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ABSTRACT 

Stage, C, Group differences in test results. The significance of test 
item contents for sex differences in results on tests on vocabulary 
and general knowledge. Doctoral dissertation at the Department of 
Education, University of Umeå, 1985. (In Swedish with a summary in 
English)• 

The present monograph deals with the problem of sex differences in 
test results from various angles. Initially, the aim was to investi
gate whether the use of test results in selection could be considered 
fair in spite of sex differences in test score averages. As work prog
ressed, the aim was specified towards clarifying in what manner test 
item content is related to sex differences in results and whether the 
observed differences are consistent over different groupé of men and 
women. 

After a brief review of some research results on sex differences in 
cognitive abilities, the Swedish Scholastic Aptitude Test (SSAT) is 
described. The SSAT is the measuring instrument in the following 
empirical studies. In chapter four there is a survey of a number of 
models which aim at correcting for unfair group differences in test 
scores when the tests are to be used in selection. Two models are 
examined empirically. In chapter five such models are examined that 
aim to identify individual test items giving deviant results. The con
clusion of these two studies is that statistical models can not solve 
the problem of group differences in test scores, since what consti
tutes fairness is mainly a value problem. This cannot be dealt with in 
a strictly technical manner. Chapter six is devoted to analyses of 
test item content and sex differences in all subtests on vocabulary 
and general knowledge which have been used in the SSAT between 1977 
and 1983. The conclusion from these analyses is that test item content 
seems to determine whether men or women obtain higher test scores. 
Some subcategories of items seem to favour men and others favour 
women. The extent to which the testees are able to predict which items 
favour one sex or the other is studied in chapter seven. The testees 
could only make appropriate judgements to a very limited extent. In 
chapter eight the significance of age and education for sex differen
ces in test scores is studied. Furthermore, sex differences on indivi
dual items are studied for men and women having the same score on the 
subtest level. Sex differences in scores on individual test items 
could not be eliminated by equalizing age, education or subtest 
achievement respectively. Finally, the results from all the studies 
are summarized and discussed in view of their significance for the 
validity of the tests. 

Key words: Test bias, item bias, content bias, sex bias, sex differen
ces, vocabulary tests, tests on general knowledge. 
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SAMMANFATTNING 

Stage, C. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinnehållets betydel
se for resultatskillnader mellan man och kvinnor på prov i ordkunskap 
och allmänorientering. Akademisk avhandling vid pedagogiska institu
tionen, Umeå universitet, 1985. 

I föreliggande arbete som h ar utförts inom området testteori och test-
konstruktion, studeras könsskillnader i provresultat ur olika aspek
ter. Till en början var avsikten att söka besvara frågan om det kan 
anses rättvist att använda prov i urvalssammanhang trots genomsnittli
ga resultatskillnader mellan man och kvinnor. Under arbetets gång har 
syftet specificerats till att belysa på vilket satt innehållet i en
skilda provuppgifter är relaterat till könsskillnader i resultat och 
om s killnaderna år konsistenta över olika grupper av man och kvinnor. 

Efter en kort genomgång av några tidigare forskningsresultat inom om
rådet könsrelaterade skillnader i kognitiv förmåga ges en presentation 
av högskoleprovet som u tgör mätinstrument i de följande empiriska stu
dierna. Först görs en genomgång av modeller som s yftar till att korri
gera för gruppskillnader i provresultat nar dessa provresultat ska an
vändas för urval. Två av dessa modeller prövas även empiriskt. Däref
ter görs en prövning av modeller för att identifiera enskilda provupp
gifter som fungerar olika för olika grupper av prövande. Slutsatsen av 
dessa två studier blev att man inte med statistiska modeller kan lösa 
problemet med gruppskillnader i provresultat. Nästa studie är en ana
lys av innehållet och könsskillnaderna i samtliga de ordkunskaps- och 
allmänorienteringsuppgifter som använts i högskoleproven mellan åren 
1977 och 1983. Slutsatsen av denna analys blev att uppgiftsinnehållet 
tycks vara relaterat till om män eller kvinnor erhållit bättre resul
tat. Vissa innehållsområden gynnade män och andra innehållsområden 
gynnade kvinnor. I nästa studie undersöks i vilken utsträckning de som 
genomgår proven själva kan bedöma vilka uppgifter som kommer att vara 
relativt lättare för män och vilka som kommer att vara lättare för 
kvinnor. Det visade sig att de prövande endast i mycket begränsad om
fattning kunde bedöma uppgifterna i detta avseende. Därefter studeras 
hur stor betydelse ålders- och utbildningsskillnader har för köns
skillnaderna i provresultat och slutligen görs en studie av könsskill
naderna på uppgiftsnivå mellan män och kvinnor som h ar samma resultat 
på delprovsnivå. Könsskillnaderna i resultat på uppgiftsnivå kunde in
te elimineras genom att jämställa de prövande avseende varken ålder, 
utbildning eller prestationsnivå. Avslutningsvis sammanfattas och dis
kuteras resultaten från samtliga studier med avseende på deras bety
delse för provens validitet. 
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kvinnor (under) uppdelade efter utbildningsbakgrund. 
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Antal individer anges inom parentes. Den genomsnittliga 
skillnaden för varje grupp över de tre provtillfällena 
anges i den sista kolumnen. 

8.5 Skillnader i medelvärden på ORD 83:A mellan män och 140 
kvinnor, uppdelade efter ålder och utbildningsbakgrund 
samt inom parentes skillnaderna uttryckta i spridnings-
enheter. 
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8.6 Skillnader i medelvärden på AO 83:A mellan man och 140 
kvinnor, uppdelade efter ålder och utbildningsbakgrund 
samt inom parentes skillnaderna uttryckta i spridnings-
enheter. 

8.7 Antal pojkar respektive flickor på olika gymnasielinjer 143 
samt deras medelbetyg. 

8.8 Medelvärden på ORD-provet for pojkar och flickor, upp- 144 
delade på linjer, på provet totalt samt på mans- och 
kvinnouppgifter. 

8.9 Medelvärden på ORD-provet for pojkar och flickor inde- 144 
lade i grupper av linjer, på provet totalt samt på 
mans- och kvinnouppgifter. 

8.10 Antal pojkar respektive flickor på olika gymnasielinjer 149 
samt deras medelbetyg. 

8.11 Medelvärden på AO-provet for pojkar och flickor, uppde- 150 
lade på linjer, på provet totalt samt på mans- och 
kvinnouppgifter. 

8.12 Medelvärden på AO-provet för pojkar och flickor inde- 151 
lade i grupper av linjer, på provet totalt samt på 
mans- och kvinnouppgifter. 

9.1 Antal män och kvinnor med 18 poäng på delproven ORD och 157 
AO 83:A och 83:B 

9.2 Antal uppgifter i varje delprov uppdelade i kategorier 158 
efter skillnaden i losningsproportion mellan män och 
kvinnor. 

9.3 Huvudorden i de ORD-uppgifter som gett upphov till de 159 
största skillnaderna i losningsproportion mellan män 
och kvinnor. 

9.4 Innehållet i de AO-uppgifter som gett upphov till de 159 
största skillnaderna i losningsproportion mellan män 
och kvinnor. 

9.5 Antal uppgifter som studerats i varje delprov samt kor- 160 
relations- och alienationskoefficienter mellan mäns och 
kvinnors A-värden. 

9.6 Avvikande uppgifter i delprov ORD 83:A enligt A-plot- 165 
metoden 

9.7 Avvikande uppgifter i delprov ORD 83:B enligt A-plot- 166 
metoden 

9.8 Uppgifter i delprov AO 83 : A som var alltför lätta för 167 
män enligt A-plot-metoden 
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9.9 Uppgifter i delprov AO 83:A som var alltför latta for 168 
kvinnor enligt A-plot-metoden 

9.10 Uppgifter i delprov AO 83:B som var alltför latta for 169 
män enligt A-plot-metoden 

9.11 Uppgifter i delprov AO 83:B som var alltför lätta for 170 
kvinnor enligt A-plot-metoden 
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FIGURFÖRTECKNING 

4.1 Två grupper A och B med gemensam regressionslinje, men 36 
storre medelvärdesskillnad i testvariabeln an i krite
rievariabeln. 

4.2 Regressionslinjer mellan provresultat och medelbetyg 45 
för flickor (översta linjen), pojkar (understa linjen) 
och den gemensamma regressionslinjen for pojkar och 
flickor (mittenlinjen). 

4.3 Olika utfall vid urval med test a) utvalda och fram- 52 
gångsrika, b) avvisade som s kulle ha varit framgångsri
ka, c) avvisade som s kulle ha misslyckats och d) utval
da som m isslyckas. 

5.1 Delprov ORD 77. Uppgifternas A-värden för kvinnor 65 
prickade mot A-värdena för män. Referenslinje för ratt
visande uppgifter (heldragen) samt grinslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

5.2 Delprov ORD 78. Uppgifternas A-värden för kvinnor 66 
prickade mot A-värdena för män. Referenslinje för rätt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

5.3 Delprov AO 77. Uppgifternas A-värden för kvinnor 67 
prickade mot A-värdena för män. Referenslinje för rätt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

5.4 Delprov AO 78. Uppgifternas A-värden för kvinnor 68 
prickade mot A-värdena för män. Referenslinje för rätt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

6.1 Ämnesområden för ORD-uppgifterna inprickade i en dimen- 98 
sion kvinnligt-neutralt-manligt. Inom parentes anges 
antalet uppgifter som legat till grund för bestämning
en. 

6.2 Ämnesområden för AO-uppgifterna inprickade i en dimen- 105 
sion kvinnligt-neutralt-manligt. Inom parentes anges 
antalet uppgifter som legat till qrund för bestämning
en. 

9.1 Delprov ORD 83:A. Uppgifternas A-värden för kvinnor 161 
prickade mot A-värdena för män. Referenslinje för ratt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer for av
vikande uppgifter (prickade). 
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9.2 Delprov ORO 83:B. Uppgifternas A-varden for kvinnor 162 
prickade mot A-vardena for man. Referenslinje för rätt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer for av^ 
vikande uppgifter (prickade). 

9.3 Delprov AO 83:A. Uppgifternas A-varden för kvinnor 163 
prickade mot A-vardena for män. Referenslinje for ratt
visande uppgifter (heldragen) samt gränslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

9.4 Delprov AO 83:B. Uppgifternas A-varden för kvinnor 164 
prickade mot A-vardena för mån. Referenslinje för rätt
visande uppgifter (heldragen) samt granslinjer för av
vikande uppgifter (prickade). 

10.1 Poangfördelningarna för man och kvinnor på delproven 189 
ORD och AO våren och hösten 1983. 
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1 INLEDNING 

Allman bakgrund 

I samband med högskolereformen 1977 togs ett nytt instrument i bruk 

for urval bland vissa grupper av sökande till högskolan. Detta urvals

instrument fick namnet högskoleprovet. Högskoleprovet, som består av 

sex delprov, konstrueras och utvecklas inom ett projekt vid pedagogis

ka institutionen vid Umeå universitet. Det arbete som har presenteras 

har utförts inom ramen för detta projekt. 

Det högskoleprov som användes första gången i maj 1977 har en lång 

tillkomsthistoria. Redan under 1960-talet påbörjades diskussionerna om 

införandet av urvalsprov för tilltrade till universitet och högsko

lor. Den fleråriga utredningsverksamheten resulterade dock i beslutet 

att inledningsvis använda högskoleprovet enbart för vissa sökande, 

nämligen de som h ar allmän behörighet att studera vid högskolan genom 

att de ar 25 år, har arbetat i minst 4 år och har vissa kunskaper i 

engelska. I direktiven för provkonstruktionen ingår dock att de prov 

som nu an v ands skall konstrueras så att de i framtiden ska kunna an

vändas även för andra grupper av sökande. (Wedman & Henriksson, 1983). 

Sedan augusti 1983 arbetar en utredning med att se över reglerna för 

tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Denna utredning ska 
bl a pröva möjligheterna för en ökad användning av högskoleprovet. 

Ett problem som aktualiserades redan vid utprövningen av de första 

försöksversionerna för högskoleprovet, var att de genomsnittliga prov

resultaten för män och kvinnor blev olika (Wedman, N., 1971). Det är 

omkring detta problem som föreliggande arbete är centrerat. Arbetet 

har sålunda utförts inom forskningsområdet testkonstruktion och test-

teori. Resultaten avses i första hand komma till användning vid prov-

konstruktion och vid tolkning av provresultat. Delar av resultaten kan 

även bidra mer generellt till Ökad förståelse av prestationsskillnader 

mellan män och kvinnor avseende provresultat. 
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Övergripande syfte 

I detta arbete behandlas könsskillnader i provresultat ur olika aspek

ter. Det ursprungliga syftet var att söka fastställa om d et kan anses 

rattvist att använda prov trots att de genomsnittliga resultaten for 

man och kvinnor ar olika. Under arbetets gång har syftet alltmer änd

rats mot att belysa på vilket satt det specifika innehållet i enskilda 

uppgifter är relaterat till de skillnader i resultat som erhålls mel

lan kvinnor och man och i vilken utsträckning dessa resultatskillnader 

ar konsistenta for olika grupper av man och kvinnor. Det specifika 

syftet for varje separat studie presenteras i anslutning till de olika 

kapitlen. 

Samtidigt som syftet med arbetet ändrades mot att belysa relationen 

mellan uppgiftsinnehåll och könsskillnader i resultat begränsades de 

studerade provtyperna till de delprov som avser att mäta ordkunskap 

och allmänorientering. Anledningen till att just dessa två provtyper 

valdes var att i dessa prov kan uppgiftsinnehållet sägas vara mer di

rekt relaterat till svaret på uppgiften än vad som gäller for andra 

provtyper t ex problemlösnings- eller tabelltolkningsuppgifter. För 

ordkunskaps- och allmänorienteringsuppgifter gäller att det huvudsak

ligen är vad uppgiften handlar om - utan interfererande lösningspro

cesser - som a vgör om en person kan besvara uppgiften eller ej. 

Undersökningsgrupper 

Den huvudsakliga undersökningsgruppen för de i detta arbete redovisade 

studierna har varit deltagarna i de reguljära prövningarna med h ögsko

leprovet. I kapitel tre beskrivs resultaten för samtliga deltagare 

fr o m våren 1977 tom hösten 1983; i kapitel fem behandlas resultat 

av de prövande våren 1977 och våren 1978; i kapitel sex behandlas 

samtliga deltagares provresultat 1977-1983; i kapitel nio behandlas 

resultat av en utvald grupp av de prövande våren och hösten 1983. 

Deltagarna i högskoleprovet utgörs av personer som kan söka till hög

skolestudier i kvotgrupp 4. Kvotgrupp k i 3in tur beskrivs av UHÄ i 

"Högskoleprovet 1984. Orientering och exempel" på nedanstående sätt: 
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"I grupp 4 ingår främst de som fyllt 25 år och som h ar minst 
4 års arbetslivserfarenhet. Till grupp 4 fors Sven sökande 
med b ehörighetsgrundande utbildning, som i nte går att poäng-
beräkna i grupperna 1-3. Invandrare, politiska flyktingar 
och svenskar med utländsk utbildning kan - om de själva be
går det - bli placerade i grupp 4 i stillet for i "utlän-
ningsgruppen". De får i så fall räkna poäng både for arbets
livserfarenhet och högskoleprovet. (Du får alltså räkna po
äng för högskoleprovet även om du inte är s k 25:4)". (s 6) 

Under hela den tid högskoleproven varit i bruk har elever från årskurs 

tre i gymnasiet utgjort utprövningsgrupp för samtliga uppgifter som 

har ingått i högskoleproven, eftersom de utgör den grupp som traditio

nellt har varit behörig för högskolestudier. Gymnasister i årskurs tre 

har även utgjort undersökningsgrupp i vissa av de i detta arbete redo
visade studierna. 

I kapitel fyra används resultat från den första stora utprövningen av 

uppgifter inför det blivande högskoleprovet för empirisk prövning av 

test-hias-modeller; denna utprövning ägde rum år 1970 på elever i års

kurs tre i gymnasiet. I kapitel sju används gymnasister för att erhål

la en bedömning av uppgifter och i kapitel åtta används gymnasister 

för att erhålla grupper av män och kvinnor som var jämförbara med av

seende på ålder och utbildningsbakgrund. 

Disposition 

I kapitel två "Könsrelaterade skillnader i kognitiv förmåga11 presente

ras en litteraturgenomgång. Här diskuteras kort tillgängliga forsk

ningsresultat om könsskillnader i intellektuell förmåga med betoning 

på den verbala förmågan. 

I kapitel tre "Könsskillnader i resultat på högskoleprovet" ges en 

närmare presentation av högskoleprovet. Samtidigt redovisas vissa re

sultat från de reguljära prövningar som har genomförts tom hösten 

1983. Delar av dessa resultat har tidigare publicerats i en artikel i 

Utbildningsstatistisk årsbok 1983/84 (5CB, 1984). 
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Kapitel fyra "Test-bias" utgör en bearbetning av rapportens "Några as

pekter på rattvisa vid användning av test" (1978). Har presenteras sju 

olika test-bias-modeller, dvs modeller som syftar till att fastställa 

om test fungerar rättvist i urvalssammanhang. Två modeller prövas em

piriskt och resultaten med de två modellerna jämförs och diskuteras. 

Kapitel fem "Item-bias" utgör en bearbetning av rapporten: "Att stude

ra testuppgifter som fungerar olika for män och kvinnor" (1980). Här 

behandlas item-bias-modeller, dvs modeller som syftar till att fast

ställa om speciella uppgifter i ett prov fungerar på olika sätt för 

olika grupper av provande. Två modeller provas empiriskt på mäns res

pektive kvinnors resultat på två ordkunskaps- och två allmänoriente-

ringsprov. Denna studie avslutas med en innehållsanalys av de uppgif

ter, som bedömdes vara orättvisa enligt båda metoderna. 

Kapitel sex "Analys av ord- och allmänorienteringsuppgifter utifrån 

könsskillnader i resultat" består av rapportens "Könsskillnader i re

sultat på 450 allmänorienteringsuppgifter" (1984) kompletterad med en 

analys av samma antal ordkunskapsuppgifter. Här analyseras med avseen

de på könsskillnader i resultat, samtliga ordkunskaps- och allmän

orienteringsuppgifter som i ngått i de 15 första reguljära prövningarna 

med högskoleproven. Uppgifterna kategoriseras dels utifrån storleken 

på skillnaderna i resultat mellan män och kvinnor dels utifrån inne

hållet i uppgifterna. 

I kapitel sju "En grupp prövandes bedömningar av vilka uppgifter som 

ger upphov till könsskillnader i resultat" har en omarbetning gjorts 

av de studier som behandlats i en artikel i Scandinavian Journal of 

Educational Research (1983, 27, 49-71). Här studeras i vilken ut

sträckning de prövande själva kan avgöra vilka uppgifter som ger upp

hov till könsskillnader i resultat. 

De studier som r edovisas i kapitel åtta "Ålders- och utbildningsskill

nader i relation till könsskillnader i provresultat" kan ses som en 

korsvalidering av resultaten från kapitel sex. Här undersöks om s lut

satserna beträffande manliga och kvinnliga uppgifter är giltiga även 
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för yngre personer och i vilken utsträckning gymnasielinjetillhörighet 

påverkar könsskillnaderna i provresultat. 

1 kapitel nio "Resultatskillnader mellan man och kvinnor på samma pre

stationsnivå" redovisas ytterligare en empirisk studie. Mar undersöks 

hur könsskillnaderna på uppgiftsnivå påverkas av att grupperna man o ch 

kvinnor jämställs avseende delprovspoäng. 

I kapitel tio "Sammanfattande diskussion" diskuteras resultaten från 

de olika studierna inom ramen för validitetsteorin. En diskussion om 

skillnader och likheter mellan män och kvinnor avseende provresultat 

förs också. Avslutningsvis antyds några uppgifter för fortsatt forsk

ning. 

Utgångspunkten för detta arbete har således varit de resultatskillna

der mellan man och kvinnor som har observerats på högskoleproven. I 

kapitlen två och tre ges en bakgrundsteckning utifrån en beskrivning 

av resultat från tidigare studier (kapitel två) och av resultaten på 

högskoleproven med avseende på könsskillnader (kapitel tre). I syfte 

att söka fastställa om d et kan anses "rättvist" att använda provresul

taten trots dessa skillnader studeras ett antal test-bias-metoder var

av två även prövas empiriskt (kapitel fyra). Inriktningen i arbetet 

ändras därefter mot att söka belysa om de skillnader som erhållits i 

resultat mellan män och kvinnor kan sägas vara beroende av proven och 

provinnehållet (kapitlen fem och sex) eller om de kan förklaras av att 

de jämförda grupperna varit olika i andra avseenden än kön: ålder el

ler utbildning (kapitel åtta) eller allmän prestationsnivå (kapitel 

nio). 

Studien av de prövandes bedömningar av uppgifterna med avseende på 

könsskillnader (kapitel sju) kan vid första påseende tyckas ligga vid 

sidan av de andra studierna. I anslutning till resultaten i kapitlen 

fem och sex ansågs det dock vara av intresse att även belysa i vilken 

utsträckning en grupp prövande kunde bedöma vilka uppgifter som är 

lättare för män respektive kvinnor. 



De olika kapitlen kan läsas var för sig, men avsikten 8r att de ska 
komplettera varandra och tillsammans ge en 5kad förståelse av köns
skillnader i resultat framför allt pi prov i ordkunskap och allmin-
orientering men Sve n på prov i allmänhet. 
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2 KÖNSRELATERADE SKILL NADER I KOGNITIV FORMAGA 

En mängd olika undersökningar har utförts inom området konsreiaterade 
skillnader i kognitiv förmåga. Avsikten i detta kapitel har inte varit 

att försöka ge en heltackande bild av all den forskning som har ut

förts och redovisats; kapitlet kännetecknas snarare av en hård av-

gränsning till enbart de aspekter som har bedömts ha direkt relevans 

for de följande empiriska studierna. 

Först kommer några generaliseringar att presenteras som ka n återfinnas 

i de flesta översiktsverk och som har bedömts ha anknytning till de 

områden som komme r att behandlas i föreliggande arbete* Härvid behand

las verbal förmåga i anknytning till ordkunskap och kvantitativ och 

spatial förmåga i anknytning till allmänorientering samt värderingar 

och intressen som har bedömts ha anknytning till både ordkunskap och 

allmanorientering på en förklarande nivå. Efter denna korta genomgång 

presenteras några kritiska synpunkter på de metoder att sammanfatta 

och generalisera kunskap som o fta tillämpas inom området intellektuel

la könsskillnader. Därefter redovisas några forskningsresultat avseen

de ordkunskap och kapitlet avslutas med en kommentar. 

