livlöst ämne utan vyer och perspektiv, fantasilöst 
och humorfritt, ett ämne för pedanter. 

Ibland har denna betoning av noggrannheten i detaljer försvarats med argument 
av typen: "man får inte räkna fel när man bygger en bro". Förvisso inte, men 
när man skall beräkna hållfastheten i en broar stänger man inte in konstruktö
ren i ett slutet rum, tar ifrån honom eller henne alla hjälpmedel, samt förbjuder 
varje form av samtal. Man gör i själva verket precis tvärtom. Det är endast i 
skolsituationer man "konstruerar" saker under de artificiella villkor som gäller 
i en skrivsal. I vilken utsträckning denna artificiella miljö påverkar flickor och 
pojkar olika kan jag dock inte avgöra. 

Nu skall man emellertid inte tro att vår omvärld är fylld med föredömliga 
exempel på andra typer av fysikundervisning och kunskapsutvärdering. 
Tvärtom är bilden tämligen likartad överallt. I vissa fall kan en mer tematiskt 
inriktad undervisning och provverksamhet förekomma, men erfarenheterna 
visar ofta att sådan undervisning blir mycket tidskrävande och att begrepps
utveckling och förståelse även i sådana fall är svår att uppnå (Arfwedson & 
Arfwedson, 1991). Det väsentliga måste dock vara att det finns en ambition till 
utveckling, en öppen debatt, en levande fysikdidaktisk diskurs. Men då får inte 
makten och kontrollen koncentreras till en liten, sluten krets av människor, 
eller för fysikens del - män. 

Men för att återgå till mina resultat: ett sätt att minska de totala skillnaderna i 
provresultat mellan pojkar och flickor skulle kunna vara att reducera, eller ta 
bort, de moment som tillhör den klassiska mekaniken. Detta är givetvis ett 
drastisk steg.30 För många är det just den klassiska mekaniken som är 
fysikämnets kärna. Men även fysikämnet är en mänsklig konstruktion och 
sådana kan alltid dekonstrueras och rekonstrueras. Den väsentliga frågan är 
måhända vem eller vilka som skall avgöra vad som skall ingå i fysikkursen. I 
dag bestäms innehållet så gott som uteslutande av fysiker ur ett traditionellt, 
akademiskt - och manligt - fysikerperspektiv. 

3OSj0berg och Lie (1981) föreslår från andra utgångspunkter en nedtoning av mekaniken (se 
Löfdahl, 1987, sid 81). 
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När de gäller jämförelserna på uppgiftsnivå, och i synnerhet de skillnader som 
förekommer med avseende på eliära och mekanik, är skillnaderna avsevärt mer 
subtila än vad det är på provnivå. Det är väsentligt att komma ihåg att flertalet 
uppgifter inom varje moment - även mekanik och ellära - är neutrala, eller 
mycket svagt flaggade i ena eller andra riktningen. Förklaringarna till 
skillnaderna är säkerligen mycket komplexa och även här är det viktigt att hålla 
i minnet att några enkla deterministiska lagar knappast råder. 

Även inom forskning och liknande sammanhang uppkommer lätt vad man 
kunde kalla vandringsmyter. Olika typer av korsreferenser förstärker varandra 
i ett självgenererande system, varefter så småningom vissa uppfattningar 
framstår som så vedertagna att de inte längre ifrågasätts. Detta brukar 
karakterisera ett paradigm. I mindre skala kan de kanske kallas teoretisk 
referensram. En sådan myt med anknytning till min undersökning skulle kunna 
vara att de flesta referenser anger att ellära är ett kunskapsområde som gynnar 
pojkar. Denna uppfattning bör enligt mina resultat revideras. 

Till slut kan det kanske vara på sin plats att ägna en flyktig reflexiv tanke åt 
denna avhandling som nu närmar sig sitt slut. Innehåller den sexistiska 
uppfattningar? Bidrar även den till att reproducera föreställningar som är i 
någon viss grupps intressen, och i så fall vilka? Det gör den antagligen, jag kan 
dock inte riktigt själv avgöra vilka grupper eller vilka intressen det kan vara 
frågan om. 