Några generaliseringar 

Det finns ett flertal arbeten som söker sammanfatta den disparata kun

skap som finns inom området intellektuella könsskillnader. Ett tidigt 

sådant arbete, som fortfarande kan sägas ha visst intresse eftersom de 

flesta av slutsatserna fortfarande tycks gälla, är Goodenoughs 

(1927). Terman & Tyler (1954) har sammanställt de undersökningar av 

intellektuella könsskillnader som har utförts mellan åren 1920 och 

1952. Anastasi (1958) har i en ofta refererad sammanställning redovi

sat de mest accepterade generaliseringarna avseende könsskillnader. 

Maccoby (1967) har gjort en bibliografi över de undersökningar av 

könsskillnader som utförts fram till år 1965 och Garai & Scheinfeld 

(1968) har gjort en annan översikt. Maccoby & Jacklin (1975) har i ett 

mycket omfattande och ofta refererat arbete sammanfattat den mängd u n

dersökningar av könsskillnader som utförts mellan åren 1965 och 1973. 
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Hoyenga & Hoyenga (1979) diskuterar tänkbara orsaker till könsskillna

der, och ger även en beskrivning av hur dessa skillnader anses se ut. 

Har följer en kort sammanfattande beskrivning av några generalisering

ar som å terfinns i de flesta av ovan refererade verk och som ka n ans88 

ha anknytning till områdena ordkunskap och allmänorientering, dvs de 

områden som komme r att behandlas i detta arbete. 

Verbal förmåga 

En av de mest vedertagna uppfattningarna beträffande intellektuella 

könsskillnader är att kvinnor är verbalt överlägsna. I förskoleåldern 

och under de första skolåren anses flickor vara bättre än pojkar i de 

flesta aspekterna av verbal prestation. Flickor säger sitt första ord 

tidigare, de artikulerar klart vid tidigare ålder, använder längre me

ningar och talar mer flytande än pojkar. Dessa skillnader i tidig ål

der brukar ofta förklaras med att flickor allmänt är tidigare utveck

lade än pojkar. Flickor lär sig läsa fortare an pojkar och det är fler 

pojkar än flickor som b ehöver specialundervisning i läsning. Vid unge

fär 10-årsåldern anses pojkar ha hunnit ikapp i läsförmåga, men genom 

skolåren anses flickor vara bättre på grammatik- och stavningsprov. 

Kvantitativ förmåga 

I förskoleåren och under de första skolåren förefaller det inte finnas 

några könsskillnader i prestation vad gäller numeriska operationer och 

kvantitativa begrepp . När skillnader erhålls i åldrarna 9-13 tycks de 

vara till fördel för pojkar och efter den åldern blir skillnaderna 

tämligen konsistenta. Under ungdomsåren tycks pojkarnas bättre presta

tioner i matematik åtföljas av bättre prestationer i och större in

tresse för naturvetenskap. 

Spatial förmåga 

Begreppet spatial förmåga har inte lika uppenbar innebörd som verbal 

och kvantitativ förmåga, men omfattar bl a förmågan att uppfatta tre

dimensionell rymd, tolka inneslutna bilder, föreställa sig förändring 
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i bilden och rotation i planet. Betraffände spatial förmåga anses det 

vara tämligen väl fastlagt att pojkar ar överlägsna från omkring sex-

årsåldern. Oetta gäller de flesta typer av test där någon form av spa

tial förmåga ingår: block-design (en tvådimensionell återgivning av en 

tredimensionell stapel av block, där uppgiften är att avgöra hur många 

block som finns på bilden), inbäddade figurer (där det gäller att hit

ta igen en viss figur i ett mönster), kugghjulssystem (där uppgiften 

är att avgöra vilken effekt som erhålls av att ett visst hjul rörs i 

en bestämd riktning), 1 förskoleåldern anses ingen skillnad föreligga 

mellan pojkar och flickor i spatial förmåga, men i början av skolål

dern börjar pojkar prestera bättre och från puberteten presterar poj

kar klart bättre på detta område. 

Skolbetyg 

Skolbetyg antyder nästan alltid bättre prestationer av flickor, även 

i de ämnen där pojkar brukar få högre poäng på standardiserade test. 

Oetta förhållande att flickor får högre betyg än pojkar även om de har 

samma eller lägre poäng på standardiserade prov har gett upphov till 

olika tolkningar; den vanligaste tolkningen är att flickor favoriseras 

vid betygssättning; en alternativ tolkning är att flickor på något 

sätt missgynnas vid användning av objektiva test. 

Värderingar och intressen 

Ett flertal studier har gjorts av barn strax över ett år, där barnet 

har förts in i ett rum fullt med leksaker och man har studerat hur 

lång tid barnet har ägnat varje leksak. Det är tydligt att redan vid 

denna tidiga ålder gör pojkar och flickor olika val, men vad som styr 

valen är oklart. 

Oet kunde vara intressant att veta vad som styr valet av leksaker från 

första början, eftersom det möjligen kan vara barnens preferenser som 

avgör vad som senare betecknas som pojk- respektive flickleksaker. 

Dessa är nämligen inte alltid direkt relaterade till vuxna könsrol

ler. Byggklossar t ex brukar betraktas som p ojkleksaker medan modelle-

ring, målning och ritning brukar betecknas som flicklekar. För att mä

ta graden av könsspecificering hos pojkar och flickor har man brukat 
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använda ett f,det"-test dvs en docka som k allas "det" har möjlighet att 

välja mellan olika aktiviteter som barnen utser åt den. Vanligtvis 

väljer pojkarna "manliga" aktiviteter och flickorna "kvinnliga". Men 

det tycks finnas en tendens att pojkar utvecklar ett könsbundet val 

tidigare än flickor och även att det kan finnas en minskning i kons-

bundenheten for flickor mellan fem och tio år. Ferquson & Maccoby 

(1966) fann även att vid tio års ålder föredrog pojkar aktiviteter som 

vanligtvis hörde till deras eget kön i högre grad än vad flickor gjor

de. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att barn är könsbundna 
redan under de första åren. Från omkring fyra-årsåldern är pojkar mer 

könsbundna än flickor på så sätt att de undviker för sitt kön "felak

tiga" lekar och föredrar aktiviteter som konventionellt uppfattas som 

passande för deras kön. 

Det tycks även finnas könsskillnader i det beteende som har samband 

med prestationsbehov. Vad gäller flickors prestationer dyker hela ti

den sociala faktorer upp. För flickor har prestationsbehov inget sam

band med intellektuella prestationer, men däremot med sociala rela

tioner. För pojkar gäller motsatsen, dvs deras prestationsbehov är i 

högre grad relaterat till intellektuella prestationer än till sociala 

relationer (Hoffman, 1972). 

Simmons & Rosenberg (1975) studerade pojkar och flickor från klass tre 

till tolv och fann anmärkningsvärda könsskillnader i önskemål om p res

tation och umgänge. Flickor bedömde det som viktigare att vara populä

ra än att vara duktiga. Dessa skillnader ökade under ungdomsåren. 

Flickor var i högre grad än pojkar angelägna om a tt vara omtyckta, me

dan pojkar var mer angelägna om att vara framgångsrika och att vara 

bäst. I ungdomsåren tycks således pojkar vara mest angelägna om p er

sonlig framgång medan flickor är mest angelägna om social framgång. 

Det verkar således vara så att kvinnor och flickor i högre grad än män 

och pojkar är intresserade av sociala aktiviteter. Deras intressen be

träffande böcker och TV-program är också mer inriktade mot de mjukare 

aspekterna av interpersonella relationer och mindre mot agqressiv 

handling. 
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När vuxna ska vardera olika intressen och sysselsättningar skattar 

kvinnor estetiska, sociala och religiosa områden högre än vad män g ör, 

medan män skattar teoretiska, ekonomiska och politiska områden högre. 

Det förefaller sammanfattningsvis vara som M essick (1972) konstaterat, 

nämligen att de mest genomträngande och betydelsefulla könsskillnader

na är de som återfinns beträffande intressen och värderingar. 

Kritiska synpunkter 

Tabell 2.1 som är hämtad från Jensen (1980) utgör en god illustration 

till många av de invändningar som ne dan kommer att riktas mot redovis

ningar av intellektuella könsskillnader. Enligt Jensen (1980) utgör 

denna tabell en sammanfattning av de studier som Maccoby & Jacklin 
(1975) redovisat. 

Tabell 2.1 Resultat av studier avseende könsskillnader på olika test 
publicerade efter 1966 (ur Jensen, 1980, s 622) 

Signifikant sKiiinaa tin rördel 
för 

Typ av test Ingendera Män Kvinnor 

Allmän intelligens 

Verbal förmåga 

Kvantitativ förmåga 

Visuell-spatial (ickeanalytisk) 

Visuell-spatial (analytisk) 

Slutledning (ickeverbal, icke-
spatial) 

40 

81 

15 

24 

35 

26 

16 

9 

25 

7 

13 

3 

5 

Piagets test av begreppsnivå 41 
2 )  Divergent tänkande (verbalt) 16 
2 )  Divergent tänkande (ickeverbalt) 7 8 

6 

5 1 1  

4 

8 

Signifikant över .05 nivån. 
2 )  Allmänt men felaktigt kallat "kreativitet". 
a) i,*. Könsskillnadsfekvenserna signifikant olika över .05 nivån med chi 

två test med 1 fg. 
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Jensen (1980) har gjort denna sammanfattning genom att från ca 20 te-

bellsidor hos Maccoby 4 Jacklin (1975) summera antalet studier under 

samma huvudrubrik som i nte gett några signifikanta skillnader, antalet 

som gett signifikanta skillnader till fordel for män och antalet som 

gett signifikanta skillnader till fordel for kvinnor; därefter utmarks 

med a) de områden dar antalet studier som gett skillnader till förmån 

for ett kon ar signifikant fler an antalet som gett signifikanta 

skillnader till fördel for det andra könet. 

Block (1976a,b) som g jort en kritisk granskning av Maccobys & Jacklins 

(1975) arbete avslutar sin artikel (1976a) med en sammanfattningsta

bell som i mycket liknar tabell 2.1, Block (1976a) beräknar propor

tionen studier inom varje huvudområden som gett resultat till fördel 

för män respektive kvinnor. För t ex "testad verbal förmåga" kommer 

hon på det sättet fram till att kvinnor har erhållit bättre resultat i 

28 % av de 141 redovisade undersökningarna medan män erhållit bättre 

resultat i 9 % av dessa studier. 

Denna sammanfattningsmetod rekommenderas även av Rushton, Brainerd & 

Pressley (1983). De hävdar att "aggregationsprincipen" i allmänhet bör 

användas som forskningsmetod eftersom kombinationen av flera mätningar 

leder till att mätfelen tar ut varandra och därigenom blir resultaten 

säkrare. Som demonstration av fördelarna med aggregationsprincipen 

presenterar de en tabell över könsskillnader som har baserats på 

Blocks (1976a) sammanfattning av Maccobys & Jacklins (1975) tabeller. 

Här har emellertid ytterligare sammanslagningar gjorts, så att t ex 

"testad verbal förmåga" kombinerats med "spontant verbalt beteende" 

och resultatet blev att kvinnor erhållit bättre resultat i 28 % av 160 

studier av "verbal förmåga". Rushton et al (1983) avslutar sitt av

snitt om k önsskillnader på följande sätt: 

"Once again, the appropriate use of aggregation (this time 
over separate studies) establishes clear relationships 
otherwise obscured by single measurement methodology." (s 
32) 

Det orimliga i såväl Gensens (1980) som Blocks (1976a) och Rushtons et 
al (1983) tabeller framgår om man studerar Maccobys & .lacklins (1975) 
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ur8pungliga tabeller. For att aven fortsättningsvis begränsa exempli

fieringen till verbal förmåga gäller for området "testad verbal förmå

ga" att i de sammanlagt 141 studier som redovisats har de försöksper

soner som studerats varierat i ålder från 6 månader till 84 år; anta

let försökspersoner i de olika studierna har varierat mellan 32 och 

5 000; den "testade verbala förmågan" har utgjorts av bl a artikule-

ring, verbal association, benämning av föremål, verbal imitation, läs

förståelse, läshastighet och ordkunskap. Samma diskrepans mellan olika 

studier gäller för alla områden. Denna rent kvantitativa aggregation 

utan hänsynstagande till de kvalitativa aspekterna i de studier som 

sammanförts och jämförts ger anledning till ett flertal invändningar. 

Den första generella invändningen mot redovisningen i tabell 2.1 är 

det sätt på vilket olika åldersgrupper har kombinerats. Vilka ålders

grupper som jämförs kan troligen i hög grad påverka vilka resultat som 

erhålls. Skillnader som är påtagliga mellan pojkar och flickor i sju

årsåldern kan ha försvunnit i tolvårsåldern och omvänt. På grund av 

skillnader mellan pojkar och flickor i fråga om mognadstakt kan det 

vara tveksamt att över huvud generalisera från några jämförelser som 

gäller grupper före puberteten. Skillnader som påvisats mellan pojkar 

och flickor i en viss ålder bör i varje fall inte utan vidare genera

liseras till pojkar och flickor i andra åldrar. 

Nästa generella invändning är indelningen i förmågor, eller i tabell 

2.1 "typ av test". Begreppet förmåga är förrädiskt på så satt att det 

ger ett intryck av att vara exakt, medan det i denna typ av studier är 

helt beroende av vilken operationell definition som ges. Som framgått 

tidigare kan således verbal förmåga testas på många olika sätt och det 

finns inget stöd för uppfattningen att resultaten skulle bli likartade 

på olika slag av prov även om s amtliga benämns verbal förmåga. I olika 

studier kan definitionsmässigt tämligen olika begrepp ha studerats och 

jämförts och att sammanföra dessa olika begrepp under samma rubrik 

utan att antyda variationerna bidrar knappast till någon klarhet. 

En tredje invändning mot den resultatredovisning som skett i tabell 

2.1 är den betydelse som g es signifikanta skillnader. Cronbach påpeka

de redan 1975 det orimliga i dikotomiseringen av resultat i statis
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tiskt signifikanta - icke signifikanta. Statistisk signifikanstestning 

innebär alltid att man ar mer beredd att acceptera Typ II fel (att 

felaktigt dra slutsatsen att ingen skillnad kunnat påvisas) an Typ I 

fel (att felaktigt dra slutsatsen att det foreligger en skillnad). 

Möjligheten att erhålla signifikant skillnad mellan grupper påverkas 

av såväl uppläggning av studien som antal studerade försökspersoner. 

Om antalet forsokspersoner ar stort kan en mycket liten medelvärdes

skillnad vara statistiskt signifikant vilket inte alltid innebär att 

denna skillnad har någon praktisk betydelse (Hays, 1963). Hyde (1981) 

föreslår att man i stället for eller åtminstone som komplement till 

signifikansprövning använder något tolkbart mått på storleken av en 
2 skillnad, t ex w , som anger proportionen förklarad varians (Hays, 

1963) eller d, som uttrycker skillnaden i standardavvikelseenheter 

(Cohen, 1969). I synnerhet som den statistiska slutsatsen att ingen 

skillnad kunnat påvisas ofta generaliseras till att ingen skillnad 

finns, bidrar denna dikotomisering av undersökningsresultat snarare 
till förvirring än ordning. 

Blocks (1976a,b) kritiska genomgång av Maccobys & Jacklins (1975) ar

bete syftade i första hand till att ifrågasätta de slutsatser som 

Maccoby & Jacklin (1975) kommit fram till. De flesta av de kritiska 

synpunkter som B lock (1976a,b) framfört är helt befogade, t ex att de 

refererade studierna är av mycket varierande kvalité, de mätinstrument 

som använts har ofta haft dålig reliabilitet och begreppsvaliditeten 

har ofta inte redovisats alls. Samtliga dessa invändningar gäller dock 

i minst lika hög grad Blocks (1976a) egen sammanfattningstabell liksom 

även Jensens (1980) och Rushtons et al (1983), eftersom samtliga dessa 

tre tabeller har baserats på de studier som redovisats av Maccoby & 

Jacklin (1975). 

Det är lätt att instämma i Blocks (1976a,b) påpekande att slutsatser 

om vilka könsskillnader som finns i hög grad påverkas av hur olika 

studier kombinerats och att Maccoby & Jacklin (1975) ibland sammanfört 

begreppsmässigt tämligen olika beteenden under samma rubrik; det är 

däremot svårt att inse på vilket sätt slutsatserna blir bättre eller 

säkrare när enbart rubrikerna för beteendekombinationerna anges, vil-



15 

ket ar fallet i såväl Blocks (1976a) som Jensens (1980) och Rushtons 

et al (1983) arbeten. 

En fördel med Maccobys & Oacklins (1975) arbete i jämförelse med varje 
form av sammanfattning av arbetet ar att, även om ma n inte instämmer i 

de slutsatser som författarna drar, finns det möjlighet att dra egna 

slutsatser genom att de enskilda studierna finns redovisade« Denna 

möjlighet - att dra egna slutsatser - har aven utnyttjats av Block 

(1976) dock utan att läsaren av hennes artikel erbjuds samma möjlig

het. 

Hed dessa kritiska synpunkter i åtanke skall ett nytt försök göras att 

ge en översikt av framför allt den aspekt av den verbala förmågan som 

ar av intresse i detta arbete, nämligen ordkunskap. Detta innebär att 

de studier som r efereras begränsas framför allt avseende försöksperso

nernas ålder och vilket mätinstrument som h ar använts. 

Ordkunskap 

Verbal förmåga angavs av Maccoby & Jacklin (1975) som ett av de områ

den där könsskillnaderna kan anses vara tämligen väl "etablerade" och 

det är flickor/kvinnor som anges ha bättre verbal förmåga. Denna gene

ralisering kan återfinnas i alla de översikter av intellektuella köns

skillnader som tidigare nämnts. 

Det finns dock även de som ifrågasätter denna generalisering; 

Fairweather (1976) konstaterar t ex, efter att ha gjort en noggrann 

genomgång av de studier som refererats av Maccoby & Jacklin (1975): 

"There is in sum, very little evidence of an overall sex 
difference in verbal ability." (s 266) 

Aven Archer & Lloyd (1982) uttrycker viss tveksamhet: 

"The evidence for a female superiority in verbal abilities 
is not as convincing as that which has been marshalled to 
show a male advantage in spatial skills." (s 37) 
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Som framgått av föregående avsnitt ar det inte heller fullt klart vad 

som ska inkluderas i verbal förmåga och slutsatserna blir inte oväntat 

lite olika beroende på vilka specifika aspekter av den verbala förmå
gan som jämförs. Hoyenga & Hoyenga (1979) specificerar tämligen väl 

vad de avser med att kvinnor har bättre verbal förmåga, vilket framgår 

av nedanstående citat: 

"The verbal superiority of women includes vocabulary, 
listening, speaking, ability at verbal analogies, comprehen
sion of difficult material, creative writing, fluency and 
spelling." (s 237) 

Enigheten mellan olika författare gäller dock inte ens alla de av 

Hoyenga & Hoyenga (1979) inkluderade aspekterna av den verbala förmå

gan. Att slutsatserna inte är så klara framgår även när man studerar 

tabellen over testad verbal förmåga som återges av Maccoby & Jacklin 

(1975). 

I fortsättningen refereras endast studier av försökspersoner som ä r 13 

år eller äldre, eftersom de yngre åldersgrupperna har föga relevans 

för detta arbete. Detta reducerar antalet studier av intresse i 

Maccobys & Jacklins (1975) tabell över studier av testad verbal förmå

ga från 141 till 33. Genom en begränsning till den aspekt av verbal 
förmåga som är av intresse i detta arbete, nämligen ordkunskap, åter

står 13 av studierna i Maccobys & Jacklins (1975) tabell över studier 

av testad verbal förmåga. Då har inkluderats studier som gällt syno

nyms and antonyms, vocabulary och verbal intelligence. För dessa 13 

studier gällde att pojkar hade bättre resultat i en, flickor/kvinnor i 

två och i de återstående 10 erhölls inga skillnader. I samtliga dessa 

13 studier har det ordprov som använts ingått i ett testbatteri som i 

ett flertal fall utgjort förtest eller kontrollvariabel. I de flesta 

av studierna har syftet varit ett helt annat än att jämföra mäns och 

kvinnors resultat avseende ordkunskap. Det har i stället varit t ex 

att studera åldrandets inverkan på testresultat eller att undersöka 

testängslan eller faktorstruktur i matematisk förmåga. 

De studier från Maccobys & Jacklins (1975) tabell över testad verbal 

förmåga som förefaller ha störst anknytning till föreliggande arbete 
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avseende både försökspersonernas ålder och använda mätinstrument ar de 

som utförts av Svensson (1971). I dessa studier var flickor bättre i 

verbal achievement medan inga skillnader hade observerats i verbal in
telligence och dessa resultat var konsistenta över två tillfällen. 

Svensson (1971) jämförde 13-åriga elever som ingick i det svenska in-

dividualstati8tikprojektet (se Härnqvist & Svensson, 1973) åren 1961 

och 1966; verbal achievement studerades genom prov i läsning och 

skrivning och på dessa prov erhöll således flickor bättre resultat; 
verbal intelligence studerades genom ett motsats-ordprov och här påvi

sades inga skillnader mellan pojkar och flickor. Det senare provet har 

dock använts igen 1980 på 13-åriga elever som ingår i UGU-projektet 

(se Emanuelsson, 1979, 1981) och vid detta tillfälle erhöll flickor 

signifikant bättre resultat på detta test. (Emanuelsson & Svensson, 

1984). 

Det finns ytterligare några svenska studier avseende ordkunskap som 

kan vara av intresse. Hansson (1975) har redovisat resultaten avseende 

läsning och litteratur för de svenska unqdomar som vårterminen 1970 

ingick i lEA-projektet (se Husén, 1967 eller Hultin, 1968). I denna 

redovisning ingår även resultat på ordkunskapsprov och Hansson (1975) 

konstaterade bl a: 

"I läsförståelse uppnår flickorna på alla stadier något 
bättre resultat än pojkarna, medan de beträffande ordkunska
pen på gymnasiestadiet har något sämre resultat än pojkar
na." (s 120) 

Av de prövade eleverna i gymnasiets årskurs 3 hade 4 % av de 1 144 

pojkarna och 2.5 % av de 896 flickorna samtliga rätt på 21 ord. 

De ordförståelseundersökningar som utfördes av SCB åren 1974 och 1975 

gav likartade resultat. Ar 1974 hade de tillfrågade 2 171 männen m el

lan 16 och 74 år i genomsnitt 8.63 och de 2 159 tillfrågade kvinnorna 

8.40 rätt av 10 ord. Resultaten år 1975, då drygt 5 000 personer av 

vardera könet i samma åldrar tillfrågades, var förvånansvärt likarta

de: männen hade i genomsnitt 8.63 och kvinnorna 8.42 rätt. Resultaten 
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beskrivs av SCB som rimliga med tanke på kvinnornas något lägre ut

bildning och kortare yrkeserfarenhet. 

Liknande resultat, dvs att vuxna män i genomsnitt har lite bättre re
sultat an vuxna kvinnor, har även erhållits i flera mindre studier av 

ordförståelse (Dahlgren & Kessens, 1971; Bäckström, 1972; Thorsson, 

1973; Bonnevier & Henningson, 1975) som samtliga beskrivits av 

Josephson (1977). 

Även då man begränsar sig till enbart den aspekt av verbal förmåga som 

ordkunskap eller ordförståelse utgör förekommer variation av mätmeto

der. Svensson (1971) och Emanuelsson & Svensson (1984) använde ett 

motsats-ordprov av flervalstyp, dvs försökspersonerna skulle bland fy

ra alternativ välja det ord som h ade motsatt betydelse till ett angi

vet huvudord. I IEA-studien användes ordpar där försökspersonerna 

skulle ange om de två orden hade ungefär samma eller motsatt betydel

se. I SCB-studien fick försökspersonerna välja vilket av fyra ord som 

passade bäst till en beskrivning. Med tanke på denna variation i mät

instrument är resultaten från de svenska studierna ganska samstämmiga; 

det verkar vara så att vuxna män genomsnittligt klarar ordkunskapsprov 

lite bättre än vuxna kvinnor, medan resultaten för 13-åriga pojkar och 

flickor (Emanuelsson & Svensson, 1984) inte följer samma mönster. 

Kommentar 

Vanligtvis anses kvinnor vara bättre än män avseende verbala presta

tioner. Sanningshalten i denna utsaga är som framgått beroende av vad 

som avses med verbal förmåga. För den del av verbal förmåga som är av 

primärt intresse i detta arbete - ordkunskap/förståelse - tycks inte 

generaliseringen stämma. Som framgick i föregående avsnitt, förekommer 

nämligen fler resultat i svenska undersökningar avseende mäns och 

kvinnors ordkunskap som tyder på motsatsen. Dessa resultat överens

stämmer även någorlunda väl med de resultat som erhållits för det del-

prov i högskoleprovet som avser ordkunskap. Resultaten för högskole

proven kommer att presenteras närmare i nästa kapitel, men redan här 

kan nämnas att vid de flesta provtillfällena har män i genomsnitt haft 

lite högre medelvärde än kvinnor i genomsnitt på ordkunskapsproven. 
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Trots att det sålunda tycks föreligga en viss samstämmighet mellan re

sultat från olika studier är det ändå svårt att gora någon meningsfull 

generalisering. "Vuxna män har oftast lite bättre resultat än vuxna 

kvinnor på prov som m äter ordkunskap". Detta är en ganska ipnehållslös 

generalisering. Har män i genomsnitt större ordförråd än kvinnor7 Be

ror skillnader mellan män och kvinnor i provresultat på att män har 

något högre utbildning än kvinnor? Sr det så att män k an vissa ord och 

kvinnor andra ord? Om så är fallet, vad karakteriserar de olika or

den? Kan skillnaderna i resultat på ordkunskapsprov relateras till 

skillnader mellan män och kvinnor avseende värderingar och intressen? 

Det är frågor av denna typ som föreliggande arbete söker besvara. 

Eftersom ett och samma ord kan användas i flera sammanhang är det 

svårt att erhålla svar på frågan om r elationer mellan provresultat och 

värderingar eller intressen genom analys av specifika orduppgifter. En 

eventuell sådan relation bör lättare kunna upptäckas genom analys av 

allmänorienteringsuppgifter eftersom allmänorienteringsuppgifter har 

mer utpräglat innehåll och därför lättare kan grupperas i områden. 

Den allmänt förekommande generaliseringen att kvinnor är bättre än män 

avseende verbal förmåga tycks vara osäker vad gäller den specifika as

pekt av verbal förmåga som o rdkunskap utgör. Som framgått tidigare har 

vissa generaliseringar om könsskillnader uppkommit på ett tämligen 

slumpmässigt sätt och hela området avseende intellektuella könsskill

nader kännetecknas mer av generaliseringar, långtgående tolkningar och 

spekulationer än av faktiska resultat från genomförda studier. I detta 

arbete har tonvikten lagts vid att noggrant redovisa uppläggning och 

resultat av de genomförda studierna medan tolkningarna av resultaten 

har begränsats. 
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3 KÖNSSKILLNADER I RESULTAT PA HÖGSKOLEPROVET 

Ett psykologiskt test kan betraktas som en objektiv, standardiserad 

matning på ett stickprov av ett visst beteende. Värdet av ett test be

ror på hur val testet fungerar som indikator på det beteende som ar av 

intresse. Testuppgifterna behöver inte exakt likna det som testet ska 

mata, men d et är viktigt att det finns ett klart samband mellan test

uppgifterna och detta beteende. Detta ar ett sätt att beskriva ett 

tests validitet, som är den viktigaste egenskapen hos varje test eller 

testbatteri. Ett tests validitet beror frågorna vad testet mäter, hur 

väl det mäter och hur testpoängen bor tolkas. (Anastasi, 1982). 

Validitet 

Den traditionella definitionen av validitet är "i vilken utsträckning 

ett test mäter vad som avses att mätas" (Aiken, 1976). Inget test kan 

dock allmänt sägas ha hög eller låg validitet. Validiteten måste be

stämmas i relation till det speciella användningsområde för vilket 

testet avses. Ett test har i själva verket flera olika slag av validi

tet beroende på hur det ska användas. Detta har Cronbach (1971) ut

tryckt på följande sätt: 

"Narrowly considered, validation is the process of examining 
the accuracy of a specific prediction or inference made from 
a test score ... More broadly validation examines the sound
ness of all interpretations of a test", (s 443) 

De tre typer av validitet som presenterades i "Standards for Educa

tional and Psychological Tests" (American Psychological Association, 

1966) har traditionellt betraktats som huvudtyperna, även om vissa 

diskussioner har förekommit om denna tredelning. Dessa tre typer av 

validitet, som kvarstår oförändrade även efter revisionen av "Stand

ards for Educational and Psychological Tests" (1974) återges av 

Cronbach (1971) på följande sätt: 
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"Criterion-related (predictive) validation compares test 
scores, or predictions made from them, with an external va
riable (criterion) considered to provide a direct measure of 
the characteristic or behavior in question. 

Content validity is evaluated by showing how well the con
tent in the test samples the class of situations or subject 
matter about which conclusions are to be drawn. 

Construct validity is evaluated by investigating what psy
chological qualities a test measures; i.e. by determining 
the degree to which certain explanatory concepts or con
structs account for performance on the test." (s 444) 

Det vanligaste syftet med ett test är att mäta skillnader mellan indi

vider. Ett vanligt användningsområde för test som bygger just på mat

ning av individuella differenser ar urval dar olika beslut baseras på 

individernas olika testresultat. Det ar naturligtvis av stor betydelse 

att ett sådant test har hög validitet, dvs att erhållna skillnader i 

testresultat är klart relaterade till skillnader i det beteende man 

avser att mäta med testet. 

En annan viktig egenskap hos test, som även är en förutsättning för 

validiteten, är reliabiliteten. Reliabilitet brukar beskrivas som m ät-

säkerheten hos ett test och kan mätas på olika sätt i en skala från 

0-1.0 (se t ex Anastasi, 1982). Högskoleprovens reliabilitet mäts med 

KR-20. 

Högskoleprovet 

Eftersom högskoleprovet används som urvalsprov, skall det så rättvist 

som m öjligt rangordna de sökande med avseende på förväntad framgång i 

högskolan. Resultaten på provet ska med andra ord kunna ge en uppfatt

ning om hu r de prövande kan förväntas klara studier vid högskolan. 

Högskoleprovet består av sex delprov som tillsammans omfattar 144 upp

gifter. Sammansättningen av provet framgår av tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Högskoleprovets sammansättning och genomsnittlig reliabili-
tet for delproven. 

Typ av delprov Förkort- Antal Tid Reliabilitet 
ning uppgifter (min) KR-20 

Ordkunskap ORD 30 15 .84 

Kvantitativa resonemang NOG 20 40 .73 
Läsförståelse LÄS 24 50 .68 

Tolkning av diagram, DTK 20 50 .74 
tabeller och kartor 

Allmänorientering AO 30 30 .64 

Studietekniska färdigheter STUF 20 50 .71 

Totalt m 3 tim 
55 min 

Med dessa sex delprov avses högskoleprovet återspegla begåvningsförut

sättningar av både verbalt och icke-verbalt slag (ORO, NOG), färdighe

ter att tillgodogöra sig information (LÄS, DTK, STUF) samt kunskaper 

av allmänorienterande karaktär (AO). En närmare presentation av provet 

ges i Wedman & Henriksson (1983) och i "Högskoleprovet, Orientering 

och Exempel11, som varje år ges ut av UHÄ. 

Kravet på prediktiv validitet är inte det enda krav som s tälls på hög

skoleproven. Ett annat krav, som påverkar proven och deras innehåll 

är: 

"Proven skall av de prövande upplevas som meningsfulla och 
lämpliga för urval till högre studier". (Wedman & 
Henriksson, 1983, s 9). 

Proven ska med andra ord ha det som brukar kallas "face validity". 

Ett ytterligare krav som s tälls på proven ar: 

"Kravet på allsidig rekrytering skall beaktas vid konstruk
tionen. Det innebär att ingen grupp beroende på t ex köns-
eller socialgruppstillhönghet skall missgynnas". (Wedman & 
Henriksson, 1983, s 9). 
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Resultat på högskoleprovet 

Har kommer resultaten av de genomförda prövningarna med h ögskoleprovet 

tom hösten 1983 att studeras med avseende på könsskillnader* Tabell 

3.2 återger den genomsnittliga skillnaden i resultat mellan man och 

kvinnor på det totala provet och de sex ingående delproven fr o m 

april 1977 tom oktober 1983. 

Tabell 3.2 Skillnad i medelpoäng mellan man och kvinnor (M-K) på samt
liga delprov och totalt vid olika prövningstillfallen (A 
och B anger vår- respektive höstprövning med undantag av 
77, då två prövningar genomfördes under våren, A och B, och 
en under hösten, C). 

Delprov Antal 

Tillfälle ORO * N OG LÄS DTK AO STUF Totalt Män Kvinnor 

77: A .79 2.09 .39 1.90 1.74 .66 7.57 1187 1063 
77:8 .82 2.55 .63 2.52 1.67 1.38 9.57 262 268 
77 r C .66 1.61 .33 1.68 3.31 .89 8.48 423 568 

78: A .19 1.48 .66 1.99 2.23 1.38 7.93 1276 1389 
78:B 1.06 1.88 .76 1.97 1.99 1.25 8.91 610 872 

79:A .90 2.61 .54 1.94 1.40 .71 8.10 1949 2257 
79 :B .53 1.72 .85 2.21 2.02 1.67 9.00 1271 1588 

80: A -.03 1.98 .84 2.09 1.89 .92 7.69 1857 2193 
80:B -.41 2.31 .85 2.59 1.60 1.53 8.47 1888 2242 

81 :A -.30 1.67 1.52 2.47 1.86 1.61 8.83 3283 3945 
81 :B .61 2.37 1.10 2.20 1.31 1.48 9.07 2046 2660 

82: A .91 2.68 1.74 2.34 1.87 1.69 11.23 3086 3360 
82:B 1.00 2.21 1.13 1.97 1.37 1.11 8.79 1707 2137 

83:A 1.10 2.69 1.28 2.47 2.35 1.29 11.18 2988 3392 
83 :B .05 1.96 1.41 2.11 1.26 1.23 8.02 1855 2250 

Som framgår av tabell 3.2 har man genomgående uppnått högre resultat 

än kvinnor. Skillnaden i totalpoäng mellan män och kvinnor har varie-
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rat mellan 7.57 och 11.23 råpoäng, vilket motsvarar ungefär 0.3 i nor

merad poäng1 - en icke obetydlig skillnad i antagningssammanhang. 

Som framgår av tabell 3.2 har män haft högre genomsnittligt resultat 

vid samtliga provningstillfällen på alla delprov utom ORD, där kvinnor 

vid tre tillfällen (80:A, 80:8 och 81 :A) har haft en aning högre me

delvärde. For de övriga delproven gäller att männen erhållit ett högre 

medelvärde vid samtliga prövningstillfällen. DTK, NOG och AO har i 

nämnd ordning gett de största skillnaderna. 

Den mest närliggande förklaringen till skillnaderna är att män och 

kvinnor skiljer sig åt med avseende på tidigare utbildning. Om så är 

fallet dvs om de män som d eltagit i prövningarna genomgående har högre 

utbildning än de kvinnor som deltagit är de erhållna skillnaderna 

egentligen inte skillnader mellan män och kvinnor avseende de kunska

per, färdigheter och den begåvning som p rovet mäter, utan i stället en 

skillnad avseende tidigare utbildning. 

Könsskillnader i relation till utbildning 

Om de i proven erhållna könsskillnaderna motsvaras av skillnader mel

lan män och kvinnor i utbildningsbakgrund behövs knappast någon ytter

ligare förklaring. De som h ar längre grundutbildning bör naturligtvis 

klara högre studier bättre än de som h ar kortare utbildning och följ

aktligen bör de även ha högre resultat på de prov, som ska ange "stu-

dieförutsättningar". 

På resultaten från tre provtillfällen (82:A, 82:8 och 83:A) har de 

prövande indelats efter utbildningsbakgrund och kön. De prövande har 

därvid delats in i sju olika utbildningsbakgrunder, nämligen: 

1 Resultaten på högskoleprovet anges med en s k normerad poäng i en 
skala från 0.0 till 2.0 i steg om 0 .1 enheter. 
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1. Folkskola 

2. Grund- eller realskola 

3. Folkhögskola 

4. Högst två års gymnasiestudier 

5. Mer an två års gymnasiestudier 

6. Högst två års eftergymnasiala studier 

7. Mer an två års eftergymnasiala studier 

I tabell 3.3 återges den genomsnittliga (för 82:A, 82:B och 83:A) pro

centuella fördelningen av man och kvinnor på olika utbildningsbak

grund. 

Tabell 3.3 Fördelning (i procent) av man och kvinnor på olika utbild
ningsbakgrund. 

Utbildning Man Kvinnor 

1. Folkskola 3 4 

2. Grund- eller realskola 16 25 
3. Folkhögskola 4 4 

4. Högst två års gymnasiestudier 29 28 
5. Mer an två års gymnasiestudier 30 20 

6. Högst två års eftergymnasiala 
studier 

9 9 

7. Mer an två års eftergymnasiala 
studier 

9 10 

Det ar framför allt i två utbildningsgrupper som man och kvinnor skil

jer sig åt. Det finns fler man i grupp 5 (mer an två års gymnasiestu

dier) och fler kvinnor i grupp 2 (grund- eller realskola). Det kan 

därför finnas anledning att se hur resultaten skiljer sig mellan man 

och kvinnor inom de olika utbildningsgrupperna. Detta återges i tabell 

3.A. 
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Tabell 3.4 Medelvärdesskillnader mellan man och kvinnor (M-K) inom 
olika utbildningsgrupper samt inom parentes skillnaderna 
uttryckta i spridningsenheter» 

Utbildning 82! ;A 82: 83 i :A 

1. 13, .66 (.74) 15, .38 (.84) 11, .78 (.62) 

2. 12, • 23 (.69) 9, ,93 (.56) 13, ,38 (.73) 

3. 10, ,38 (.58) 13, ,45 (.80) 9, .53 (.48) 

4. 9, ,90 (.57) 8, ,03 (.47) 11, .66 (.62) 
5. 9, ,88 (.56) 7, ,15 (.39) 9, .33 (.53) 

6. 10, .31 (.57) 5, ,08 (.29) 8, .89 (.50) 

7. 7, .48 (.44) 4, ,71 (.30) 7, .34 (.43) 

Av tabell 3.4 framgår att skillnaden i provmedelvärden mellan man och 

kvinnor tycks minska när utbildningen okar; vid samtliga provtillfal

len ar skillnaderna minst i utbildningsgrupp 7. En avsevärd del av 

skillnaderna kvarstår dock även i de högre utbildningsgrupperna och 

Sven om skillnaderna genomgående är större i utbildningsgrupp 2 än i 

utbildningsgrupp 5 (de två grupper som uppvisade de största skillna

derna avseende fördelning av män och kvinnor) gäller vid samtliga tre 

provtillfällen att män i utbildningsgrupp 2 hade högre medelvärden än 

kvinnor i utbildningsgrupp 5. 

Vilka jämförelser som än görs mellan och inom utbildningsgrupper kvar

står könsskillnader i resultaten. Slutsatsen blir därför den något 

triviala, att även om u tbildning tydligen har betydelse för resultaten 

både för man och kvinnor och skillnader i utbildningsbakgrund möjligen 

kan förklara en del av de erhållna könsskillnaderna, utgör detta inte 
hela förklaringen. 

Könsskillnader i relation till ålder 

En annan faktor som kan tänkas inverka på resultaten är de prövandes 

ålder. Om å lder på något sätt har samband med resultaten och det sam

tidigt visar sig att åldersfördelningen är olika för män och kvinnor 
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kan det möjligen förklara en del av de erhållna resultatskillnaderna* 

Tabell 3.5 visar den genomsnittliga (82:A, 82:B och 83:A) procentuella 

fördelningen av män och kvinnor på fyra åldersgrupper. 

Tabell 3.5 Fördelning (i procent) av man och kvinnor på olika ålders
grupper. 

Alder Man Kvinnor 

- 24 år 6 4 

25 - 29 år 50 33 

30 - 39 år 38 50 

40 - 6 13 

Som framgår av tabell 3.5 ar åldersfördelningen tämligen olika for män 

och kvinnor. Det är betydligt fler äldre kvinnor än män i provande

grupperna. Det finns därför anledning att undersöka om resultaten på 

proven påverkas av de prövandes ålder. I tabell 3.6 återges resultat

skillnader mellan män och kvinnor i olika åldersgrupper. 

Tabell 3.6 Medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor (M-K) inom 
olika åldersgrupper samt inom parentes skillnaderna ut
tryckta i spridningsenheter. 

Ålder 82:A 82:B 83:A 

- 24 år 4.97 (.26) 4.53 (.24) 6.60 ( .36) 

25 - 29 år 8.39 (.47) 7.22 (.39) 10.19 ( .54) 

30 - 39 år 12.32 (.64) 8.84 (.47) 11.43 ( CD if\ 

40 - 15.59 (.77) 12.02 (.64) 11.61 ( .59) 

Tabell 3.6 visar skillnaderna i provmedelvärde mellan män och kvinnor 

inom de fyra åldersgrupperna. Även här kan en tydlig tendens utläsas 

nämligen att skillnaderna tilltar med stigande ålder. Av tabell 3.5 

framgår att kvinnor i högre grad än man tillhör de två högsta ålders
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grupperna, vilket måste bidra till de totala resultatskillnaderna mel

lan man och kvinnor. Tolkningen av dessa resultat kan dock endast bli 

spekulationer. 

En positiv tolkning skulle kunna vara att könsskillnaderna mellan man 

och kvinnor i kunskaper, färdigheter och begåvning så som de mäts med 

dessa prov kommer att minska med tiden eftersom de for närvarande ar 

mindre i de lägre åldersgrupperna än i de högre. En negativ tolkning 

skulle kunna vara att män med stigande ålder okar mer eller minskar 

mindre än kvinnor i kunskaper, färdigheter och begåvning som de mäts 

med dessa prov. 

Kvar står, att män och kvinnor erhåller olika resultat på proven. Även 

om skillnaderna är mindre i de lägre åldersgrupperna än i de högre, 

existerar de också när åldern beaktas. 

Könsskillnader i relation till utbildning och ålder 

Vi har hittills sett att vare sig utbildningsbakgrund (såsom den här 

har beskrivits) eller ålder var for sig förklarar de tidigare redovi

sade könsskillnaderna. Oavsett om m aterialet delas in med hänsyn till 

utbildningsbakgrund eller ålder, kvarstår skillnader till männens for

del. En logisk fortsättning på detta resonemang är att studera de er
hållna könsskillnaderna med avseende på både utbildningsbakgrund och 

ålder. En sådan analys har genomförts på resultaten av det prov som 
gavs våren 1983. 
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Tabell 3.7 Medelvärdesskillnader mellan man och kvinnor (M-K) indelade 
efter ålder och utbildningsbakgrund samt inom parentes 
skillnaderna uttryckta i spridningsenheter. 

Ålder 

Utbildn - 24 25 - 29 30 - 39 40 -

1 8.10 (.45) 

2 13.77 (.73) 13.32 (.72) 16.16 (.97) 
3 6.91 (.33) 10.02 (.53) 

4 9.90 (.53) 10.47 (.57) 11.83 (.62) 16.31 (.84) 

5 9.46 (.53) 8.80 (.52) 9.55 (.52) 5.61 (.29) 

6 9.58 (.56) 9.66 (.54) 

7 8.92 (.49) 8.17 (.50) 

Totalt deltog 6 589 personer i prövningen våren 1983; for 2 988 man 

och 3 392 kvinnor finns fullständiga provresultat såväl som informa

tion om å ldersgrupp och utbildningsbakgrund. 

En indelning i såväl åldersgrupp som utbildningsbakgrund ger teore

tiskt möjlighet till 28 jämförelser mellan måns och kvinnors provre

sultat. De celler som kom att innehålla mindre än 1 % av de provande 
(färre än 29 män eller färre än 33 kvinnor) har dock uteslutits varför 

bara 18 möjliga jämförelser kvarstår. Medelvärdesskillnaderna mellan 

män och kvinnor inom dessa 18 grupper redovisas i tabell 3.7. Som 

framgår av resultaten i tabell 3.7 har inte i någon grupp könsskillna

derna i resultat eliminerats genom denna uppdelning. Resultatskillna

derna till männens fordel kvarstår. 