Även frågan om huruvida denna avhandling själv ger uttryck för sexistiska 
föreställningar är svår att besvara för mig. Svaret beror på vem som skall 
bedöma vad som menas med sexistiska föreställningar. Jag kan dock tänka mig 
att några förhållanden skulle kunna utpekas. T ex kodas data från de centrala 
proven traditionell så att pojkar markeras med 1 och flickor med 2. Tänker man 
sig dessa tal som rangordnande kommer 1 före, tänker man sig dem som 
representerande mängd är 2 mer. Så hur bör kön kodas? 

I vissa fall har jag i mina diagram, av datortekniska skäl, använt positiva tal för 
pojkarna och negativa för flickorna. Detta har jag gjort av arbetsbesparande 
skäl. Pojkarnas kodning har kvarstått och endast flickornas har ändrats från 2 
till -1. Alternativet hade varit att först ändra pojkarna från 1 till -1 och sedan 
flickorna från 2 till 1. Denna omkodning hade givetvis varit möjlig, men jag 
tänkte aldrig på kodningen som ett möjligt problem när jag gjorde den. 
Huruvida någon tolkar den kodning som gäller så att pojkars värden är positiva 
och flickors negativa i någon annan mening än en rent tekniskt, kan jag inte 
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avgöra. Det har dock inte varit min avsikt att skalorna skall kunna ges en sådan 
innebörd. 

När jag läst vad jag skrivit har jag också noterat att jag spontant skrivit pojkar 
och flickor i stället för flickor och pojkar. Varför vet jag inte. Om det är för att 
jag själv är man, eller om det är för jag obetänkt ser den typiske fysikeleven 
som en pojke, eller om det beror på något annat kan jag inte utröna. Det 
naturliga vore kanske att skriva i bokstavsordning så att flickor kommer först31. 
I avhandlingstexten har jag efter hand som jag blivit medveten om förhållandet 
försökt variera så att jag ibland skriver flickor och pojkar och ibland pojkar och 
flickor. Men inte vet jag om något är vunnet med det. Jag finner det, vilket väl 
knappast är överraskande, svårt att föreställa mig hur olika företeelser kan 
upplevas ur ett kvinnligt perspektiv. I det fallet delar jag uppfattningen att 
kvinnor har en "kunskapsprivilegierad position" och därför anser jag att de 
bättre än jag kan besvara frågor av mer subtil sexistisk natur. 

Med detta är avhandlingen till ända. Jag fårdig med mina korvar. Om någon 
tror att det citat som inleder detta avslutande avsnitt har något nedsättande i 
sig, tror vederbörande fel. Ty grisen är livet. Och den är därtill en sympatisk 
varelse jag gärna ägnar mig åt, mycket hellre än åt korvar. Det kan var och en 
förstå som mött den lyckliga blicken hos en sugga som blir borstad på ryggen 
med en piassavakvast. En sådan upplevelse är sant positiv - om än inte 
positivistiskt sann. 

31I text på engelska (och många andra språk) innebär detta dock att pojkar nämns först. 
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Summary in English 

Introduction 

Since the middle of the 1960s national tests in a number of subjects have been 
compulsory for upper secondary school students. For those students on the 
natural science and the technical engineering lines, physics has been one of 
these subjects. Physics has been under debate several times because it is the 
subject where differences between boys and girls are most extended. It is 
actually the only theoretical subject in Swedish upper secondary school where 
boys achieve higher grade point average than girls. Yet, in spite of these often 
heated debates, there has not been much research done related to the results on 
the national tests, in particular, there has been dearth of research at an item 
level. 

In the 1970s and 80s new methods for studying differential item functioning 
(DIF) were developed. DIF is usually defined as an "observation that an item 
displays different statistical properties in different group settings (after 
controlling for differences in the abilities of the groups)" (Angoff, 1993, p. 4). 
From an item response perspective DIF means that the item characteristic 
curves of the two groups are different. If the two curves are not crossing the 
term uniform DIF is used. On the other hand if they are crossing the term 
nonuniform DIF is used. The definition of DIF means it is only a statistical 
property of an item. The term item bias is used if an item flagged for DIF is 
also judged to be unfair. The group of special interest in a DIF study is called 
the focal group. This group is compared with the reference group. 

Some of the methods used to detect DIF were based on item response theory, 
but another method that has got widespread use is the Mantel-Haenszel (MH) 
method, adjusted for use with DIF studies by Holland and Thayer (1988). Their 
application is developed for dichotomously scored items. However, in the 
Swedish national tests there is a mixture of dichotomously and polytomously 
scored items. The regular MH procedure therefore is not directly applicable to 
the Swedish tests. 
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The Mantel-Haenszel procedure is a nonparametric statistical method used to 
detect group differences. It is based on a number of 2 by 2 tables; one for each 
scoregroup in the test. An index for the odds ratio is defined (formula (5), p. 
66) and a chi-square statistic as well (formula (6), p. 66). Many studies have 
shown that the MH procedure is working well for dichothomously scored 
items. 

One question that has been discussed frequently is whether items showing DIF 
should or should not be included in the total score used as a measure of ability. 
If an item is excluded the term purification is normally used. 

Aims 

The first purpose of this dissertation was to modify the regular Mantel-
Haenszel procedure in order to make it possible to use it to analyse items in 
tests including both dichotoumusly and polytomously scored items. This was 
a general approach not limited to particular groups of students or to any 
particular subject. 

The second purpose was to investigate whether it was possible to identify any 
particular pattern for those items that were flagged as DIF. In order to achieve 
this, items were classified into 10 didactic or cognitive criteria. A component 
of this purpose was to test if it was possible, by judgement based on such 
classification, to predict which items would be flagged for DIF. These aims 
were focused on boys and girls participating in the Swedish national test in 
physics for upper secondary school. 

Empirical data 

The empirical data in the study were tests administered between 1982-1995. 
These tests comprise seven dichotomously scored items and six polytomously 
scored items. Each dichotomously scored item was scored on a scale of 0 and 
1 and each polytomously scored item was scored on a scale of 0 to 3. This 
gives a maximum total score of 25. 

In 1982-1984 tests were administered in both the second and third (or final) 
year. Since 1987 the test has only been administered during the third year. In 
1993 there was a minor change in the test format. The maximum score was 
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raised from 25 to 30 and the format for the dichotoumously scored items was 
changed from predominantly short answer to multiple choice items. Altogether 
15 tests and 200 items are included in the study. 

For each test, results from a random sample of about 2500 students were 
collected. Other information was also collected including sex, latest mark in 
the actual subject and which line the student was attending. 

The main intent in the empirical part of the dissertation was to study DIF for 
boys and girls. Since students in technical engineering, a majority of whom 
were boys, studied subjects closely related to physics, only students from the 
natural science line were included. If all students were included it would have 
been impossible to distinguish different opportunities to learn from genuine 
gender based differences. In the natural science line the proportions of boys 
and girls was about equal with the proportion of girls rising from about 40-42% 
in the early 1980s to 50-52% in the middle 1990s. On average the number of 
boys was about 400 and the average number of girls about 500 (table 17, p. 
187). This gives proper focal and reference group sizes for conducting DIF 
analysis. 

Mantel-Haenszel for dichotomized polytomous items 

The polytomously scored items were dichotomized by adding the total score 
for the reference group students and dividing it by the number of students in 
that group. This gave a frequency of solved items and a frequency of unsolved 
items. The same procedure was made for the focal group. Assumptions 
underlying this dichotomization and the concequencies of it are discussed in 
the thesis. The scoring system of the Swedish national tests are based on 
reducing the total score of an item depending of what kind of errors are made. 
A student could, for example, loose one point because of a mathematical error, 
and another because of wrong units. Those reductions of the item score are 
considered approximately independent. Since item scores are not given in a 
hierarchical order, those scores remaining after reduction are considered 
approximately independent. 