De systematiska skillnaderna mellan män och kvinnor som uppträder i 

resultaten på högskoleprovet tycks således inte kunna elimineras genom 

den indelning i åldersgrupper och utbildningsbakgrund som är möjlig 

att göra med den information som insamlas om pr ovdeltagarna. 
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Kommentar 

Enligt direktiven ska högskoleprovet ange "studieförutsättningar" vil

ket innebar att med de sex delproven ska "kunskaper, färdigheter och 

begåvning" prövas. Ett annat krav som har ställts på proven är att 

ingen samhällsgrupp otillbörligt får gynnas eller missgynnas vid pröv

ningarna. Dessa krav är båda vaga och kan mot bakgrund av de redovisa

de resultaten synas oförenliga. Här har kraven tolkats så att det för

sta, dvs att ange studieförutsättningarna, är överordnat det andra 

kravet. Om m öjligheten att mäta studieförutsättningar är densamma med 

två prov, där det ena provet ger ungefär lika resultat för olika sam

hällsgrupper, medan p å det andra provet exempelvis män genomgående er

håller högre resultat än kvinnor, kan man säga, att det senare provet 

otillbörligt gynnar män eller missgynnar kvinnor. Om dä remot det andra 

provet anger studieförutsättningar på ett bättre sätt kan det inte sä

gas vara otillbörligt att män erhåller högre resultat. Det innebär 

kortfattat att kravet på prediktiv validitet är överordnat andra krav 

som ställs på provet. 

Det brukar betraktas so«n självklart att test differentierar, dvs ger 

olika resultat för olika individer. Detta är ofta det primära syftet 

med test. Om urvalstest inte gav olika resultat för olika individer 

skulle de inte vara till någon nytta. Olika individresultat på test 

betraktas således som n ågot naturligt. Ett test som g er olika resultat 

för olika grupper, brukar däremot mötas av invändningar; testet be

traktas då ofta som "orättvist" eller också betraktas användningen av 

ett sådant test som "orättvis ". Detta är den allmänna innebörden av 

begreppet "test-bias". 

Begreppet test-bias innebär således att en grupp av individer - van

ligtvis ett kön, en social eller etnisk grupp - på ett eller annat 

sätt missgynnas av testet eller av det sätt på vilket testet används. 

Ingen allmänt accepterad definition av begreppet finns utöver att nå

gon form av orättvisa föreligger. Berk (1982) har gett nedanstående 

allmänna kommentar till begreppet: 
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"Viewed in terms of a general antitesting sentiment, no 
single type of criticism has been as vexing and thorny to 
test users and test makers as the criticisms that pertain to 
sex, racial and ethnic test bias", (s 1) 

En i den allmänna debatten ofta förekommande innebörd av testrattvisa 

innebar att olika kulturella undergrupper ska erhålla samma med elpoäng 

på ett givet test. Så snart skillnader erhålles mellan sådana grupper 

anses test-bias föreligga. Härigenom utesluts således möjligheten att 

det kan existera faktiska skillnader mellan grupper. Med denna ut

gångspunkt efterlyses s k kulturfria eller kulturrättvisa test 

(Thorndike, 1971). Man kan dock inte utan vidare säga att ett test är 

orättvist därför att det ger medelvärdesskillnader mellan grupper. Det 
vore att ge testet skulden för den mängd av andra faktorer som ligger 

till grund för den erhållna testpoängen. Oetta beskrevs tidigt på ett 
bra sätt av Anastasi (1961): 

"A common misuse of psychological tests arises from the con
fusion of measurement with etiology. No test can eliminate 
causality. Nor can a test score, however derived, reveal the 
origin of the behavior it reflects. If certain environmental 
factors influence behavior, they will also influence those 
samples of behavior covered by tests. When we use tests to 
compare different groups, the only question the tests can 
answer directly is: fHow do these groups differ under exist
ing cultural conditions?'" (s 389) 

Medelvärdesskillnader mellan grupper i resultat på ett prov behöver 

således inte innebära att detta prov är biased. Oet finns visserligen 

ingen anledning att utan vidare acceptera att det föreligger skillna

der mellan grupper men det finns lika liten anledning att utan vidare 

förneka existensen av skillnader. 

När systematiska skillnader erhålls mellan grupper i resultat på prov, 

på det satt som här har redovisats för män och kvinnor på högskolepro
ven, innebär detta inte automatiskt att proven är biased. Däremot mo

tiverar sådana skillnader en närmare analys av proven och provresulta

ten, vilket också kommer att ske i den fortsatta redovisningen. 
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4 TEST-BIAS 

I alla sammanhang där test eller prov används är det viktigt att de 

resultat som erhålls är riktiga eller rättvisande mått på det man av

ser att mäta med p rovet. Under senare år har rättviseproblematiken vid 

testningar rönt ett stort intresse. Särskilt i USA där man i stor ut

sträckning använder test som urvalsinstrument har debatten om "test-

bias" eller "test-fairness" varit livlig. Att en sådan debatt börjar 

bli aktuell även i Sverige framgår av att problemen nyligen tagits upp 

av UHÄ (1984:1). 

Syftet med detta kapitel är att genom en litteraturgenomgång kortfat

tat beskriva ett antal framträdande test-bias-modeller for att därige

nom belysa problemet och samtidigt ge en bild av den debatt, som har 
forts om t esträttvisa i USA. 

For att illustrera och konkretisera problemområdet provas två av mo

dellerna empiriskt med kon som gruppindelningsvariabel. De modeller 

som h ar valts är s 1) den som länge accepterades som lösning på orätt

viseproblemet (regressionsmodellen) och 2) en av de två modeller som 

först ifrågasatte regressionsmodellens rättvisa och därigenom startade 

debatten om t est-bias (konstant-kvot-modellen). 

I den första delen av detta kapitel beskrivs kortfattat sju olika mo

deller för att fastställa test-bias. Den andra delen utgör en empirisk 

prövning och illustration av två modeller samt en sammanfattande kom

mentar. 

Vid studier av test-bias görs ofta en distinktion mellan två typer av 

modeller. Test-bias har kommit att få betydelsen orättvisa vid använd

ningen av test, om ma n t ex vill förutsäga studieframgång från testre

sultat, medan orättvisor som så att säga är inbyggda i testet har kom

mit att få beteckningen "item-bias", dvs snarare uppgiftsorättvisa. 

Gemensamt för de metoder som h ar presenterats under rubriken item-bias 

eller ibland content-bias är att de på ett eller annat sätt identifie

rar uppgifter som gynnar respektive missgynnar någon bestämd grupp. 
Resonemanget är då att om t estet innehåller uppgifter som är orättvisa 

mot en viss grupp är testet som h elhet orättvist mot den gruppen. 
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Test-bias blir således en fråga om att man vid användning av test 

missgynnar någon grupp. Detta har lett till att ett flertal statistis

ka modeller har utvecklats för att söka komma till ratta med proble

met. 

Regressionsmodellen 

När testresultat används for att predicera en kriterievariabel, blir 

den naturliga frågan, om sam ma testpoäng ger samma predicerade krite
riepoäng for olika grupper. Eftersom regressionsekvationer brukar an

vändas for att predicera kriterieprestation, kan frågan om t esträttvi

sa for olika grupper beskrivas genom graden av överensstämmelse mellan 

de regressionsekvationer som bestäms for de grupper som ska jämföras. 

Denna definition av testrättvisa i termer av överensstämmelse mellan 

regressionsekvationer uttrycktes tidigt av Cleary (1968): 

"A test is biased for members of a subgroup of the popula
tion if in the prediction of a criterion for which the test 
is designed, consistent nonzero errors of prediction are 
made for members of the subgroup. In other words, the test 
is biased if the criteron score predicted from the common 
regression line is consistently too high or too low for mem
bers of the subgroup." (s 115) 

Denna definition överensstämmer också med den Anastasi (1968) föresla

git: 

"...test bias refers to overprediction or underprediction of 
criterion measures. If a test consistently underpredicts 
criterion performance for a given group, it shows unfair 
discrimination or 'bias' against this group." (s 559) 

Dessa definitioner har utgjort den teoretiska utgångspunkten för ett 

antal empiriska undersökningar. Sålunda jämförde t ex Cleary (1972) 

och Temp (1971) prediktionsekvationer som bestämts för stickprov av 

vita studenter med ekvationer som bestämts för stickprov av svarta 

studenter. Kriterium utgjordes av medelbetyg och prediktor av testet 

Scholastic Aptitude Test. Slutsatserna var att man inte bör använda 

samma regressionsekvation för de två grupperna. 
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Linn (1973) jämförde predicerat och erhållet medelbetyg for kvinnor på 

10 college och konstaterade att på alla dessa college underskattades 

kvinnors prestation av den ekvation som beräknats for män. Implika

tionen av detta var att olika prediktionsekvationer borde användas for 

män och kvinnor. 

Hot bakgrund av Clearys definition uppfattades problemet med testrätt

visa länge som r elativt enkelt. Genom att visa att regressionslinjerna 

för olika grupper överensstämde garanterade man testrättvisa for grup
perna. 

Diskussionen om testrättvisa fick 1971 en ny riktning genom Thorndike 

och Darlington. Thorndike (1971) och Darlington (1971) ifrågasatte bå

da Clearys regressionsmodell och presenterade var sin modell som al

ternativ. 

Konstant-kvot-modellen 

Thorndike (1971) kritiserade regressionsmodellen for att vara otill

räcklig. Den kan ge rättvisa for enskilda individer men en viss grupp 

kan ändå missgynnas. Thorndike föreslog i stället att "base-rate" (an

tal godkända i kriteriet) bestäms empiriskt för varje grupp och jämfö

res med "selection-rate" (antal som väljs ut med testet). Kvoterna 

mellan base-rate och selection rate skall vara lika for varje grupp. 

"The qualifying scores on a test should be set at levels 
that will qualify applicants in the two groups in proportion 
to the fraction of the two groups reaching a specified level 
of criterion performance." (Thorndike, 1971, s 63) 

Enligt regressionsmodellen är urvalet rättvist for två grupper om r e

gressionslinjerna överensstämmer. Enligt konstant-kvot-modellen kan 

urvalet ändå vara orättvist nämligen om det föreligger skillnader i 

gruppernas medelvärden. Detta illustreras i figur 4.1, där grupperna 

A och B har samma regressionslinje, men eftersom medelvärdesskillnaden 

är större i testvariabeln än i kriterievariabeln, kommer ingen ur 

grupp B att väljas, trots att ett antal motsvarande den streckade ytan 
i figuren skulle ha klarat sig om de hade antagits. 
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Kr 11 «r I um 

Figur 4.1 Två grupper A och B med gemensam regressionslinje, men stör
re medelvärdesskillnad i testvariabeln än i kriterievaria
beln. 

Den orättvisa som illustreras i figur 4.1 undvikes med konstant-kvot

modellen eftersom man här börjar med att empiriskt fastställa hur stor 

del av varje grupp som k an anses godkänd i kriterievariabeln. Därefter 

fastställer man urvalsgränserna separat for varje grupp så att kvoter

na mellan utvalda och godkända blir desamma för de aktuella grupperna. 

Subjektiva regressionsmodellen 

Den subjektiva regressionsmodellen innebär att regressionsmodellen an

vänds i kombination med subjektiva värderingar. Man måste avgöra om 

det finns något speciellt värde i att välja medlemmar ur någon grupp. 

Om så bedöms vara fallet accepteras vissa skillnader i kriteriepoäng» 

Denna modell förespråkades av Darlington (1971): 

"We urge that the term 'cultural fairness' be replaced in 
public discussions by the concept of 'cultural optimality'. 
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The question of whether a test is culturally optimum can be 
divided in two: a subjective, policy-level question concern
ing the optimum balance between criterion performance and 
cultural factors and a purely empirical question concerning 
the test's correlation with the culture-modified criterion 
variable and whether that correlation can be raised." (s 79-
80) 

Darlington hävdade att ett subjektivt ställningstagande ar nödvändigt, 

dvs man m åste klargöra om i ndivider ur en speciell grupp ska behandlas 

pfi annat satt an individer ur andra grupper. Det som främst skiljer 
denna modell från de övriga är således att värderingarna inte är in

byggda i modellen utan måste redovisas explicit. 

Lika-risk-modellen och lika-sannolikhets-modellen 

Vid en undersökning av test i anställningssammanhang ansåg Guion 

(1966) att: 

"Unfair discrimination exists when persons with equal proba
bilities of success on the job have unequal probabilities of 
being hired for the job." (s 26) 

Denna definition av test-bias utgjorde grundvalen for den modell som 

senare utarbetades av Einhorn & Bass (1971). Den har fått namnet li
ka-risk-modellen därför, att det centrala i den är, att man ger alla 

grupper av sökande lika stor risk for misslyckande. Han betraktar för

delningen av kriteriepoäng omkring regressionslinjen i kombination med 

i förväg bestämda urvals-punkter for varje grupp. Därefter specifice

rar man hur stor risk for misslyckande man vill/kan acceptera och 

fastställer sedan, utifrån estimationsstandardfelen (s ) för varje yx 
grupp, var de slutliga urvalspunkterna ska placeras. 

Linn (1973) gjorde en genomgång av modeller som p resenterats for rätt

vist urval. Vid "lika-risk-modellen" gjorde han en modifiering som s e

dan kom att behandlas som en egen modell, "lika-sannolikhets-model-

len". I lika-sannolikhetsmodellen betonas att sannolikheten att lyckas 

ska vara densamma för alla grupper, vilket ger en något annorlunda mo

dell än "lika-risk-modellen", där det är risken for misslyckande som 

ska vara densamma. 
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Betingade-sannolikhets-modellen 

Cole (1973) har foreslagit en annan definition av rattvisa. Hennes de

finition baseras på den betingade sannolikheten att viljas givet god

känd kriterieprestation. Urvalet ar rattvist enligt Coles definition 

om sannolikheten att valjas givet godkänd kriterieprestation ar den

samma for alla grupper. Dvs: 

"The basic principle of the conditional probability selec
tion model is that for both minority and majority groups 
whose members can achieve a satisfactory criterion score (Y 
> Yp) there should be the same probability of selection 
regardless of group membership." (s 8) 

Denna definition kan ses som en bearbetning av Thorndikes konstant

kvot-modell. 

Petersen & Novick (1976), som h ar argumenterat mot alla modeller, an

griper denna allra hårdast. De anser att modellen möjligen ger tillta

lande resultat, men i så fall sker detta av fel orsak. 

Petersen (1975) har med "troskelnyttomodellen" presenterat den mest 

utarbetade modellen for hur test-bias-problematiken bör angripas i be

slutsteoretiska termer. Hennes "tröskelnyttomodell" ar den sista i 

denna presentation. 

Troskelnyttomodellen 

Man kan beskriva urvalsprocessen genom de delar, som den består av, 

nämligen: 1) individer om vilka man ska fatta beslut, 2) information 

om dessa individer, 3) en strategi for att behandla informationen, 4) 

beslutet som innebar att individer placeras i antingen utvald eller 

bortvald grupp. Utfallet av denna urvalsprocess år sedan individernas 

prestationer, dvs om de lyckas eller misslyckas. 

Strategier utgör regler för hur beslut ska fattas. På så sätt kan var

je urvalsmodell ses som en speciell strategi vars syfte ar att uppnå 
rattvisa i urvalsprocessen. Problemet ar att de olika modellerna inte 
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stämmer overens. Gemensamt for de olika strategierna ar, att de sökan

de delas in i grupper och att dessa grupper kan ha olika regressions

linjer mellan test och kriterium. Vid samtliga urvalsmodeller utgör 

sambandet mellan test- och kriterievariabel underlag för beslutet. En 

förutsättning ar därför alltid, att kriterievariabeln ar acceptabel. 

Antag att en prediktorvariabel x (= testpoäng) och kritevariabel y (s 

studieframgång) har olika positivt korrelerade bivariata fördelningar 

för två grupper. Varje sökande kommer, om ha n antas, att lyckas eller 

misslyckas. De som l yckas representeras av dem, som ha r värden i y som 

5r större an eller lika med y' och de som m isslyckas representeras av 

dem, som h ar y-värden lägre än y*. y% utgör minimum av tillfredsställ

ande prestation i kriterievariabeln y. 

Det finns två handlingsalternativ i urvalssituationen: att antaga el

ler avvisa sökande. Antagning kan representeras av värden i prediktor-

variabeln x, som är större än eller lika med xf och avvisning repre

senteras av x-värden som är lägre än x'. x1 utgör avskarningspunkt i 

prediktorvariabeln och denna kan vara olika för de två grupperna. 

För varje individ kan ett beslut om antagning eller avvisning ha ett 

av fyra tänkbara resultat: 

0^ x > x1 y > yf antages och lyckas 

0^ x < x1 y > yf avvisas, men skulle ha lyckats 

0^ x < x1 y < y' avvisas och skulle ha misslyckats 

0^ x > x1 y < y• antages och misslyckas 

0^ och 0^ ar önskvärda resultat eftersom besluten här har varit kor

rekta, medan och 0^ är icke-önskvårda resultat, eftersom besluten 

har varit felaktiga. 

Tröskelnyttofunktionen kan skrivas: 

U ( 0 J | G . )  j  =  i  =  1 , 2  
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där u är nyttan av resultat CL for grupp G^. 

Nyttovärdena kan skrivas i tabellform: 

y > yf b. a. 77 i i 

y < y* c. d. 7 i i 

X  <  X 1  X  >  X 1  

Nyttonivån bestäms av hur man värderar urval från en viss grupp. Nyt

tovärdena a^ och refererar till korrekta beslut och bör ha höqre 

värden än b^ och d^ som avser icke-korrekta beslut. Sannolikheten for 

ett visst resultat beror på prediktoravskärninqarna x', som kan sättas 

olika for olika grupper. Den totala förväntade nyttan erhålls genom, 

att nyttovärdet för varje resultat multipliceras med sannolikheten för 

motsvarande resultat och summeras över samtliga individer. Den förvän

tade nyttan summerad över alla individer beror alltså på prediktorav-

skärningarna för varje grupp. Dessa väljs så att den totala förväntade 

nyttan maximeras. 

Det Petersen & Novick (1976) framhåller som den största fördelen med 

denna modell framför de andra test-bias-modellerna är att den kräver 

en öppen redovisning av vilken nytta, som ska tillskrivas urval från 
varje delgrupp. Om nyttonivåerna inte sätts olika för olika grupper 

kommer denna modell att sammanfalla med lika-risk-modellen. 

De praktiska problem, som måste lösas vid tillämpninqen av tröskelnyt-

tomodellen, är att skaffa kännedom om de prediktor- och kriterievari

abler, som ska användas för att fastställa vad som kan betraktas som 

minimum av tillfredsställande prestation, och att erhålla en specifi

kation av nyttan av varje resultat för varje grupp. 
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Empirisk illustration av två modeller 

Clearys regressionsmodell (1968) var länge den rådande och ar även den 

modell som har använts mest i faktiska urvalssituationer. Thorndikes 

konstant-kvot-modell (1971) var den första "grupp-modellen", dvs den 

första modell som tog mer hänsyn till rättvisa för grupper än för en

skilda individer. 

Både Clearys och Thorndikes modeller förefaller rimliga. Clearys mo

dell korrigerar för det orättvisa i att över- eller underpredicera 

prestationen av någon individ eller grupp av individer. Thorndikes mo

dell korrigerar för det orättvisa i att antaga ett proportionellt min

dre antal ur en grupp än ur en annan, efter att hänsyn har tagits till 

kriterieresultat. 

Matinstrument 

Ett ständigt återkommande problem vid testvalidenngar är vilka krite

rier, som ska användas. För att denna typ av undersökningar ska ha nå

gon praktisk relevans krävs kriterier, som är relevanta, reliabla och 

i sig fria från bias. 

Här kommer ett antal prov (se nedan) att prövas mot medelbetyg från 

gymnasiet (årskurs 2) som kriterium. Även om m edelbetyget har brister 

som mått på studielämplighet har det även vissa fördelar. De främsta 

argumenten för betyg som k riterium i denna undersökning är att det är 

det instrument som tidigare ensamt använts för urval till höqre studi

er och att medelbetyg har viss allmän prognosförmåga (Nordlund, 1975). 

De test som studerats är SIP 70, dvs de provversioner, som år 1970 ut

prövades på ett riksrepresentativt stickprov omfattande 2 980 elever 
(1 flickor och 1 536 pojkar) i gymnasiets årskurs 3. 

Resultaten för pojkar och flickor på de tio delproven och det totala 

testbatteriet återges i tabell 4.1 
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Tabell 4.1 Medelvärde (X) och standardavvikelse (s) for flickor res
pektive pojkar på tio delprov och totalt. 

Deltest Flickor Pojkar 

X s X s 

SYN 20 .4 7< • 97 21 .3 7, ,98 

FRO 21 .8 7, >02 23 .3 7, ,49 

SER 14 .3 5, » 16 17 .3 4, ,86 

KVR 10 .7 4, ,78 14 .1 4. ,84 

DTK 18 .2 4, ,67 21 .7 4, ,08 

AVL 22 .4 5. ,41 24 .5 4. ,83 

LTE 27 .4 5, ,14 29 .7 5. ,10 

ALI 15 .9 4, ,00 15 .4 4. ,16 

ANA 12 .6 3. ,78 16 .9 3, ,86 

ENG 14 .7 4, ,26 14 .9 4, ,49 

ASA 13 .1 3, .72 15 .4 3, • 71 

Hela provet 191 .5 36, »2 214 .6 34, ,4 

Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan gruppernas 

resultat på provbatteriet (t = 17.9). Det är således en situation där 

det blir aktuellt att undersöka om d et ar "biased" att använda proven. 

Medelbetyget for dessa 1 444 flickor var 3.50 och for de 1 536 pojkar

na 3.37. 

Det är dessa prov, som efter omarbetningar har legat till grund for 

det testbatteri som b örjade användas från och med 1977 för urval till 

högre studier, nämligen högskoleprovet (Wedman, N, 1971). 

Det som skiljer denna studie från den praktiska tillämpningssituation

en är framförallt att kriterium (medelbetyg) och prediktorer (test) är 

samtidiga. Detta i kombination med kriteriets bristfällighet som mått 

på studieframgång gor att resultaten här enbart används for att illu

strera och bedöma bias-modellerna. 
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Regressions-modellen 

Det vanliga förfaringssättet, nar man vill predicera studieframgång 

från testresultat, är att beräkna regressionen av testpoäng på medel

betyg. Regressionsekvationen anvandes sedan for att predicera studie

framgång, Enligt Clearys regressionsmodell är detta förfaringssätt o-

rättvist mot undergrupper, om i nte denna prediktion överensstämmer med 

den prediktion, som skulle erhållas om re gressionsekvationer bestämdes 

separat for respektive undergrupp. 

For att undersöka om en prediktionsekvation bestämd for hela gruppen 

på ett rättvist sätt predicerar både pojkars och flickorns medelbetyg 

bestämdes tre regressionsekvationer: a) den gemensamma regressions
ekvationen, b) regressionsekvationen for flickgruppen och c) regres

sionsekvationen for pojkgruppen. Dessa regressionsekvationer återges i 

figur 4.2. 