Some information is lost through this procedure. It will not be possible to 
detect different patterns of partial credit for the focal and reference groups on 
any specific item. Only the overall total difference will be identified. However, 
the main purpose in this thesis was to investigate the total differences between 
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boys and girls on an item, not differences in the score patterns. The advantages 
of this procedure was that it was quite easy to use an ordinary spreadsheet 
model to analyse the items by using the regular MH procedure. The approach 
used also made it possible to make a direct comparison between 
dischotomously and polytoumously scored items. 

However, by weighting the estimated frequency of full score items with the 
maximum score of the item it was also possible to test the odds ratio on a score 
level. The odds ratio will be the same whether the comparison is made on an 
item basis or on a score basis, but the CH3-2 statistic will be different. An odds 
ratio closer to one will be statistically significant on score basis because of the 
higher weight. 

Internal and external ability criteria. 

One problem with the MH procedure is the need to find an appropriate ability 
criterium. Typically the only available criterium is internal, that is, the total 
score on the test or the total score with some items removed. To overcome this 
problem this investigation uses both an internal and external criterion. First the 
total score criterion is used in this investigation as an internal criterion. A 
second criterion, based on teachers marks, is used as an external criterion. The 
external criterion is independent of the test. 

Since DIF-studies are made on a group level, it is not of great concern that 
some individual marks might not be very reliable. However, experiences from 
other studies show that teacher marks in upper secondary school are quite 
reliable. Mainly because of the annual national tests and the obligation for 
teachers to follow the results of the test in their grading. The grade point 
average of grades set by teachers are not allowed to deviate more than a 
specified amount from the grade point average on the national test. The 
Swedish grading system has been strictly norm referenced. As a consequence 
not only are students normed, but, as a side effect, teacher judgement is also 
normed. 

There is, however, a problem when using grades as an external criterium of 
ability in studying DIF for boys and girls. To wit, there is a consistent 
distortion between scores and grades. In relation to their grades boys always 
get higher scores on the tests. This means that using the grades as an ability 
criterium results in almost every item beeing flagged as exhibiting DIF in 
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favour of the boys. 

In this study it was possible to calibrate the two scales of the external and 
internal criteria. This was achieved by using test characteristic curves. By using 
15 tests it was possible to estimate the systematic deviation between the two 
scales. Then the deviation between the grade scales and the score scales for a 
single test could be considered as a systematic deviation, common for all tests, 
and a temporary deviation for the particular test under investigation. By using 
a transformed grading scale it was possible to get a reliable external criterion. 

Purification 

Purification is discussed in detail within this dissertation. A general opinion 
within the literature is that items showing DIF should be excluded from the 
total score when the total score is used as an ability criterium. The opinion 
expressed in this dissertation is that purification should not take place unless 
it is possible to show that an item is apparently not valid. The main argument 
for this opinion is not statistical but conceptional. The national tests in physics 
are not aptitude tests or tests of some general ability. Indeed they are 
achievement tests based on what is stated in the national curriculum and 
syllabus. Items are selected by a group of content experts authorized by the 
Swedish National Agency of Education and are thereby valid by definition. 
However, items are pretested and the results of these pretests are considered 
when the tests are constructed. Indeed, not only content- and curriculum 
experts are involved in the test construction process, but also test experts. 

It has not been possible to show that any of the items used in this study has not 
been valid. This means it has not been possible to judge any item showing DIF 
as a biased item. If an item has construct validity it cannot be excluded from 
the ability criterion for statistical reasons. The body of knowledge in physics 
is not statistically defined, it is defined on conceptual grounds. 

Another argument for not purifying the ability criteria was based on DIF 
studies of boys from the natural science and electrical engineering lines. Only 
boys were included in this study since the number of girls studying electrical 
engineering was very low. If purification should be executed it means 
excluding all items in electricity since they are constantly flagged for 
exhibiting considerable DIF. However if the DIF study concerns boys and girls 
on the natural science line, then other items show DIF and accordingly should 
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be excluded. But it is still the same test, and it does not make sense that 
different items should be excluded, depending on which groups are compared. 
If the test is valid according to the curriculum, it is valid for all groups 
participating, no matter how they behave statistically. 