Utifrån vart och ett av 10 deltest samt från det totala testresultatet 

gjordes prediktioner av dels flickornas och dels pojkarnas medelbetyg. 

Först beräknades med r egressionsekvationen for hela gruppen vilket me

delbetyg flickor kunde forväntas ha utifrån de skilda deltesten samt 

från det totala testresultatet (tabell 4.2). 

Dessa predicerade medelbetyg jämfördes därefter med flickornas fak

tiskt erhållna (3.50). Differensen mellan predicerat och erhållet me

delbetyg beräknades (tabell 4.2). Därefter utfördes motsvarande beräk

ningar för pojkgruppen. Forst predicerades medelbetyg med gemensam re-

gressionsekvation från varje deltest och från det totala testresulta

tet (tabell 4.3). Därefter jämfördes pojkarnas predicerade medelbetyg 

med deras faktiskt erhållna (3.37). 
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Tabell 4.2 Flickors predicerade medelbetyg och differensen mellan pre-
dicerat och erhållet medelbetyg (3.50) for 10 deltest och 
det totala testresultatet. 

Oeltest Predicerat mb Differens 

SYN 3.41 -.09 

PRO 3.47 -.03 

SER 3.39 -.11 

KVR 3.37 -.13 

DTK 3.36 -.14 

LTE 3.39 -.11 

ALI 3.44 -.06 

ANA 3.36 -.14 

ASA 3.30 -.20 

ENG 1 3.42 -.08 

Totalt 3.32 -.18 

Tabell 4.3 Pojkars predicerade medelbetyg och differensen mellan pre-
dicerat och erhållet medelbetyg (3.37) for 10 deltest och 
det totala testresultatet. 

Deltest Predicerat mb Differens 

SYN 3.45 + .08 

FR0 3.39 + .02 

SER 3.46 + .09 

KVR 3.49 + .12 

DTK 3.50 + .13 

LTE 3.46 + .09 

ALI 3.41 + .04 

ANA 3.49 + .12 

ASA 3.43 + .06 

ENG 1 3.43 + .06 

Totalt 3.53 + .16 

Av resultatet framgår att flickornas medelbetyg (tabell 4.2) genomgå

ende underskattas och pojkarnas (tabell 4.3) överskattas, då en gemen
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sam regressionsekvation anvandes for att predicare betyg från testre

sultat. Enligt Clearys regressionsmodell innebar detta resultat, att 

testen Ir orattvisa mot flickor. 

Enligt regre88ion8modellen skulle det med dessa test vara "biased" att 

predicera medelbetyg med gemensam regressionslinje« Om man vill gora 

ett rattvist urval måste olika regressionslinjer anvandas för pojkar 

och flickor. De olika regressionslinjerna återges i figur 4.2. 

® Medelbetyg 

F!I ekor 
Gemensam 
Pojkar 

4 

3 

2 

\ 

0 
250 50 50 200 0 100 

Figur 4.2 Regressionslinjer mellan provresultat och medelbetyg för 
flickor (översta linjen), pojkar (understa linjen) och den 
gemensamma regressionslinjen for pojkar och flickor (mitten
linjen). 

För gruppen som helhet ar regressionen av det totala testresultatet på 

medelbetyg: 

y = 1.528 + 0.G093 • x (1) 

Reqressionsekvationen for flickgruppen är: 
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y = 1.604 + 0.0099 • x 

och pojkarnas regressionsekvation: 

y = 1.002 + 0.0110 • x 

(2 )  

(3) 

For att illustrera effekten av dessa olika regressionsekvationer i en 

urvalssituation väljs medelbetygen 4, 3.5 och 3 som kriteriegranser. 

Tabell 4.4 visar vilken testpoäng som skulle krävas av flickor respek

tive pojkar. 

Tabell 4.4 Effekten av urval med gemensam respektive skilda regres
sionsekvationer. 

Antagningspoäng 

Kriterie- Gemensam Flickor Pojkar 
gräns 

> 4 266 242 272 

> 3.5 212 192 227 

> 3 158 . 141 182 

Resultatet av att följa regressionsmodellen skulle följaktligen bli 

att olika krav skulle ställas på pojkar och flickor beträffande test

resultat. Flickor borde genomgående antas till högre utbildning på en 

lägre testpoäng än pojkar. 

Konstant-kvot-modellen 

Antalet individer i detta material är stort (n = 2 980) och både test 

och betyg är konstruerade så att normalfördelade resultat erhålles. 

Darfor användes normalfördelningen vid framräknandet av de antal som 

ska jämföras enligt konstant-kvot-modellen. 

Det krav, som ska vara uppfyllt, för att urvalet ska anses rättvist 

enligt konstant-kvot-modellen, är att kvoten mellan antalet antagna 

och antalet individer, som faktiskt uppnår kriteriegränsen (i detta 
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fall medelbetyg), ska vara densamma i alla undergrupper av sökande. 

Tabell 4.5 visar kvoterna for flickor (kol 6) respektive pojkar (kol 

7) i detta material om u rvalet gjorts med den gemensamma regressions

linjen. 

Tabell 4.5 Antal individer samt jämforelsekvoter vid olika medelbetyg 
som k riteriegrans då urval gjorts med gemensam regressions-
ekvation. 

Medelbetyg Antal Antagna Kvot 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

> 4 302 278 29 104 0.10 0.37 

> 3.5 722 652 410 810 0.57 1.24 

>3 1 142 1 082 1 194 1 457 1.04 1.35 

Det framgår klart av resultaten i tabell 4.5, att om u rval skulle ske 

med konventionell metod skulle flickgruppen komma att behandlas orätt

vist. Kvoten mellan dem som antas och dem som faktiskt uppnår godkänd-

gränsen i kriteriet är genomgående högre for pojkar. Aven enligt kon-

atant-kvot-modellen skulle således urval med gemensam regressionslinje 

otillbörligt gynna pojkgruppen. 

Enligt regressionsmodellen år urvalet rattvist om d et görs med skilda 
regressionslinjer. Tabell 4.6 visar jamforelsekvoterna om u rvalet görs 

enligt regressionsmodellen. 

Tabell 4.6 Antal individer samt jämforelsekvoter vid olika medelbetyg 
som kriteriegräns då urval gjorts med skilda regressions-
ekvationer. 

Medelbetyg Antal Antagna Kvot 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

> 4 302 278 119 71 0.39 0.25 

> 3.5 722 652 727 552 1.00 0.85 

>3 1 142 1 082 1 329 1 274 1.16 1.18 
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Av resultaten i tabell 4.6 framgår att om u rvalet sker på ett satt som 

anses rättvist enligt regressionsmodellen skulle pojkar komma att 

missgynnas enligt de krav som stalls i konstant-kvot-modellen, (Detta 

galler ej då medelbetyget 3 ar kriteriegrans. Denna grans ar dock så 

låg att antalet antagna skulle bli större an det antal som finns, vil

ket gor att resultatet är utan praktiskt intresse.) 

Med Thorndikes modell fastställer man först vilken kvot man önskar 

mellan antal antagna och antal godkända i kriterievariabeln. Därefter 

beräknas vilken antagningspoäng, som b or krävas for olika grupper. 

Antagningspoäng for flickor respektive pojkar vid kvoterna 1 och 1/4 

och kriteriegränsen 4 återges i tabell 4.7. 

Tabell 4.7 Antagningspoäng for flickor respektive pojkar vid kvoterna 
1 och 1/4 och kriteriekravet 4. 

Kriterie
krav 

Kvot Antal Antagna Ant agningspoäng 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

> 4 1 302 270 302 278 221 246 

1/4 302 278 77 70 250 273 

Enligt konstant-kvot-modellen skulle således urvalet i detta material 

vara rättvist om flickor antogs vid testpoängen 250 och pojkar vid 

testpoängen 273 vid kriteriegränsen 4. Det skulle innebära att 77 

flickor och 70 pojkar antogs om kv oten mellan antalet antagna och god

kända var 1/4 for båda grupperna. 

Resultat 

Resultaten av denna empiriska provning illustrerar den förvirring som 

råder på test-bias-området. De metoder for urval som här har prövats 

ger helt olika resultat. 



49 

Med ett predicerat medelbetyg 4.0 skulle med konventionell urvalsme

tod, dvs gemensam regressionslinje for flickor och pojkar, alla sökan

de antagas på testpoängen 266. Det innebar att 29 flickor och 104 poj

kar skulle antagas i detta material. 

Enligt Clearys regressionsmodell skulle ett sådant urval missgynna 

flickgruppen. I stallet borde enligt denna modell urvalet ske med 

skilda regressionslinjer och urvalsgränsen for flickor borde vara 

testpoangen 242, medan testpoängen for pojkar borde vara 272* Dessa 

urvalsgränser skulle for detta material innebära att 119 flickor och 

71 pojkar skulle antas. 

Enligt Thorndikes konstant-kvot-modell är båda dessa urvalsförfaranden 
"biased". Det första favoriserar pojkar och det andra favoriserar 

flickor. Det som är avgörande enligt denna modell ar att kvoterna mel

lan antalet antaqna och antalet godkända är lika for de två grupper

na. Detta krav skulle vara uppfyllt om flickorna antogs på testpoängen 

250 och pojkarna på testpoängen 273. Dessa urvalsgränser skulle medfö

ra att 77 flickor och 70 pojkar skulle väljas ut. 

Var och en av urvalsmetoderna representerar en strategi eller metod 

for beslutsfattande. Syftet med båda modellerna är att uppnå rättvisa 

vid urvalsprocessen. Det stora problemet är bristen på överensstämmel

se i resultat. Den konventionella urvalsmetoden har kritiserats därför 

att en uppdelning av de sökande i undergrupper (i detta fall efter 
kon) kan resultera i att den linjära regressionen blir olika for dessa 

undergrupper. Detta tolkas så att testen fungerar olika for olika 

grupper, vilket är en art av test-bias. 

Med Clearys regressionsmodell löser man detta problem genom att använ

da olika regressionslinjer for olika grupper. Detta inebär att man 

sätter likhetstecken mellan rättvist urval och "bästa prediktion". 

Problemet med testrättvisa reduceras till problemet att finna den op

timala prediktionen för varje undergrupp. 

Thorndikes konstant-kvot-modell använder en något annorlunda värde

ring av testrättvisa. Med denna modell centreras intresset till att 
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grupper av individer behandlas på ett rättvist sätt i förhållande till 

respektive grupps reella framgång. 

Clearys definition baseras på principen om m insta kvadratskattning av 

kriteriepoäng; därigenom försäkrar man sig om att den genomsnittliga 

prestationsnivån hos de utvalda kommer att maximeras. Thorndikes defi

nition innebär att sökande ur en grupp kan komma att avvisas till for-

mån för sökande ur en annan grupp som har lägre sannolikhet för fram

gång - en situation som ka n betraktas som omvänd diskriminering. 

Den här utförda empiriska prövningen av modellerna leder till slutsat
sen att ingen av de två prövade modellerna kan rekommenderas för prak

tisk användning. Den första anledningen till detta är att det är omöj
ligt att avgöra vilken modell som verkligen ger "rättvist" resultat. 

Om r ättvisa bedöms vara detsamma som optimal prediktion för alla indi

vider, bör regressionsmodellen användas. Om rättvisa bedöms innebära 

att grupperna pojkar och flickor, betraktade som grupper, ska behand

las lika, bör konstant-kvot-modellen användas. 

Den stora skillnaden i provresultat mellan pojkar och flickor antyder 

att dessa test skulle kunna gynna pojkar och missgynna flickor. Om nå 

gon av modellerna skulle användas måste man dock förutsätta att medel

betyget är ett mer korrekt prestationsmått än testpoängen, vilket är 
en mycket diskutabel förutsättning. Detta är den andra, men kanske 

viktigare anledningen till att ingen av modellerna kan rekommenderas 

för praktisk användning. 

Man skulle istället kunna förutsätta att det inte föreligger några 

prestationsskillnader mellan pojkar och flickor, men det skulle samti
digt innebära att både testpoäng och medelbetyg vore felaktiga mät

ningar. I den situationen finns inte heller någon tillämplig test-

bias-modell. 

DISKUSSION 

Det främsta bidraget av de olika modellerna för att komma till rätta 

med test-bias-problemet är att de har klargjort att det finns mer än 
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en rimlig definition av begreppet rattvisa vid urval och att dessa de

finitioner ar mer eller mindre motstridiga, 

Även om det forefaller tilltalande att använda en urvalsmodell som 

automatiskt kompenserar for de olikheter i testresultat som erhålles 

mellan man och kvinnor, måste det konstateras att det testbiasdebatten 

har lett fram till är att klargöra att detta problem sannolikt inte 

går att Iosa på teknisk vag. Om samhället har gett olika grupper av 

individer olika mojligheter kan man inte kompensera for dessa olikhe

ter med statistiska metoder. Hur kompensationen ska ges - om komp ensa

tion ska ges - måste fastställas genom politiska överväganden. 

Ursprunget till test-bias-debatten har varit det ofrånkomliga faktum 

att de prediktioner som både urval och vägledning baseras på aldrig 

kan göras perfekta. Detta faktum har lett till att man på olika sätt 

sökt kompensera bristerna genom olika modeller for hur test bor använ

das. 

Tre av modellerna har baserats på vad Sawyer, Cole & Cole (1976) kal

lat "group-parity concept" därför att de vill ge rättvisa åt grupper, 

medan de andra modellerna vill ge rättvisa åt individer. 

Thorndike (konstant-kvot-modellen) föreslog att for rättvist urval 

skulle gränserna sättas så att sökande i två grupper skulle antas i 

proportion till antalet ur respektive grupp som u ppnådde en viss kri

terienivå. Cole (betingade-sannolikhets-modellen) foreslog att i båda 

grupperna skulle - för de medlemmar som kan uppnå tillfredsställande 

kriteriepoäng - sannolikheten att väljas ut vara oberoende av grupp

tillhörighet. Linn (lika-sannolikhets-modellen) foreslog att bland de 

utvalda från varje grupp skulle proportionen framgångsrika vara den

samma • 

Var och en av dessa modeller försöker etablera rättvisa mellan grupper 

vilket i själva verket innebär att man sätter bestämda kvoter för 

grupperna (Novick & Ellis, 1977). 
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Figur 4.3 Olika utfall vid urval med test a) utvalda och framgångsri
ka, b) avvisade som skulle ha varit framgångsrika, c) avvi
sade som skulle ha misslyckats och d) utvalda som miss
lyckas . 

För rättvist urval enligt "grupp-modellerna" krävs att urvalsgränsen 

(X') sätts så att följande kvoter i figur 4.3 ska vara desamma for 

olika grupper: 

Konstant-kvot-modellen: 
a + d 
a + b 

Lika-sannolikhets-modellen: a + d 

Bet ingade-sanno likhet s-modellen: 

Den främsta invändningen mot samtliga "grupp-modeller" är att deras 

ömvändning inte gäller: om rättvisa for grupp A kräver att urval -

framgångskvoten ska vara densamma som i alla andra grupper, bör med 
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samma logik avvisnings- och misslyckandekvoten vara densamma for alla 

grupper och dessa två krav kan inte uppfyllas samtidigt (Petersen & 

Novick, 1976), se figur 4.3. 

Konstant-kvot- och betingade-sannolikhets-modellerna har rönt stort 

intresse darfor att de ger önskvärda resultat: de sanker antagningspo

ängen for missgynnade grupper. Men enligt Novick (1974) ger de "rätt 

resultat av fel orsak" eller: 

"With regard to the models ... I believe these are fundamen
tally in error, though they are each based on extremly use
ful ideas that need to be considered carefully. It is the 
technical formulation that is at fault. Unfortunately the 
technical fault causes great practical problems." (Letter to 
the Chairman of APA Committee on Psychological Tests and 
Assessment, from Novick, M, July 18, 1974). 

Om fördelar ska ges till någon grupp måste detta göras öppet och efter 

offentlig debatt. Det är inte möjligt att åstadkomma detta med någon 

psykometrisk metod. Eller som Linn (1976) har uttryckt det: 

"Part of the difficulty with models such as the Constant 
Ratio or Conditional Probability Model (or for that matter, 
the Regression or Equal Risk Models) is that they attempt to 
provide a purely technical resolution to an issue that in
volves value judgements", (s 54) 

Regressionsmodellen och lika-risk-modellen innehåller inga logiska 

motsägelser, men ar för den skull inte invändningsfria. Om man anser 

att det är rimligt att göra urvalet från den basta prediktion man kan 

göra från enbart "objektiv" information (t ex testresultat) är regres-

sionsmodellen tillfredsställande. Om man samtidigt vill ta hänsyn till 

att säkerheten i prediktionen kan vara olika för olika grupper är 

lika-risk-modellen den modell man bör välja (Petersen & Novick, 1976). 

Om man däremot inte anser att den "objektiva" informationen är till

räcklig för att göra urval måste denna information kompletteras med 

"subjektiv" information, dvs värdeomdömen. Detta är möjligt i subjek

tiva regressionsmodellen och tröskelnyttomodellen. 
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Accepterandet av en viss test-bias-modell kräver accepterande av de 

värderingar som m odellen ar baserad på. Det går inte att utesluta var

der ingskomponenten, De "objektiva" prediktionsinstrumenten måste kom

pletteras med "subjektiva". 

Värderingarnas betydelse for hur beslut i urvalsfrågor kommer att ut

formas har även betonats av Thorndike: 

"So basically, one's value system is deeply involved in 
one's judgement as to what is "fair use" of any selection 
device". (Letter to the Chairman of the APA Committee on 
Psychological Tests and Assessment, from Thorndike, R, Sep
tember 4, 1974). 

Detta gor att de modeller som öppet erkanner subjektiviteten (subjek

tiva regressionsmodellen) eller värderingskomponenten (tröskelnyttomo-

dellen) ar att föredra. En kraftig invändning mot de rent statistiska 

modellerna är att: 

"... they have a surface appearance of fairness that has 
proved difficult to overcome and that could be used to sup
press adoption of more effective means". (Novick & Ellis, 
1977, s 309). 

Att värderingarna redovisas öppet har den fordelen att de aven kan 

diskuteras öppet och därvid ifrågasattas av de som s jälva har avvikan

de värderingar. Den hittills mest formaliserade modellen for hur vär

deringar ska tillvaratas är Petersens (1975) troskelnyttomodell. Den 

kräver att värderingarna preciseras och integreras med övrig informa

tion, innan beslut fattas. (För illustration av denna modell i en ur

valssituation med kontinuerlig nyttofunktion, se Wedman (1978)). 

Det, som behovs, for bestämning av den förväntade nyttan vid urval av 

män eller kvinnor, är - forutom en diskussion av värderingar - ytter

ligare kunskap om v ar och varför skillnader erhålles i testresultat. 
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5 ITEM-BIAS 

Begreppet "test-bias" definierades i foregående kapitel som det för

hållande att en grupp individer på ett eller annat satt behandlades 

orättvist vid användningen av testresultat. Skillnad i medelpoäng mel

lan olika grupper ar inte nödvändigtvis uttryck for orättvisa vid an

vändningen av test. Om s killnaderna i testpoäng är relevanta - motsva

ras av skillnader i det man vill mäta med testet - kan användningen av 

testet anses rättvis. Om gruppskillnader i testpoängen däremot inte 

motsvaras av skillnader i kriteriet måste användningen av testet anses 

biased eller orättvis. 

Vid studier och diskussioner av test-bias görs vanligtvis en distink

tion mellan två ansatser. Skillnaden mellan ansatserna består huvud

sakligen i att man i den ena ansatsen använder ett yttre och i den an

dra ett inre kriterium för att fastställa test-bias. Denna skillnad 

har gett upphov till två riktningar för forskningen om t est-bias. 

Den första ansatsen gäller framför allt om orättvisa förekommer vid 

användningen av test, dvs om testet fungerar olika för olika grupper 

avseende relationen till ett yttre kriterium. Denna ansats att studera 

test-bias beskrevs i kapitel fyra och kommer inte att behandlas här. 

Den andra ansatsen, som är den som kommer att behandlas här, brukar 

numera benämnas "item-bias" eller "content-bias" och avser bedömning 

av orättvisa i ett test oberoende av yttre kriterium. Denna ansats har 

beskrivits av Cole (1980) på följande sätt: 

"The issue of content bias has seemed on the surface very 
simple but is, in fact, extremely difficult. First of all, 
we have placed our examination of content bias in the con
text of content validity. In this context we are left sug
gesting judgemental considerations by possibly biased or in
sensitive judges to eliminate bias. At a deeper level we 
have recognized the fallacy of this position so we have 
looked to empirical comparisons of items and have generated 
an entire new line of research on item bias technology", 
(s 7) 
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Test-bias i denna mening bedoms således endera genom subjektiv värde

ring av innehållet eller innehållsvaliditeten hos uppgifter eller ge

nom empiriska undersökningar av de statistiska egenskaperna hos en 

uppgift i jämförelse med de andra uppgifterna i testet. 

Ursprungligen tillkom denna ansats att studera test-bias på grund av 

svårigheterna att finna ett kriterium som var reliabelt, relevant och 

fritt från bias. Samtliga test-bias metoder hade det gemensamt, att 

test-bias bestämdes i relation till ett kriterium och därför blev 

bristerna i kriteriemåtten av avgörande betydelse. Av den anledningen 

föreföll det försvarbart, att åtminstone för de inledande studierna av 

test-bias, använda en modell, som inte krävde något kriteriemått 

(Echternacht, 1974). De metoder, som söker fastställa test-bias i 

frånvaro av ett yttre kriterium, har det gemensamt att analysen sker 

på uppgiftsnivå. Frågan blir då om item-bias existerar i testet; om så 

är fallet drar man slutsatsen att testet är biased dvs om nå gon eller 

några uppgifter som ingår i testet är biased gäller denna bias även 

testet som h elhet. En direkt jämförelse av svårighetsindex hos enskil

da uppgifter ansågs olämplig eftersom grupper kan vara olika i den ba

komliggande förmåga som t estet avser att mäta. Man sökte därför en me

tod för att skilja mellan helhetsskillnader och skillnader, som kan 

hänföras till enskilda uppgifter. 

Flera olika metoder för att fastställa "item-bias" empiriskt har pre

senterats, men för- och nackdelar med de olika metoderna är oklara. Om 

alla metoder på ett relevant sätt identifierade samma uppgifter som 

biased vore det bara att använda den enklaste och billigaste metoden. 

Problemet är dock att olika metoder har olika utgångspunkter och ger 

olika resultat. 