Still another consideration is whether the investigated item should be included 
in total score when an internal criterium is used. It was included in the Mantel-
Haenszel procedure used in this investigation. Again the arguments were 
conceptual, although there were statistical arguments as well. Excluding the 
investigated item means that the total score is somewhat different for the DIF 
analysis of every single item. This means that the ability criterion is not 
consistent. But, from a practical point of view, that might not be a matter of 
great concern. 

Secondly, total score is what matters. No grades are set on reduced total score, 
as no grades are set on latent score. Observed scores are in this case viewed as 
social manifestations of ability, not as measures of ability in a psychological 
or cognitive context. However, from a practical point of view this difference 
in perspective has no significance. 

Every approach based on internal criteria, results in certain statistical artefacts. 
A comparison between DIF, based on total score, and DIF based on grades for 
the boys on the natural science and electrical engineering lines showed that 
DIF based on total scores resulted in a number of items being falsely flagged 
as exhibiting DIF. For logical reasons it was possible to select those items 
favouring electrical engineering students. If those items in electricity were 
included in the ability criterion, that is, in the total score, a number of items 
could be identified as falsely flagging DIF in favour of boys from the natural 
science line. If they are excluded, the false positive DIF disappears. The 
conclusion is that when total score, including all items, was used as an ability 
criterion some of the items flagged as DIF did so as a consequence of false 
positive errors. On the other hand, when items exhibiting DIF were excluded, 
investigations of DIF for different groups leads to different definitions of the 
valid total scores. This is inconsistent. 

A multi-method approach was used in this study in order to eliminate part of 
the statistical artefacts resulting from different methods. One approach was to 
define the total scores as including all items as an ability criterion. A second 
approach was to use transformed grades as en external criterium. A third 
approach was to use P-SIBTEST, a computer program developed by William 
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Stout and his colleagues. P-SIBTEST excludes the item under invstigation. For 
both methods based on internal criteria it was optional to exclude items 
considered not valid. Since no such items were found, all items were included 
in total score ability criterion in all investigations. 

Comparisons between these three approaches were made. Generally, for those 
items flagged statistically significant, the approaches flagged items in the same 
direction. The two MH approaches flagged the same number of items, of the 
200 in the study, in favour of girls and in favour of boys. P-SIBTEST flagged 
substantially more items in favour of boys. In particular, that was the case for 
polytomously scored items. 

It is claimed that, since the methods used in the study were closed internal 
systems, it made more sense that, on average over all tests, the number of items 
flagged to boys and girls respectively should be about equal. From this point 
of view the MH methods were considered more reliable than P-SIBTEST. 

In the final judgement, items flagged statistically significant by two of the 
three methods used were judged to exhibit DIF. If only one method flagged an 
item statistically significant it was not considered to exhibit DIF. 

Mantel-Haenszel for modelled frequencies 

It was considered important to judge whether DIF was practically significant, 
not only by statistical detection, but also from graphical inspection In order to 
make graphical inspection more distinct and detection of nonuniform DIF 
possible, observed empirical item characteristic curves (ICC) for reference and 
focal groups were fitted to a two parameter logistic regression model. This 
model fit was necessary because the MH procedure cannot readily detect 
nonuniform DIF. Given the two estimated parameters it was easy to show 
smoothed graphs of the two ICCs. 

If the two ICCs crossed within the ability range of interest, it was easy to make 
a computer program calculate the score groups between which the two curves 
crossed (formula 28, p.l 12). Mantel-Haenszel indices could then be computed. 
The odds ratios were summed the normal way for score groups lower than the 
crossing point. For score groups above the crossing point, the inverse odds 
ratios were added (formula 29, p. 113). The same approach was used for the 
chi-square statistic (formula 30, p. 113). This gave a Mantel-Haenszel alpha 
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and a chi-square statistic for nonuniform DIF. 