Item-bias metoderna utarbetades som sagt ursprungligen för att mäta 

test-bias oberoende av den alltid bristfälliga kriterievariabeln. Det 

som är gemensamt för de metoder som presenterats under rubriken item-

bias, är således, att de på ett eller annat sätt identifierar uppgif

ter, som fungerar olika för olika grupper. Detta har gett studiet av 

item-bias en självständig betydelse vid sidan av den eventuella betyd

elsen för test-bias studier. Härigenom erbjuds nämligen en empirisk 
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bas for studium av testuppgifter som förefaller mata olika egenskaper 

i olika grupper och ett sådant studium skulle kunna bidra till att be

svara den viktiga frågan, om v arför skillnader erhålles. 

Oefinitionen av en biased uppgift har varierat beroende på vilken me

tod som har foreslagits for att fastställa orättvisan i uppgiften. 

Ironson & Subkoviak (1979) har gjort följande sammanfattnings En upp

gift definieras som biased om det foreligger 1) skillnader i relativ 

svårighetsgrad mellan olika grupper (Angoff & Ford, 1973, Echternacht, 
1974) eller 2) interaktion mellan uppgifter och grupptillhörighet 

(Cardali & Coffman, 1964, Cleary & Hilton, 1968) eller 3) skillnader i 

uppgifternas diskriminationsförmåga mellan olika grupper (Green & 

Draper, 1972) eller 4) skillnader i sannolikhet för ratt svar mellan 

medlemmar ur olika grupper men på samma förmågenivå (Scheuneman, 1975, 

1976, 1979, Lord, 1977) eller 5) skillnader i fördelningen av felakti

ga svar mellan olika grupper (Veale & Foreman, 1976) eller slutligen 

6) skillnader i faktorstrukturer mellan grupper (Green & Draper, 1972, 

Merz, 1976). Sammanfattande beskrivningar av dessa metoder och även 

metodernas fördelar och svagheter har presenterats i ett flertal sam

manhang (förutom Ironson & Subkoviak, 1979, se t ex Rudner, Getson & 

Knight, 1980a, Shepard, Camilli h Averill, 1981). 

I ett flertal studier har också resultaten med olika metoder jämförts 

(se t ex Rudner & Convey, 1978, Scheuneman, 1980, Ironson, 1978, 

Rudner, Getson & Knight, 1980b). Överensstämmelsen mellan olika meto

der är ganska dålig, men även stabiliteten hos en metod över olika 

8ampel av individer är tämligen bristfällig (Hoover & Kolen, 1984). 

Rudner, Getson & Knight (1980a) avslutar sin beskrivning: 

"While none of the methods is capable of identifying all in
stances of biased items and all have their problems and 
limitations, they can provide important additional informa
tion for test users and developers concerned with this sen
sitive measurement issue. Using these methodologies, further 
research should be directed toward the identification of 
content and characteristics which meaningfully contribute to 
bias in test items", (s 228) 
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En genomgående brist hos de studier som har jämfört empiriska item-

bias-metoder (t ex Rudner, 1977; Ironson & Subkoviak, 1979; Scheune-

manf 1980) ar att man inte söker finna orsaken till att uppgifterna ar 

biased. Man nöjer sig med att konstatera att ett visst antal uppgifter 

är biased, jämför antalet uppgifter som u tväljs med olika metoder och 

eventuellt statistiska egenskaper hos uppgifterna, och därefter bedoms 

endast metodernas överensstämmelse eller brist på överensstämmelse. 

Det är föga intressant att veta, att ett visst antal uppgifter är sta

tistiskt biased mot en viss grupp, om man inte går vidare och gör åt

minstone ett försök att tolka, varför uppgifterna är biased eller vad 

denna bias beror på. Det empiriska studiet av item-bias bör inte vara 
ersättning för utan hjälpmedel vid den subjektiva värderingen av 

item-bias. 

Om item-bias-studierna ska leda till något utöver metoddiskussioner, 

dvs ge någon kunskap om de gruppskillnader, som varit orsak till meto

dernas tillkomst måste ett visst intresse ägnas även uppgifternas ut

seende och innehåll. Om en uppgift empiriskt befunnits vara biased bör 

detta sättas i relation till uppgiftens och även testets innehåll och 

innehållsvaliditet. 

Bakgrund 

Cole (1981) gör en uppdelning av item-bias-metoderna i två huvudgrup

per: de som b aseras på item-gruppinteraktion och de som använder item-
responsteori-ansats. Eftersom intresset i denna studie i första hand 

riktas mot att analysera uppgifter som på rimliga grunder kan anses 

vara biased, valdes en metod från vardera gruppen. Gemensamt för de 

två metoderna är att de är statistiskt sett relativt enkla och att de 
bygger på få antaganden. Endast dessa två metoder, nämligen Angoffs 

delta-plot-metod och Scheunemans chi-två-metod, kommer att beskrivas 

här. 

Angoffs delta-plot-metod 

Ansatsen att visuellt studera interaktion mellan uppgifter och grupper 

på transformerade uppgiftssvårighetsindex beskrevs av Thurstone redan 
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1925 i samband med hans metod for absolut skalning. Metoden har sedan 

använts av Angoff & Ford (1973), Strassberg-Rosenberg & Donlon (1975) 

m fl och brukar ofta benämnas Angoffs A-plot-metod. 

Metoden har beskrivits av Angoff & Sharon (1972) på följande sätt: 

"For each item a percent-pass figure (p-value) was computed, 
based on the performance of the candidates in each of the 
groups. Each p-value was then converted, by means of the 
normal probability tables, to a normal deviate, z, and fur
ther converted to "delta" by means of the transformation, A 
= 4z + 13. In the comparison of any two groups of examinees, 
the technique involves making a plot of the points, Ax 
versus Ay, one point for each of the items under conside
ration. the plot of points normally falls in an elliptical 
pattern extending from lower left to upper right, and if the 
two groups studied are drawn from the same type of popula
tion, then the scatterplot will take the shape of a long, 
narrow ellipse, often representing a correlation as high as 
.98 or .99". (s 10-11) 

Transformationen av p-värden till z innebär att svårighetsindex över

förs till intervallskala, den fortsatta transformationen till delta 

innebär att negativa värden utesluts, vilket förenklar tolkningen. For 

varje uppgift har sålunda ett A-värde for varje grupp erhållits och 

dessa par av A-värden prickas mot varandra i ett koordinatsystem. Om 

grupperna kan antagas vara ungefar lika i den bakomliggande förmåga 
som m ats av testet som helhet, kan en linje som går genom origo i 4!? 

användas som referenslinje for rättvisa uppgifter. Uppgifter, som av

viker mycket från denna linje, betecknas som uppgifter som ger inter-

aktionseffekter med någon av grupperna, eftersom sådana uppgifter fun

gerar olika for grupperna. Sådana uppgifter har enligt Angoff & Ford 

(1973) olika psykologisk mening for de två grupperna. 

Korrelationen mellan delta-värden för de två grupperna kan ses som e tt 

omvänt mått på item-grupp-interaktion. Ju högre samband det föreligger 

mellan deltavärdena desto mindre interaktion mellan uppgifter och 

grupp, eftersom korrelationen ger ett mått på likheten i rangordning 

av uppgiftssvårighetsgrad mellan grupperna. 
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Scheunemans chi-två-metod 

Med denna metod definieras en uppgift som r ättvis om s annolikheten for 

att avge rätt svar är densamma for alla individer på samma förmågenivå 
2 oberoende av grupptillhörighet. Ett x -test anvands for att testa om 

uppgifterna fungerar på det sattet. 

Denna metod har av Scheuneman (1977) beskrivits som e n förenklad vari

ant av latent-trait-modellerna. Både svårighet och diskriminationsför-

måga h os uppgifterna kan variera men den kontinuerliga uppgifts-karak

teristik-kurvan har övergivits. Fördelningen delas upp i ett antal 

diskreta förmågekategorier och prestationen inom sådana kategorier 

jämförs mellan grupper. Det skulle vara fullt möjligt med denna metod 
att definiera uppgifts-karakteristik-kurvan i enlighet med t ex Raschs 

modell (Gustafsson, 1977) och sedan använda den teoretiska kurvan för 

att generera sannolikheten for ratt svar inom varje förmågegrupp. 

2 Tabell 5.1 Exempel på hur x -värdet for en testuppgift beräknas (nr 1 
i delprov AO 78:A). 

Poäng 

N 

Män Kv Tot 

Obs frekvens 

Prop 

Förv frekvens 

Poäng 

N 

Män Kv Tot Män Kv Tot Prop Män Kv 

0 - 1 8  132 349 481 83 237 320 .67 87 232 

19 - 21 250 403 653 178 342 520 .80 199 320 

22 - 24 421 438 859 339 384 723 .84 354 368 

25 - 27 389 184 573 339 170 509 .89 345 163 

28 - 30 86 22 108 83 22 105 .97 83 21 

X2 = I (0~F) = 5.80, fg = 4. 

Tabell 5.1 visar principen for hur denna analys utförs. Första steget 

ar att dela upp deltestpoängen i förmågenivåer, här har fem nivåer an

vänts med samma poängintervall för män och kvinnor. Första kolumnen 

anger antalet män, kvinnor och totalt på varje poängnivå. Kolumn två 

anger i absoluta tal hur många män, kvinnor och hur många totalt som 
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svarat ratt på denna uppgift. Proportionen ratt erhålls därefter genom 

division av antalet, som besvarat uppgiften ratt, med totala antalet 

individer i poängintervallet. Denna proportion multipliceras sedan med 

antalet man respektive kvinnor i poangintervallet och ger därigenom 

den förväntade frekvensen. Samma proportion används for båda grupper

na, eftersom proportionen rätta svar inom en viss formågenivå bor vara 

densamma oberoende av grupptillhörighet om u ppgiften inte är biased. 

2 X -värdet beräknas sedan från observerad och förväntad frekvens och 
2 det kan därefter avgöras om x -värdet är signifikant eller ej, vilket 

är detsamma som att avgöra om uppgiften är biased eller ej 

(Scheuneman, 1978). 

SYFTE 

Syftet med denna studie är tvåfalt; 

1. att empiriskt jämföra två av de mest använda item-bias-metoderna 

med kön som grupper, 

2. att analysera de uppgifter som bed ömts som biased med båda metoder

na. 

De frågor som speciellt studeras är: 

A. I vilken utsträckning överensstämmer metoderna avseende identifie

rade orättvisa uppgifter? 

B. Vilka egenskaper har de uppgifter som bedöms orättvisa med den ena 

men inte med den andra metoden? 

C. Finns det något gemensamt avseende innehåll och/eller utseende hos 

de uppgifter som bedöms orättvisa med båda metoderna? 



62 

METOD 

Matinstrument 

Autentiska resultat på två delprov från provningarna med högskolepro

ven våren 1977 och våren 1978 användes i studien. De delprov som v al

des var ORD (ordkunskap) samt AO (allmänorientering). Proven innehål

ler 30 uppgifter vardera och tabell 5.2 visar resultaten från de två 

aktuella prövningarna. 

Tabell 5.2 Medelvärden (X) och standardavvikelser (s) for män respek
tive kvinnor på de i studien ingående delproven samt medel
värdesskillnader (M-K) absolut och inom parentes uttryckta 
i standardavvikelseenheter. 

Delprov 

Män Kvinnor , 

Differens Delprov X 8 X s Differens 

ORD 77 24.84 4.26 24.05 4.68 .79 (.18) 

ORD 78 24.52 4.80 24.33 4.55 .19 (.04) 

AO 77 24.58 2.83 22.40 3.15 2.18 (.73) 

AO 78 23.00 3.52 20.77 3.65 2.23 (.62) 

Försökspersoner 

Vid prövningen i april 1977 deltog 1 190 män och 1 063 kvinnor och vid 

prövningen i april 1978 deltog 1 277 män och 1 392 kvinnor. De flesta 

prövande är över 24 år och drygt hälften har nio års eller längre ar

betslivserfarenhet . 

Delta-plot-metoden 

Procedur 

Resultaten från de fyra deltesten analyserades så, att först transfor

merades p-värdena för män respektive kvinnor till z genom en tabell 
över normalfördelningen, därefter transformerades dessa z-värden till 
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A genom 4z + 13. Dessa A-värden for man och kvinnor prickades slutli

gen mot varandra* Eftersom utgångspunkten i denna studie var, att det 

inte borde föreligga några skillnader mellan man och kvinnor avseende 

varken ordkunskap eller allmänorientering, användes som referenslinje 

for rättvisande uppgifter en 4?-linje genom origo. Avståndet mellan 

en uppgiftspunkt och referenslinjen utgör ett mått på rättvisa/orätt

visa för uppgiften. Uppgifter, vilkas punkter ligger på eller nära re

ferenslinjen fungerar på samma sätt for de båda grupperna och betrak

tas som rättvisa. De punkter som ligger långt ovanfor linjen, är for 

svåra for den grupp som p lacerats längs ordinatan och kan sägas inter-

agera med den andra gruppen, medan de uppgifter som ligger långt under 

linjen är for svåra för den grupp som placerats längs abscissan. Defi

nitionen av acceptabel avvikelse är godtycklig. Hicks, Donlon & 

Wallmark (1976) valde 1.5 gånger residualernas standardavvikelse som 

gräns. Rudner (1977), som använde z-poäng, använde .75 gånger z som 

gräns. Här har 1.96 gånger alienationskoefficienten (Guilford, 1965), 

valts som g ränser, vilket innebär dels att viss hänsyn har tagits till 

att skillnader mellan män och kvinnor på de fyra delproven är olika, 

dels att bara sådana uppgifter, som avviker tämligen mycket från refe

renslinjen, har bedömts vara av intresse. 

Angoff & Sharon (1974) anger, att denna metod bara bor användas på 

uppgifter, vilkas p-värden ligger mellan .05 och .95, eftersom vid 

transformation till normalfördelningen, skillnader i extremvärdena 

kommer att förstoras alltför mycket. Därför har alla uppgifter, där 
p-värdet för någondera gruppen varit större ari ,95 uteslutits. 

Resultat och kommentar 

Uppgifternas p- och A-värden f ö r  man respektive kvinnor på de fyra 

delproven återfinns i bilagorna 1-4» Tabell 5.3 anger för varje del-

prov, hur många uppgifter som kunde studeras (som hade p < .95), kor

relationskoefficienterna mellan A-värdena för män och kvinnor, samt 

alienationskoefficienterna. 
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Tabell 5.3 Antal uppgifter, som studerats i varje delprov, korrela
tions» och alienationskoefficienter mellan mans och kvin
nors A-värden. 

r> i Antal upp- , 2v Delprov gifter r • (1 - r ) 

ORD 77 26 .83 .56 

ORO 78 25 .92 .39 

AO 77 24 .80 .60 

AO 78 27 .72 .69 

Eftersom antalet uppgifter i varje delprov var 30 kan av tabell 5.3 

utläsas att sammanlagt 18 uppgifter varit for lätta for att kunna stu

deras med denna metod. Vidare framgår av samma tabell att sambanden 

mellan mäns och kvinnors resultat var högre på ORD-proven än på A0-

proven. 

Figurerna 5.1 till 5.4 visar prickningarna av uppgifternas A-värden 

for kvinnor mot A-värden for män for de fyra delproven. I figurerna 

finns även referenslinjerna såväl som bedomningslinjerna inritade. 
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Figur 5.1 Delprov ORO 77. Uppgifternas A-värden for kvinnor prickade 
mot A-v§rdena for man. Referenslinje for rattvisande uppgif
ter (heldragen) samt granslinjer f5r avvikande uppgifter 
(prickade)• 

Av figur 5.1 framgår att i delprovet ORO 77 ligger tre uppgifter (nr 

13, 19 och 29) nedanför gränsen och ar således for latta for kvinnor. 

Elva uppgifter (nr 1, 3, 4, 5, 11, 17, 21, 22, 25, 27 och 30) ligger 

ovanfor gränsen och är således for latta for man. 
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Figur 5.2 Delprov ORO 78. Uppgifternas A-varden for kvinnor prickade 
mot A-vardena for man. Referenslinje for rattvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer for avvikande uppgifter 
(prickade). 

I delprovet ORO 78 ar som framgår av figur 5.2, sex uppgifter (nr 2f 

15, 23, 24, 28 och 30) nedanför gränsen och således for latta för 

kvinnor, medan fem uppgifter (nr 4, 7, 14, 25 och 29) ligger ovanfor 

grinsen och således ar for latta för man. 
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Figur 5.3 Delprov AO 77. Uppgifternas A-varden for kvinnor prickade 
mot A-vardena for man. Referenslinje for rattvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer for avvikande uppgifter 
(prickade). 

Figur 5.3 visar att i delprovet AO 77 avviker nio uppgifter (nr 1, 2, 

4, 8, 12, 18, 20, 22 och 25) genom att ligga ovanfor granserna (dvs de 

gynnar man). 
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Figur 5.4 Delprov AO 78. Uppgifternas A-värden for kvinnor prickade 
mot A-värdena for man. Referenslinje for rattvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer for avvikande uppgifter 
(prickade). 

I delprovet AO 78 som visas i figur 5.& ligger två uppgifter (nr 10 

och 26) nedanför gränsen (dvs de gynnar kvinnor) medan 12 uppgifter 

(nr 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 21, ?3, 27 och 30) ligger ovanfor 

gränsen och således gynnar män. 
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Totalt 48 av de analyserade 102 uppgifterna bedömdes som o rättvisa med 

A-plot-metoden. 

En klar fordel med denna metod är att den är åskådlig och lätt att 

förstå, den är dessutom enkel att tillämpa och ger intuitivt rimliga 

resultat. Som metoden har använts här har grupperna antagits vara lika 

genom att referenslinjen har varit en linje i 4^ genom origo. En viss 

hänsyn till skillnaden mellan grupperna i resultat på delprovspoäng 

har dock tagits vid fastställandet av gränser for biased uppgifter. 

Gränserna sattes utifrån alienationskoefficienterna vilket ledde till 

att på ORD-proven där sambanden mellan mäns och kvinnors resultat var 

någorlunda höga, blev gränserna snäva (1.1 respektive 0.77) medan i 

AO-proven där sambanden var laqre, blev gränserna något vidare (1.18 

respektive 1.35). 

En svaghet med m etoden är, att den inte kan användas på mycket lätta 

eller mycket svåra uppgifter. Detta har på de här prövade uppgifterna 

inneburit, att 18 uppgifter har måst utelämnas beroende på att endera 

eller båda grupperna har haft för höga p-värden. En annan svaghet hos 

metoden är, att den förutsätter att alla uppgifter fungerar lika på 

alla förmågenivåer. Man kan tänka sig att en uppgift t ex är rättvis 

mot högpresterande i båda grupperna men orättvis mot lågpresterande i 

den ena gruppen. Detta kan metoden inte avslöja. 

Chi-två-metoden 

Procedur 

2 X -värden för varje uppgift beräknades på det sätt som beskrivits på 

sid 60. 

Resultat och kommentarer 

2 • X -värdena för samtliga uppgifter i de fyra delproven återfinns i bi

laga 1-4, kolumn 9. 

Som gräns för avvikande uppgifter valdes signifikansnivån 5 % vilket 
2 ger ett kritiskt x -värde = 9.50 med 4 frihetsgrader. 



70 

2 I delprovet ORD 77 erhölls signifikanta x -värden på sju uppgifter, 
2 och i delprovet ORD 78 erhölls signifikanta x -värden på tio uppgif

ter. 

2 
I delprovet AO 77 fick sammanlagt sex uppgifter signifikanta x -vär
den och i deltestet AO 78 fick sammanlagt nio uppgifter signifikanta 

värden. 

Totalt 32 av de 120 uppgifterna i dessa fyra delprov var biased enligt 

denna metod. Metoden anger dock inte riktningen utan enbart storleken 

på avvikelsen. For att bestamma vilken grupp som gynnas respektive 

missgynnas av en biased uppgift måste uppgiftsfördelningen studeras. 

Om d etta görs finner man i delprovet ORD 77 att på alla poängnivåer ar 

den observerade poängen högre an den förväntade for män p å tre uppgif

ter, medan det omvända gäller for kvinnor. Dessa uppgifter är tydligen 

for lätta for män. Fyra uppgifter är med samma resonemang for lätta 

for kvinnor. 

I delprovet ORD 78 är det, enligt poängfördelningarna, sex uppgifter 

som gynnar män, medan fyra uppgifter gynnar kvinnor. 

I delprovet AO 77 är tre uppgifter mansuppgifter och tre uppgifter är 

kvinnouppgifter. 

I delprovet AO 78 är fyra uppgifter orättvisa genom att män lyckas 

alltför bra, och fyra uppgifter är orättvisa genom att gynna kvinnor. 

Även denna metod har som fordel att den är åskådlig och lättförståe

lig. Den är dessutom användbar även på lätta uppgifter. Den främsta 

nackdelen med metoden är att den förutsätter att testet som h elhet ger 

en valid mätning eftersom testpoängen används for indelning i förmåge

nivåer. 
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Jämförelse mellan metoderna 

Tabell 5.4 visar vilka uppgifter som var orattvisa med de två prövade 
metoderna. Metoderna identifierade samstämmigt 22 uppgifter som o rätt

visa, dvs ca 18 % av samtliga uppgifter var orattvisa med båda meto-
2 derna. 27 uppgifter var orattvisa med A-plot-metoden men ej med x -

2 metoden och tio uppgifter var orattvisa med enbart x -metoden. 

2 
Av de med x -metoden identifierade 32 uppgifterna var således 10 o-
rättvisa med enbart denna metod. Denna metod begränsas inte av storle

ken på lösningsproportionerna utan samtliga 120 uppgifter ingick i 

studien; endast en av dem som be dömts biased hade dock en lösningspro

portion som var högre an .95. Fem av de uppgifter som var biased med 
enbart denna metod hade däremot punkt-biseriala korrelationer som var 

lika med eller lägre an .30. För de resterande fem uppgifterna gällde 

att skillnaden i punkt-biseriala korrelationer mellan grupperna var 

lika med eller större an .06. Vanligtvis skiljer sig de punkt-biseria-

la korrelationerna mellan grupperna inte mer än mellan .01 och .03. 
2 Oetta kan troligen tolkas så att x -metoden utdömer uppgifter där dis-

kriminationsförmågan ar låg eller där den är olika för grupperna. 

Av de med A-plot-metoden identifierade 49 orättvisa uppgifterna, var 

det 27 som var biased med enbart denna metod. För 13 av dessa uppgif

ter gällde att lösningsproportionerna för den ena eller båda grupperna 

var .90 eller högre, vilket tyder på att metoden är alltför känslig 

redan på den nivån. För de övriga 14 uppgifterna gällde att skillnaden 

mellan mäns och kvinnors lösningsproportioner var .12 eller mer på åt

ta uppgifter, .10 på en uppgift, .09 på två uppgifter, .08 på två och 

.06 på en uppgift. 
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Tabell 5.4 Nummer på de uppgifter i varje delprov som identifierats 
som o rattvisa med A-plot-metoden respektive x^-roetoden. 

Uppgifter biased Uppgifter biased 
Delprov mot man mot kvinnor 

2 2 A X A X 

ORD 77 13 13 1 
19 19 3 

24 4 
29 29 5 

11 
17 
21 
22 22 
25 
27 27 
30 30 

ORD 78 2 2 4 4 
3 5 

15 15 7 7 
18 14 14 

23 25 25 
24 29 29 
28 
30 

AO 77 10 1 
13 2 
14 4 4 

8 
12 
18 18 
20 
22 
25 25 

AO 78 10 10 4 
15 5 
17 6 

'26 26 11 
12 

13 
14 14 
16 
18 
21 
23 23 
24 
27 27 
30 30 
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Av de 22 uppgifter som var biased enligt båda metoderna var skillnaden 

i lösningsproportioner mellan man och kvinnor storre an .20 på sju 

uppgifter, mellan .10 och .20 på åtta uppgifter, .09 på fyra uppgif

ter, .07 på en, .06 på en och .04 på en uppgift. Denna sista uppgift 

hade en lösningsproportion lika med .90 i en grupp, samtidigt som 
skillnaden mellan gruppernas punkt-biseriala korrelationer var .06. 

Denna uppgift kan möjligen ha utdömts av de två metoderna av olika or
saker. 

Genom att studera figurerna 5.1 till 5.4 kan man finna att överens

stämmelsen mellan metoderna inte skulle oka om g ränserna för A-prick-

ningarna flyttades. Samtidigt kan dock konstateras att för samtliga 

delprov galler att de i figurerna mest avvikande uppgifterna - nr 29 

och 30 i ORD 77, nr 2, 7 och 15 i ORD 78, nr 18 och 25 i A0 77 och nr 
2 14, 23 och 26 i A0 78 - ar biased aven enligt x -metoden. Metoderna 

överensstämmer således avseende de extrema uppgifterna. 

Innehållsanalys av biased uppgifter 

Som nämndes i inledningen ar en brist hos de flesta empiriska ltem-

bias-studier som u tförts, att man b ara konstaterat antalet biased upp

gifter, men i nte gjort något försök att finna orsaken till att uppgif

terna fungerat olika. 

Av de 120 uppgifter som har prövats i denna studie var 22 uppgifter 
eller 18 % biased med båda de empiriska metoder som a nvänts. Det inne

bär att antalet uppgifter som kan innehållsanalyseras är tämligen 

lågt. Detta i sin tur betyder att det kan vara svårt att finna gene

rella orsaker. 0m det t ex finns tio olika orsaker till bias kan man 

med 22 uppgifter i bästa fall erhålla två uppgifter av varje orsak. 

Kravet på att två metoder parallellt ska ha identifierat uppgifterna 

som biased kan eventuellt tyckas alltför hårt om man vill ha många 

uppgifter att innehållsanalysera. Eftersom vissa oklarheter föreligger 

om me todernas speciella svagheter, har det här betraktats som en befo

gad försiktighet. Uppgifter, som bedömts som biased på grund av någon 
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svaghet hos den metod man använt for bedömningen, ar inte av något in

tresse innehållsmässigt. 

I denna studie visade det sig att A-plot-metoden är alltför känslig 
2 for att fungera tillfredsställande på lätta uppgifter, x -metoden kan 

enligt Scheuneman (1978) vara beroende av just de poängintervall som 

har valts och om denna metod ska vara ensam avgörande bär de uppgifter 

som i en första omgång bedömts som biased provas igen med nya poängin

tervall och bara de som fortfarande är biased bor utsättas for fort

satta åtgärder. 

Denna försiktighet - att kräva överensstämmelse mellan två metoder -

bor garantera att de uppgifter som utvalts verkligen innehåller något 

som Sr värt att studera antingen ur testkonstruktionssynpunkt eller ur 

kdn8skillnadssynpunkt. Endera mäter dessa uppgifter olika slag av för

måga hos män och kvinnor eller om de mäter olika grad av förmåga är 

det fråga om områden där skillnaderna är anmärkningsvärda. 



75 

Biased ORD-uppgifter 

Tabell 5.5 Uppgifter i ORD-proven som i dentifierats som biased mot man 
respektive kvinnor med b åda metoderna. 

Uppgifter biased mot män 

77 

78 

13. fadd 19. fertil 29. recidiv 

A smaklös 
B tveksam 
C skamlig 
D klen 
E klumpig 

A fruktsam 
B sällskaplig 
C mjuk 
D oöm 
E sinnrik 

A kvitto 
B meddelande 
C protokoll 
D utmattning 
E återfall 

2. latent 15. 

A kortfattad 
B tillåten 
C tydlig 
D osäker 
E dold 

A omvänd 
B beroende 
C försakad 
D fientlig 
E dåraktig 

Uppgifter biased mot kvinnor 

77 
22. metamorfos 27. kontingent 30. manifest 

A inbillning 
B sjukdom 
C eldsken 
D förvandling 
E stjärnbild 

A förebild 
B beslag 
C landområde 
D trupp 
E bas 

A program 
B bokslut 
C förslag 
D orsak 
E påstående 

78 
4 . dekret 

A avsöndring 
B förordning 
C förfall 
D förfrågan 
E avkok 

7. bulvan 

A ombud 
B livvakt 
C hälare 
D anhängare 
E uppassare 

14 . sel 

A strömfåra 
B landtunga 
C vadställe 
D strandremsa 
E .lugnvatten 

25. premiss 

A upptakt 
B förutsättning 
C belöning 
D mönster 
E hänvisning 

29. reprimand 

A tillrättavisning 
B upprepning 
C besked 
D misstag 
E återtåg 
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Kvinnoord var således: fadd, fertil, recidiv, latent och avog. Mansord 

var: metamorfos, kontingent, manifest, dekret, bulvan, sel, premiss 

och reprimand. 

Innehållet i kvinno- respektive mansorden ger rent ällmänt stod åt 

Coffmanns (1961) ofta refererade slutsats att kvinnor lyckas bättre på 

"människorelaterade" uppgifter och man lyckas battre på "sakrelatera-

de" uppgifter, Walberg (1969) konstaterade ungefar detsamma nar han 

fann att bland deltagare i en fysikkurs skattade pojkarna ekonomiska, 

politiska och teoretiska värderingar högst medan flickor skattade so

ciala, estetiska och religiösa värderingar högst. 

Biased AO-uppgifter 

I AO-proven identifierades bara två uppgifter som biased mot män, nr 

10 och nr 26 i AO 78. Dessa uppgifter återges i tabell 5.6. 

Tabell 5.6 Uppgifter i delprov AO 78 som identifierats som biased mot 
män med båda metoderna. 

10. Denne svenske konstnär skapade sin berömmelse genom il
lustrationerna till julboken Bland tomtar och troll. 
Hans bilder har en dov färgskala och hans tolkning av 
den nordiska sagovärlden ar högst personlig; prinsessorna 
Sr gullhåriga och trollen långnästa och ludna. Vilken är 
konstnären? 

A John Bauer 
B Anders Zorn 
C Carl Larsson 
D Ernst Josephson 

26. En viss "barnsjukdom" uppvisar bl a följande symptom 
och vanliga komplikationer: hudutslag, feber, rethosta, 
ljusskygghet, ögonkatarr och öron- och lunginflammation. 
Den orsakas av ett virus. Vilken sjukdom åsyftas? 

A Mässling 
B Påssjuka 
C Röda hund 
D Vattkoppor 
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Tabell 5.7 Uppgifter i delprov AO 77 som identifierats som biased mot 
kvinnor med båda metoderna. 

4. De f lesta arbetsledare inom verkstadsindustrin återfinns inom 
något av nedanstående arbetsområden. Vilket? 

A Kalkylarbete 
B Produktutveckling 
C Tillverkning 
D Konstruktionsarbete 

18. Förpackningar finns av flera olika slag, t ex flaskor av glas el
ler plast, burkar eller forpackningar av plastad papp. Vilket 
av nedanstående förpackningsneterial är mest energikrävande vid 
franställning (räknat per ton)? 

A Aluminium 
B Glas 
C Plastad papp 
D Plast 

25. Under andra världskriget var de k rigförande staterna uppdelade 
i två block. Det ena block et kallades de allierad«*, Storbritannien, 
Frankrike, USA, Sovjetunionen och m ed de m forbu ndna lä nder. Det 
andra blocket, Tyskland, Italien, Japan samt deras bundsförvanter, 
brukar kallas för 

A ententen 
B centralmakterna 
C kominternpakten 
D axe Intakterna 
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Tabell 5.8 Uppgifter i delprov AO 78 som identifierats som biased mot 
kvinnor med båda metoderna* 

14. Världshav ar det sammanhängande vattenområde som omger 
jordens kontinenter. Oess area år 316 miljoner km2 eller 
cirka 71 procent av hela jordens yta. Världshavet inde
las vanligen i tre oceaner: Atlanten, Indiska oceanen 
och Stilla havet. Ungefär hur fördelar sig arean mellan 
dessa? 

Atlanten Indiska Stilla 
oceanen havet 

A 30 % 20 t 50 % 

B 50 % 30 % 20 % 

C 20 « 50 % 30 % 

D 50 % 20 % 30 « 

23. Nedanstående tabell anger ett visst lands världsandel 
(i procent) inom olika områden 1976. Vilket land avses? 

Areal 7,0 procent 
Befolkning 5,4 procent 
Bruttonationalprodukt (BNP) 26,0 procent 
Energiförbrukning 32,3 procent 
Jordbruksareal 13,0 procent 
Spannmålsproduktion 15,3 procent 
Stålproduktion 19,0 procent 

A Japan 
B Sverige 
C Sovjetunionen 
D USA 

27. I händelse av ett spänt militärt läge mellan USA och 
Sovjetunionen räknar de svenska militära experterna 
med att vissa delar av Sverige kan vara av särskilt 
militärt strategiskt intresse for dessa stater. Vilken 
av nedanstående kartor visar dessa strategiska områden? 
lOmrådena är streckade) 

A B C D 

30. I Sverige har de flesta dagstidningar en bestämd poli
tisk förankring. Hur stor del av dagstidningarnas upp
lagor kommer från de socialdemokratiska pressföretagen? 

A cirka 20 procent 
B cirka 40 procent 
C cirka 60 procent 
D cirka 80 procent 
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De två AO-uppgifter (tabell 5.6) som ar biased mot man har, trots att 

de tillhor så olika ämnesområden som kultur och vård, en gemensam in

nehållsaspekt, nämligen anknytning till barn. Den första uppgiften 

gäller en konstnär som illustrerat en barnbok, den andra uppgiften 

gäller en barnsjukdom. Åven om två uppgifter är litet underlag f5r 

slutsatser, kan de ge upphov till en rimlig hypotes. 

Totalt sju AO-uppgifter identifierades som biased mot kvinnor (tabell 

5.7 och 5.8). Eftersom det finns flera dimensioner i en uppgift, som 

var för sig kan gora, att uppgiften fungerat olika för män och kvin

nor, kan det vara svårt att finna något gemensamt hos sju uppgifter t 

Uppgifterna nr 14 och 23 i AO 78 har dock både likartat innehåll och 

utseende. Dessa uppgifter skulle kunna beskrivas som "geografiuppgif-
ter" i tabellform, som kräver förståelse av procent-begreppet. Båda 

uppgifterna är biased mot kvinnor, men det kan vara svårt att avgöra, 

vad som orsakar denna bias. Resultaten från högskoleprovens delprov 

DTK (som avser att mäta förmågan att läsa diagram, tabeller och kar

tor) har visat att kvinnor i genomsnitt är sämre än män på detta del

prov (se Lexelius & Wedman, 1980). Det går inte heller att utesluta 

geografiämnet eller procentuppfattning, dvs olika aspekter av innehål

let som o rsak till uppgifternas bias. 

Ungefär samma resonemang kan föras omkring uppgift nr 27 i delprov AO 

78. Det kan dels vara uppgifternas utseende, dvs "kartorna" som gör 

dem alltför svåra for kvinnor, men det kan även vara innehållet, som 

gäller militärt strategiska områden. 

Uppgifterna nr 25 i AO 77 och 30 i AO 78 har politik som gemensamt in

nehåll och detta har i ett flertal studier påvisats vara ett ämnesom
råde som män har större intresse för och bättre kunskaper i (Strass-

berg-Rosenberg & Donlon, 1975; Walberg, 1969). Uppgift nr 18 i AO 77, 
som kan betecknas som naturvetenskaplig till sitt innehåll, är också 

hämtad från ett område, som brukar beskrivas som manligt. 

Slutligen är uppgift nr 4 i delprov AO 77 som också är biased mot 

kvinnor svårare att direkt placera inom ett område där man redan tidi

gare vet att könsskillnader förekommer. Uppgiften kan bäst rubriceras 
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med yrkes- eller arbetsliv. Det är visserligen inte ett område, där 

män generellt har bättre kunskaper, men förmodligen har fler män än 

kvinnor praktisk erfarenhet av verkstadsindustri, vilket skulle kunna 

förklara, varför uppgiften varit biased mot kvinnor. 

DISKUSSION 

Vanligtvis avses med item-biaå att vissa uppgifter fungerar olika for 

olika grupper, i denna studie män och kvinnor. En uppgift som i nte ba

ra mäter olika grad av en förmåga utan också olika slag av förmåga hos 

olika grupper kan inte anses ha validitet for det man avser att mäta. 
Om en testuppgift åtskiljer två grupper på grundval av något annat än 

det man vill ha mått på, måste uppgiften anses vara missvisande. 

De empiriska item-bias-studierna blir dock meningslösa om de bara 

automatiskt leder till, att uppgifter plockas bort ur testet. Vilka 

uppgifter som utesluts kan bli beroende av vilken metod man använt, 

men framfor allt vet man då inte varför vissa uppgifter tas bort. Om 

kvinnor lyckas sämre än män på t ex "procent-uppgifter" bor detta inte 

direkt leda till, att sådana uppgifter utesluts. Om pr ocenträkning in

te utgör en viktig del av det man vill mäta, kan det naturligtvis vara 

lämpligt att ta bort en sådan uppgift, om det däremot ingår som en 

viktig del av den förmåga man vill ha ett mått på, måste uppgiften 

kvarstå. I båda fallen bör emellertid informationen om s killnaderna i 

resultat utnyttjas. Det kan möjligen vara ett område, som k räver spe

ciell träning eller utbildning. 

Varje empirisk item-bias-undersökning bör avslutas med att för samtli

ga uppgifter som bed ömts som biased ställs och besvaras frågan: "Inne

håller denna uppgift något som är väsentligt i det som s ka mätas?". Om 

nej - kan uppgiften tas bort ur testet, om ja - bör informationen om 
att en grupp är sämre på detta område leda till någon form av stödjan

de åtgärd. 

Det som är avgörande för vilka uppgifter som bör ingå i ett prov är 

med andra ord uppgifternas innehållsvaliditet och uppgifter som är väl 

motiverade ur den aspekten kan inte betecknas som orättvisa, även om 
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de är statistiskt biased. Det, som ar viktigt både for dem som p rovas 

med test och for testkonstruktörer ar emellertid att söka finna orsa

kerna till uppgifts-bias, eftersom det ar det som k an bidra till utar

betandet av icke-biased eller åtminstone välbalanserade prov. Sådana 

resultat kan vara av varde både för den som prövas med testet och den 

som k onstruerar det. 

Qm samtliga empiriska item-bias-studier redovisade inte bara statis

tiska egenskaper utan aven innehåll i de uppgifter som bedöms vara 

biased, skulle studierna bidra mycket mer till att besvara frågan 

"Varför fungerar vissa uppgifter olika för olika grupper?" 

Resultaten av denna studie antyder att det finns någon form av samband 

mellan hur man respektive kvinnor besvarar en provuppgift och innehål

let i uppgiften. För att klargöra hur ett sådant samband ser ut skulle 

betydligt mer an 22 uppgifter behöva analyseras. Det förefaller ändå 

mer fruktbart att analysera innehållet i de uppgifter som på något 

sätt fungerar olika än att ytterligare förfina metoderna för att hitta 

uppgifter 

För att konstruera valida test som inte missgynnar någotdera könet., 

måste det finnas inte bara specifikation av vad provet ska mäta, utan 

också kunskap om va d som g ör att en uppgift fungerar olika för män och 

kvinnor. 
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6 ANALYS AV OROKUNSKAPS- OCH ALLMÄNORIENTERINGSUPPGIFTER UTI
FRÅN KÖNSSKILLNADER I RESULTAT 

I kapitel två framfördes kritik mot det vanligt förekommande sattet 

att beskriva intellektuella könsskillnader i förmågeområden. Varje 

förmågeområde omfattar flera olika aspekter; så omfattar t ex verbal 

förmåga bl a grammatik, rättstavning, läsförståelse, uppsatsskrivning 

och ordkunskap, vilka var för sig kan mätas på flera olika sätt. Ef

tersom det inte föreligger fullständigt samband varken mellan olika 

aspekter av en och samma förmåga eller mellan olika sätt att mäta sam

ma aspekt är det ganska naturligt att resultaten blir motstridiga. 

Det är tveksamt om ens två prov som mä ter samma aspekt med samma metod 

skulle ge helt entydiga resultat med avseende på könsskillnader. Om 

man studerar de enskilda uppgifterna, som i ngår i ett någorlunda homo

gent prov, finner man i regel att på vissa uppgifter lyckas män bättre 

och på andra uppgifter lyckas kvinnor bättre. Det förefaller nödvän

digt att gå ner på uppgiftsnivå för att studera könsskillnader på ett 

meningsfullt sätt. 

Det är fullt möjligt, att en konstaterad skillnad till fördel för män 

på ett visst test kan ha orsakats av, att män är bättre på några av 

uppgifterna i testet, men inte nödvändigtvis på alla. Om så är fallet, 

och om testkonstruktören inte är medveten om vilka uppgifter, som or

sakat skillnaderna, kan han vid ett annat tillfälle mycket väl kon

struera ett prov på samma område som inte ger några resultatskillnader 

mellan män och kvinnor eller ett test där skillnaderna ar mycket stör

re eller tom går i motsatt riktning. 

En stor del av de motstridiga resultat, som erhållits, kan förmodligen 

förklaras med att uppgiftsinnehållet har större betydelse för köns

skillnader i resultat än vilket förmågeområde uppgiften tillhör. 

Coffman (1961) har utfört en ofta refererad undersökning i vilken han 

i ett verbalt analogitest gjorde en uppdelning av uppgifterna i un
derkategorier efter innehåll: människorelaterade (M), sakrelaterade 

(S) och en tredje grupp (X), som inte kunde föras till någon av dessa 
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två kategorier. Av testets totalt 60 uppgifter hörde 9 till S-katego-

rin och på 8 av dessa var pojkar bättre. 10 uppgifter kunde kategori

seras som M och på 9 av dessa var flickor bättre. De övriga 41 uppgif

terna kunde inte placeras entydigt i någon av dessa kategorier. 

Coffman (1961) drog slutsatsen att uppgifter som ä r människorelaterade 

i sitt innehåll är relativt lättare for kvinnor medan uppgifter som är 

sakrelaterade är relativt lättare for män. 

Då Coffmans (1961) kategorisering provades av Stage (1982) på 80 ORD-

uppgifter, som utprovats for högskoleprovet, erhölls fördelningen: 10 

M-uppgifter, 18 S-uppgifter och 52 X-uppgifter. Av de 10 M-uppgifterna 

var flickor bättre på 9 (Xp = 4.69, Xp = 5.00). Av de 18 S-uppgifterna 

var pojkar bättre på 17 (Xp s 10.55, Xp = 9.24). Coffmans slutsats fö

refaller giltig även här. Det skulle kunna vara meningsfullt vid stu

dium av könsskillnader att dela upp åtminstone ORD-uppgifter efter in

nehåll i människo- och sakrelaterade uppgifter. Problemet är dock,att 

de flesta förekommande orden inte kan beskrivas i dessa två kategori

er. 

I samma studie, (Stage, 1982) undersöktes möjligheten att predicera 

könsskillnader i resultat utifrån innehållet i ORD-uppgifter. Här 

gjordes en utökning av kategorierna så, att som k vinnliga ord predice-

rades 15 ord som var människobeskrivande, hade vårdanknytning eller 

var litterära eller kulturella och som m anliga ord predicerades sådana 

ord, som hade ekonomisk/politisk betydelse, var hämtade från naturve

tenskap eller som b eskrev konkreta sakförhållanden. Testet utprövades 

på 68 pojkar och 50 flickor i gymnasiets årskurs tre. Resultatet blev, 

att 25 av de 30 uppgifterna var rätt predicerade. Pojkarna hade även 

signifikant högre medelvärde än flickorna på de 15 manliga orduppgif

terna medan flickorna hade signifikant högre medelvärde än pojkarna på 

de 15 kvinnliga orduppgifterna. 11 uppgifter bedömdes som 'biased1 med 
Angoffs et al (1973, 1974) delta-plot-metod; 7 ord var orättvisa mot 

pojkar: "profylaktisk, ämabel, eklatera, timid, trankil, armod och 

piano"; 4 ord var orättvisa mot flickor: "segment, perforera, session 

och analogi". På testets samtliga 30 uppgifter förelåg ingen signifi

kant medelvärdesskillnad mellan pojkar och flickor. 
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Strassberg-Rosenberg & Donlon (1975) som också studerat uppgiftsinne

hållets betydelse för de könsrelaterade skillnaderna i provresultat 

drog slutsatsen att: 

"... items classified as Human Relationships, Humanities or 
Aesthetic-Philosophical are easier for females, while items 
classed as World or Practical Affairs or Science are easier 
for males." (s 3). 

Denna slutsats provades av Stage (1984). På grundval av innehållet ut

valdes 30 allmänorienteringsuppgifter så att fem kom att handla om na 

turvetenskap, fem historia eller politik, fem ekonomi eller admini

stration, fem handlade om kultur, fem om vård och fem om u tbildning, 

religion eller yrken. Män förväntades lyckas relativt bättre på upp

gifterna från de första tre områdena och kvinnor förväntades lyckas 

bättre på uppgifterna från de sista tre områdena. 