No particular emphasis was put on the analysis of items flagged for nonuni
form DIF. The general interpretation of DIF in the dissertation was that DIF, 
uniform or nonuniform, is an effect of multidimensionality. But nonuniform 
DIF, in particular, seems very difficult to explain in a way that makes sense to 
the ability scales used. For this reason items showing nonuniform DIF were not 
considered in this dissertation. However, the method used to detect nonuniform 
DIF seems to generate reliable results. 

Classification of items 

The second part of the dissertation was more directly focusing on the national 
tests in physics 1982-1994, and in particular on flagged items. All items were 
classified from 10 different criteria. The codings were made by three judges, 
all experienced physics teachers. Analysis showed that interjudge reliability 
was quite low for some of the criteria and therefore the results based on those 
criteria were not considered reliable. These more or less unreliable criteria 
were mainly of a cognitive nature. They were: a) reproduction versus 
production, b) number of qualitatively distinct levels in the solution, c) abstract 
or concrete context, d) spatial component, and e) mathematical component. 
Generally the mathematical difficulty of the items were low, which means the 
items tended, from a mathematical point of view, to be on the lower secondary 
school level. 

The criteria with relatively high interjudge reliability were: a) content area, b) 
item format, c) type of figure, d)quantitative or qualitative solution, and e) 
number of words. 

Results of the analyses 

Comparisons of different criteria were based, not only on items flagged as 
statistically significant, but on all items. Items with odds ratios lower than one 
were considered "girl-items" and items with odds ratios larger than one were 
called "boy-items". They were quantified by the square root of their chi-square 
statistic, in this case, the z value. 

The most surprising result was related to content. Content was divided into six 
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major areas. In the following list they are ordered by the number of items in 
each category, which is shown in parenthesis: 1) classical mechanics (72), 2) 
electricity (54), 3) waves (32), 4) modern physics (19), 5) magnetism and 
induction (17), and 6) various (4). 

The result shows that there was a strong significant difference (p < 0,000005) 
between classical mechanics, being an area favouring boys, and electricity, 
being an area favouring girls (figures 44, p. 246 and 45, p. 247). This was 
contradictory to the general opinion expressed in the literature, where 
electricity often is mentioned as a typical content domain favouring boys. 

There was also significant differences between classical mechanics and modern 
physics, and between classical mechanics and waves. Waves includes both 
mechanical waves and electro-magnetic waves and some items were flagged 
as strongly significant boy items while others were flagged as girl items. The 
overall impression was that classical mechanics was the content area most 
significantly flagged for boys. While the other areas, except magnetism and 
induction, were more or less flagged as areas favouring girls and, in particular, 
this was the case for electricity. The interjudge reliability was high on 
classifying items to content areas, and these results were considered highly 
reliable. 

Other classifications result in more expected results. Multiple choice items 
seemed to be favouring boys, while short answer items, that is items where 
only the answer is written, to a higher degree were in favour of girls. Items 
where a full solution should be presented were neutral from a DIF point of 
view (figures 51 and 52, p. 254). Interjudge reliability was high for this 
classification as well. 

Items containing a large amount of text, measured as the number of words, 
were slightly in favour of boys (figure 49, p. 252). This might be somewhat 
surprising, since it is generally assumed that girls do better on verbal factors. 
Counting words is, however, a very simple measure of the verbal factor and the 
results should not be taken too literally. 

Items requiring a qualitative solution were flagged as boy items to a signifi
cantly higher degree (figures 55 and 56, p. 257). While items with quantitative 
solutions were a little more often flagged as girl items. 

Items classified as having a spatial factor were, on average, slightly in favour 
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of boys (figures 58, p. 259 and 59, p. 260). This was in agreement with results 
found in other studies. Other classifications show no result of particular interest 
or were considered too unreliable to be of any interest. 

It is important, however, to remember that the methods used were conditional. 
Boys almost always had higher proportions of correct answers, sometimes even 
on items flagged as statistically significant girl items. 

Predicting DIF 

The main results were that classical mechanics was the content area signifi
cantly favouring boys, and that electricity was an area favouring girls. This 
does not, however, mean that a majority of items in those content areas were 
significantly flagged as items favouring boys and girls respectively. As a 
matter of fact, out of the 74 items classified within classical mechanics, 21 
were flagged as statistically significant (p < 0,05) boy items, 49 were neutral, 
and 4 were flagged in favour of the girls. This means that the best prediction 
was that an item in classical mechanics was neutral. The situation was the same 
for electricity, and all other content areas used in this study. In fact the 
situation was the same for all other criteria as well. 

Actually the most probable prediction was that an item was neutral, no matter 
what criterion was used. Combining different criteria did not give much help, 
since the number of items in each cell was decreased rapidly when a new 
criterion was added. It would be necessary to have a very large number of 
items in order to get cell frequencies large enough to give stable probability 
estimates. 

A prediction based on more holistic judgement turned out to give very bad 
predictions. The overall conclusion was that reliable prediction of DIF, based 
on qualitative judgement, was not possible. At least not for complicated items 
of the kind used in final tests in physics, and probably not for items in any 
other subject either, in upper secondary school. There were apparently 
differences between different kinds of items, but those differences were not 
consistent enough to predict DIF for single items. Since there were, on average, 
4-5 items in classical mechanics in every test, there is a high probability that 
at least one item would be flagged in favour of the boys, but it was impossible 
to predict which item. The only way to detect DIF in advance will be to pretest 
the items and to perform DIF studies based on pretest results. Reviews may be 
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necessary for other reasons, but trying to predict significant DIF for boys and 
girls seem to be a waste of time. 

In the final chapter of this dissertation some possible interpretations of uniform 
and nonuniform DIF were discussed. It was proposed that those items flagged 
for very significant DIF should be studied in a qualitative way, for example by 
speak aloud studies or protocol analysis, in order to better understand the 
processes taking place when students attempt to solve these items. 
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Tabell 1. Olika statistikor för pojkar och flickor: 
poängmedelvärden, betygsmedelvärden, standardavvikelser, 
observerade och standardiserade differenser, reliabiliteter, 
"enskilda mätningens medelfel" samt antal elever för samtliga 
centrala prov i fysik 1982-1995, (normeringsgruppen). 

Bilaga 2 397 
Tabell 2. DIF-index och statistikor, lösningsproportionersamt 
klassificeringar av samtliga uppgifter i de centrala proven i 
fysik 1982 - 1995, (normeringsgruppen). 

Bilaga 3 
Uppgifterna 4, 11 och 15 i 1995 års centrala prov i fysik 
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407 

Bilaga 3: Uppgifterna 4, 11 och 16, CpFy 1995. 

Bilaga 3 

4 En kropp som befinner sig i v ila exploderar. De två delar som därvid bildas har 
olika massor och rör sig fritt efter explosionen. 

Två av följande påståenden om situationen omedelbart efter explosionen är 
korrekta. Vilka? 

A) Den totala rörelseenergin är noll. 
B) De två delarna har lika stora rörelseenergier. 
C) De två delarna har lika stora hastigheter. 
D) De två delarna har lika stora rörelsemängder. 
E) De två delarna rör sig i exak t motsatta riktningar. 

11 Två partiklar, vardera med vilomassan m0, rör sig rakt från varandra med 
höga hastigheter. Partiklarnas hastigheter är lika stora. De båda partikl^nas 
sammanlagda  re la t iv is t i ska  massa  ä r  M (och  deras  to ta la  energ i  ä r  Mc ) .  

Hur stor rörelseenergi har var och en av partiklarna? 

För att beräkna den energi som krävs för att föra två protoner (väteatom
kärnor) mot varandra kan vi använda en modell där vi tänker oss den 
ena protonen fixerad. Figuren visar i förenklad form hur elektriska 
fältstyrkan E beror av avståndet rfrån den fixerade protonen. 

Hur mycket energi behövs för att föra den andra protonen från ett läge 
på avståndet 0,40 nm till ett annat läge 0,050 nm från den fixerade 
protonen? Redovisa hur du använder grafen för att beräkna energin. 
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