Provet genomgicks av 82 elever (42 pojkar och 40 flickor) i gymnasiets 

årskurs tre. På 21 uppgifter gick resultatet i förväntad riktning, me

dan fyra uppgifter inte gav någon skillnad mellan pojkar och flickor 

och fem uppgifter gav en liten skillnad motsatt den förväntade. Åtta 

uppgifter var 'biased' enligt Angoffs (1973, 1974) delta-plot-metod; 

tre var orättvisa mot pojkar och fem var orättvisa mot flickor. Aven 

om resultaten inte var entydiga, kan de sägas ha gett visst stöd åt 

Strassberg-Rosenbergs & Donlons (1975) slutsats om v ilket innehåll som 

gynnar män respektive kvinnor. Avslutningsvis konstaterades också, att 

fler uppgifter från varje område skulle behöva studeras och mer speci
ficerade innehållsområden skulle behöva inkluderas för att bättre kun

skap skulle kunna erhållas. 

En fördel med att använda ord- och allmänorienteringsuppgifter när man 

vill studera uppgiftsinnehållets betydelse för resultatskillnader mel

lan män och kvinnor är att i dessa typer av uppgifter är innehållet 

direkt relaterat till resultatet på uppgiften. I andra typer av prov 

t ex problemlösningsprov är innehållet möjligen indirekt relaterat 

till resultaten. Milton (1957, 1959) påvisade t ex att de konsrelate

rade skillnaderna i resultat på matematiska problem kunde minskas ge
nom att probleminnehållet gjordes "kvinnorollsanpassat". Hoffman & 
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Maier (1966) kunde däremot inte replikera dessa resultat. Dwyer (1979) 

drog av dessa studier slutsatsen att: 

"It is possible that context-score relationship is the re
sult of complex motivational factors" (s 346). 

Genom att studera resultaten på ett stort antal allmänorienteringsupp-

gifter med avseende på könsskillnader bor det vara möjligt att mer 

konkret avqora vilket kunskapsinnehåll, som ar relativt sett lättare 

for män och vilket innehåll, som är lättare för kvinnor. Genom att 

studera resultaten på ett stort antal ordkunskapsuppqifter med avseen

de på könsskillnader bor det vara möjligt att bättre beskriva köns

skillnader i ordförråd. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att söka fastställa i vilken utsträckning 

könsskillnaderna i resultat på ordkunskaps- och allmänorienteringsupp-

gifter kan sägas vara relaterade till uppgiftsinnehållet. Ett ytterli

gare syfte var att belysa vilket innehåll som är lättare för män res

pektive kvinnor. 

METOD 

Mätinstrument 

Resultaten från 15 reguljära ORD-prov återges i tabell 6.1. Det är de 

enskilda uppgifterna i dessa prov som kommer att analyseras med avse

ende på könsskillnaderna i resultat. 
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Tabell 6.1 ORD-proven 1977-1983: antal provande, medelvärde och stan
dardavvikelse, medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor 
samt skillnaderna uttryckta i standardavvikelseenheter« 

Antal Män Kvinnor Differens 

Prov: Män Kv X s X s M-K 

77: A 
77 :B 
77:C 

1187 
262 
423 

1063 
268 
568 

24.84 
23.40 
24.09 

(4.26) 
(5.00) 
(4.61) 

24.05 
22.58 
23.43 

(4.68) 
(4.98) 
(4.56) 

.79 

.82 

.66 

( .18) 
( .16) 
( .14) 

78 : A 
78 :B 

1276 
610 

1389 
872 

24.52 
22.48 

(4.80) 
(5.15) 

24.33 
21.42 

(4.55) 
(5.47) 

.19 
1.06 

( .04) 
( .20) 

79:A 
79: B 

1946 
1271 

2257 
1588 

23.07 
21.90 

(5.02) 
(5.55) 

22.17 
21.37 

(5.19) 
(5.70) 

.90 

.53 
( .18) 
( .09) 

80:A 
80:B 

1857 
1888 

2193 
2242 

22.24 
20.78 

(4.86) 
(5.71) 

22.27 
21.19 

(4.48) 
(5.34) 

-.03 
-.41 

(-.01) 
(-.01) 

81 :A 
81 :B 

3283 
2046 

3945 
2660 

19.74 
20.04 

(5.82) 
(5.61) 

20.04 
19.43 

(5.75) 
(5.69) 

-.30 
.61 

(-.05) 
( .11) 

82 :A 
82 :B 

3085 
1771 

3352 
2188 

20.36 
22.48 

(5.21) 
(5.59) 

19.45 
21.48 

(5.16) 
(4.90) 

.91 
1.00 

( .18) 
( .19) 

83:A 
83:B 

3093 
1855 

3488 
2250 

20.96 
21.15 

(5.76) 
(5.10) 

19.86 
21.10 

(4.77) 
(4.77) 

1.10 
.05 

( .22) 
( .01) 

Som framgår av tabell 6.1, ar det vanligaste resultatet på högskole

provets ordprov, att man genomsnittligt ar lite bättre än kvinnor, 

även om motsatsen inträffat vid tre tillfällen. En möjlig förklaring 

till de varierande resultaten är att uppgiftssammansättningen har va

rierat mellan de olika proven. Om d et - vilket inte ar fallet - hade 

förhållit sig på det sättet att samtliga skillnader varit små men till 
fördel för män, skulle resultatbilden i tabell 6.1 kunna förklaras med 

att män har större ordförråd än kvinnor. Om det däremot förhåller sig 

så, vilket stöds av tidigare studier (Stage, 1982, 1984), att vissa 

uppgifter är "mansuppgifter" och andra är "kvinnouppgifter" såtillvida 

att det på uppgiftsnivå finns klara skillnader till fördel for det ena 

eller andra könet, skulle en noggrann kartläggning av vilka uppgifter 

som g er det ena eller andra resultatet vara värdefull. 

I tabell 6.2 återges resultaten av de 15 AO-prov vars enskilda uppgif

ter kommer att analyseras med avseende på könsskillnader i resultat 

relaterat till innehåll. 
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Tabell 6.2 AO-proven 1977-1983: antal provande, medelvärde och stan
dardavvikelse, medelvärdesskillnader mellan man och kvinnor 
samt skillnaderna uttryckta i standardavvikelseenheter. 

Antal Hän Kvinnor Differens 

Prov: Män Kv X s X s M-K 

77:A 
77:B 
77 s C 

1187 
262 
423 

1063 
268 
568 

24.58 
22.55 
23.01 

(2.83) 
(3.06) 
(3.42) 

22.84 
20.88 
19.70 

(3.15) 
(3.23) 
(3.93) 

1.74 
1.67 
3.31 

(.58) 
(•54) 
(.89) 

78: A 
78:B 

1276 
610 

1389 
872 

23.00 
21.27 

(3.52) 
(4.21) 

20.77 
19.28 

(3.65) 
(4.20) 

2.23 
1.99 

(.62) 
(.47) 

79:A 
79: B 

1946 
1271 

2257 
1588 

21.04 
20.76 

(4.09) 
(3.69) 

19.64 
18.74 

(4.13) 
(3.51) 

1.40 
2.02 

(.34) 
(.56) 

80: A 
80:B 

1857 
1888 

2193 
2242 

21.17 
20.09 

(3.68) 
(4.07) 

19.28 
18.49 

(3.71) 
(4.14) 

1.89 
1.60 

(.51) 
(.39) 

C
 CD 

CO 
CO 3283 

2046 
3945 
2660 

18.92 
20.61 

(3.93) 
(3.49) 

17.06 
19.30 

(3.91) 
(3.52) 

1.86 
1.31 

(.48) 
(.37) 

82: A 
82:B 

3085 
1771 

3352 
2188 

20.08 
21.19 

(3.82) 
(3.84) 

18.21 
19.82 

(3.94) 
(3.67) 

1.87 
1.37 

(.48) 
(.37) 

C
 CD 

CO 
CO 3093 

1848 
3488 
2248 

21.03 
21.31 

(3.64) 
(3.69) 

18.69 
20.05 

(3.61) 
(3.66) 

2.34 
1.26 

(.65) 
(.34) 

AO-proven avser att mata "kunskaper av allmänorienterande karaktär". 

Av tabell 6.2 framgår att man i genomsnitt har haft mellan 1.26 och 

3.31 råpoäng högre resultat an kvinnor på dessa prov. For det stora 

antal personer det gäller är dessa skillnader genomgående statistiskt 
signifikanta. Det vore dock felaktigt att utan vidare dra slutsatsen 

att män som grupp har mer omfattande "kunskaper av allmänorienterande 

karaktär" än kvinnor. Det skulle inte ge någon egentlig kunskap om, 

vad män kan, som kvinnor inte kan. Genom en innehållsanalys av de 450 
uppgifter, som har utgjort dessa prov, kan möjligen vissa monster 

framträda, som erbjuder mer specifika kunskaper om vad män respektive 

kvinnor kan. 

Försökspersoner 

Gemensamt för de personer som genomgått högskoleprovet är att de har 

s k allmän behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Allmän 
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behörighet har, förutom de som genomgått minst tvåårig gymnasieskola, 

även de som ar 25 år och som h ar arbetat minst fyra år samt har vissa 

kunskaper i engelska. Antalet provande som deltagit vid varje prov

tillfälle framgår av tabellerna 6.1 och 6.2. 

Procedur 

För att fastställa om någon form av systematik existerade avseende 

vilka uppgifter, som var relativt lättare for man och vilka som var 
relativt lättare for kvinnor, utfördes två slag av analyser: 

Vid den första analysen indelades uppgifterna efter innehåll i ämnes

områden; därefter jämfördes resultaten for män och kvinnor inom varje 

ämnesområde. 

Vid den andra analysen indelades uppgifterna i sju kategorier efter 

skillnaderna i resultat mellan män och kvinnor; därefter studerades 

uppgifterna inom varje kategori med avseende på gemensamt innehåll. 

Analys I 

Vid denna analys indelades uppgifterna i ämnesområden beroende på in

nehåll. Vid bestämningen av dessa områden var utgångspunkten de fem 

sektorerna vid högskolan som även i praktiken utgör underlag vid prov-

sammansättningen (Wedman & Henriksson, 1983). Dessa fem områden är: 1) 

naturvetenskap och teknik (NA/TE), 2) administration och ekonomi 

(ADM/E), 3) vård (VA), 4) kultur och information (KU) och 5) utbild

ning och yrken (UTB/YRK). Dessa områden, modifierade så att kultur ut

gjorde ett eget område och information ändrades till historia/politik, 

användes i två tidigare studier (Stage, 1982, 1984) för att predicera 

könsskillnader i resultat på ett ordkunskaps- och ett allmänoriente-

ringsprov. Slutsatsen från framfor allt den senare studien var att om

rådena var alltför vida for att fungera som prediktorer. Syftet vid 

områdesindelningen i denna studie var därför att erhålla mer specifika 

områden. 
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Uppgifterna studerades med avseende på hur en meningsfull ämnesindel

ning skulle kunna göras utfrån innehållet samtidigt som beskrivande 

rubriker eftersträvades. Resultatet blev följande indelning: 

ORD-proven: 

NA/TE 1. Fysik, kemi, meteorologi, teknik 
2. Biologi 
3. Hemkunskap 

ADM/E 4. Geografi 
5. Ekonomi, affärsliv 
6. Administration, lagar, regler 

INF 7. Historia, politik 

UTB/YRK 8. Arbetsmarknad, yrken 
9. Utbildning 

KU 10. Religion 
11. Litteratur 
12. Sport, strid 
13. Kulturell allmänbildning 

VA 14. Vård 

Många ord är svåra att hänföra till ett bestämt ämnesområde och vissa 

ord har inte något självständigt innehåll, därför medtogs i denna ana

lys endast sådana ord som två bedömare oberoende placerat inom samma 

ämnesområde. 

AO-proven: 

NA/TE 1. Fysik, meteorologi och teknik 
2. Kemi och miljövård 
3. Biologi: uppgifter som behandlade zoologi, botanik eller 

människokroppen 
4. Hemkunskap: uppgifter om näringslära, hemarbete (t ex 

tvätt) o dyl 

ADM/E 5. Geografi 
6. Ekonomi och affärsliv 
7. Lagar och regler i det svenska samhället 
8. Svensk förvaltning (riksdag, regering och kommuner) 

INF 9. Svensk politik, främst partipolitik 
10. Historia och ideologi 
11. Utländsk politik under 1900-talet 
12. Internationell information: allmänna uppgifter om för

hållanden i andra länder samt uppgifter om FN och dess 
organisationer 
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UTB/YRK 13. Arbetsmarknad och yrken 
14. Utbildning och utbildningsadministration 

KU 15. Religion 
16. Litteratur: uppgifter om författare och deras verk, dock 

ej politiska skrifter som fördes till historia och ideo
logi 

17. Film 
18. Konst 
19. Musik 
20. Sport och idrott 
21. Kulturell allmänbildning: uppgifter som ej kunde föras 

till litteratur, konst, musik eller sport, t ex filoso
fi, nobelpristagare 

23. Behandlingsmetoder 
24. Sjukvårdsadministration: uppgifter om sjukvårdsförsäk-

ring, organisation av sjukvård o dyl 

Eftersom innehållet ar mer utpräglat i allmänorienteringsuppgifter än 

i ordkunskapsuppgifter kunde ämnesområdena göras mer specifika for 

dessa uppgifter. 

Även om alla AO-uppgifter har innehåll, kunde vissa uppgifter vara 

svåra att ämnesbestämma, eftersom de kunde tillhora mer än ett ämnes

område. For att erhålla en uppfattning om s äkerheten i fordelningen av 

uppgifterna på de olika ämnesområdena utfördes fördelningen parallellt 

av fyra personer oberoende. 

Ett mått på reliabiliteten hos fordelningen av uppgifter till ämnesom

råden beräknades med en formel som foreslagits av Holsti (Budd, Thorp 

& Donohew, 1967) for att bestämma reliabiliteten mellan bedömare. 

VA 22. Sjukdomar 

( 1 )  

is the number of category assignments both agree 
on and 

is the total of category assignments made by the 
coders. The formula could be extended for n 
coders", (s.68) 
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I detta fall, dar antalet bedömare var fyra, bestämdes reliabiliteten 

enligt: 

4(C1 2 3 + 3(C1 2 + 2(C1 2 )  
R r h Af An LlLi1 1>.Z . dar (2) c1 + c 2 + c 3 + c 4 aar u; 

C1 9 _ ar antalet bestämningar som alla fyra bedömare varit överens I  i Z i y  ' ' ' om 

C ar antalet bestämningar dar tre bedömare varit Överens » 9 21 J 

C är antalet bestämningar där två bedömare varit Överens 
' 9 

Cl + C2 + C3 + C4 är det totala antalet bestämningar som g jorts 

Det som således bestäms är proportionen överensstämmelse i bedömning

en. 

Sedan uppgifterna indelats i olika ämnesområden jämfördes resultaten 

för män och kvinnor på uppgifterna inom varje område. 

Analys II 

ORD- och AO-proven 

Med utgångspunkt från skillnaderna i lösningsproportion mellan män och 

kvinnor indelades uppgifterna i kategorier. Gränserna för kategori 4, 

dvs neutrala uppgifter, motsvarar gränserna för en signifikant grupp-

skillnad ± .02, när antalet individer är 250 i varje grupp och sprid

ningen maximal (dvs p = .5). övriga gränser har godtyckligt valts till 

.10 och .20 vilket gett följande sju kategorier: 

1. Extremt kvinnliga uppgifter. Uppgifter som kvinnor besvarat mycket 

bättre än män: där lösningsproportionerna för kvinnor (Pj^) varit 

minst .21 högre än lösningsproportionerna för män (p^K 

PK - PM > .20. 
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2. Klart kvinnliga uppgifter. Uppgifter som kvinnor besvarat klart 

bättre an man: dar lösningsproportionerna for kvinnor varit mellan 

.11 och .20 högre an motsvarande lösningsproportioner for män. 

.10 < PK - PM < .20. 

3. Kvinnouppgifter. Uppgifter som k vinnor besvarat lite bättre än män: 

där lösningsproportionerna för kvinnor varit mellan .03 och .10 

högre än motsvarande lösningsproportioner for män. 
.02 < pK-pM < .10. 

4. Neutrala uppgifter. Uppgifter som män och kvinnor besvarat ungefär 

lika: där skillnaderna i lösningsproportion mellan män och kvinnor 

varit högst .02. 

|PM - PK| < .02. 

5. Mansuppgifter. Uppgifter som män besvarat lite bättre än kvinnor: 

där lösningsproportionerna för män varit mellan .03 och .10 högre 

än motsvarande lösningsproportioner för kvinnor. 

*02 < PM " PK < *10, 

6. Klart manliga uppgifter. Uppgifter som män besvarat klart bättre än 

kvinnor: där lösningsproportionerna för män varit mellan .11 och 

.20 högre än motsvarande lösningsproportioner för kvinnor. 

.10 < PM - PK < .20. 

7. Extremt manliga uppgifter. Uppgifter som män hade klarat mycket 

bättre än kvinnor: där lösningsproportionerna för män varit minst 

.21 högre än motsvarande lösningsproportioner för kvinnor. 

PM - Pk > .20. 

Därefter studerades uppgifterna inom varje kategori med avseende på 

eventuella gemensamma egenskaper. 
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Slutligen kombinerades de två analysmetoderna så, att inom varje äm

nesområde undersöktes, hur många uppgifter det fanns från varje kate

gori av skillnader i lösningsproportion. 

RESULTAT 

Analys I 

ORD-proven 

Överensstämmelse mellan de två bedömarna om innehållet i uppgifterna 

erhölls bara på 159 av de 450 uppgifterna. För dessa 159 uppgifter 
blev utfallet: 

Fysik, meteorologi, teknik eller kemi var innehållet i 31 uppgifter. 

En av dessa uppgifter (absorbera) hade 2 % fler av kvinnorna än av 

männen besvarat rätt. På en uppgift (kaustik) var lösningsproportio

nerna desamma för män och kvinnor och på de övriga 29 uppgifterna hade 

män högre lösningsproportioner än kvinnor. Den största skillnaden var 

på ordet 'bäring1, som 28 % fler av männen än av kvinnorna hade besva

rat rätt. 

Biologi var ämnesinnehåll i 7 uppgifter. På tre av dessa uppgifter 

(hybrid, biocid, fanerogam) hade män lite (3 - 10 %) högre lösnings-

proportioner, på de övriga fyra (herbarium, ovarium, perenn, stick

ling) hade kvinnor klart (10 - 19 %) högre lösningsproportioner. 

Hemkunskap var ämnestillhörighet för 10 uppgifter. På samtliga dessa 

uppgifter hade kvinnor högre lösningsproportioner än män. Den största 

skillnaden var på ordet 'chiffong' som 90 % av kvinnorna men bara 52 % 

av männen besvarat rätt, den minsta skillnaden var på ordet 'vitrin* 

som 97 % av kvinnorna och 91 % av männen klarat. 

Geografi var innehållet i 4 uppgifter. Män hade lyckats bättre på 

samtliga. Skillnaden var mellan 8 % ( arkipelag) och 18 % ( kanjon). 
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Ekonomi och affärsliv var rubriken for 19 uppgifter. På fyra av dessa 

uppgifter (revidera, honorar, spekulation, burgen) hade kvinnor 

lyckats lite (2 - 7 %) bättre än män. På två uppgifter (annullerà, 

likvid) erhölls ingen skillnad mellan män och kvinnor. På de resteran

de 13 uppgifterna hade män högre losningsproportioner; den största 

skillnaden var på ordet 'besticka1, som 84 % av männen men bara 69 % 

av kvinnorna besvarat rätt. 

Administration, lagar och regler var innehållet i 8 uppgifter. På två 

av dessa (stärbhus, makulera) hade kvinnor lite högre losningspropor

tioner. På sex av uppgifterna hade män h ögre losningsproportioner; den 

största skillnaden var på ordet 'beivra1 som 79 % av männen, men bara 

56 % av kvinnorna besvarat rätt. 

Historia eller politik var ämnestillhörighet for 15 uppgifter. På 

samtliga dessa uppgifter hade män h ögre losningsproportioner än kvin

nor. Den största skillnaden var på ordet 'interpellera' som 72 % av 

männen, men bara 50 % av kvinnorna besvarat rätt. Den minsta skillna

den var på ordet 'dementera' som 94 % av männen och 89 % av kvinnorna 

besvarat rätt. 

Arbetsmarknad eller yrken var innehållet i A uppgifter. På två av des

sa uppgifter (gebit, vakant) var resultaten lika for män och kvinnor, 

och på två (dressin, mjärde) var resultaten bättre for män. 

Utbildning var rubriken för 8 uppgifter. På tre av dessa uppgifter 

(propedeutisk, auskultera, förkovra) hade kvinnor bättre resultat, på 

de övriga fem hade män bättre resultat. Den största skillnaden erhölls 

på ordet 'adept' som 80 % av männen och 68 % av kvinnorna hade besva
rat rätt. 

Religion var ämnesinnehållet i 7 uppgifter. Den största skillnaden er

hölls på ordet 'liturgi' som 65 % av kvinnorna, men bara 53 % av män

nen besvarat rätt. På de övriga uppgifterna var skillnaderna små, el

ler obefintliga. 
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Litteratur var rubriken for 14 uppgifter. Den största skillnaden var 

på ordet 'epitet1 som 16 % fler av männen an av kvinnorna besvarat 

ratt. På de övriga uppgifterna var skillnaderna små9 sex till fordel 

for kvinnor och sju till fordel for man. 

Sport eller strid var innehållet i 3 uppgifter (kontingent, bivack, 

palissad). På samtliga dessa uppgifter erhölls stora skillnader till 

mans fordel (12 - 25 SS). 

Kulturell allmänbildning var ämnesrubrik for 11 uppgifter. På en upp

gift (bard) hade 19 % fler av männen än av kvinnorna svarat rätt. På 

två uppgifter (cinnober, sufflera) hade 10 % fler av kvinnorna än av 

männen svarat rätt. På de övriga uppgifterna var skillnaderna tämligen 
små. 

Vård var ämnesinnehåll i 18 uppgifter. Den största skillnaden erhölls 

på ordet 'placenta1 som 26 % fler av kvinnorna än av männen hade be

svarat rätt. Sammanlagt hade män högre lösningsproportioner på fyra 

uppgifter och kvinnor på 12, medan resultaten var lika på två uppgif

ter. 

Tabell 6.3 ger en sammanfattning av resultaten för de olika ämnesområ

dena. Här anges de genomsnittliga lösningsproportionerna för män res

pektive kvinnor för de olika ämnesområdena, samt även skillnaderna 

mellan män och kvinnor. 
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Tabell 6.3 Ämnesområden, antal uppgifter inom varje ämnesområde, ge
nomsnittlig lösningsproportion for man respektive kvinnor, 
samt skillnad i lösningsproportioner mellan man och kvin
nor, for ORD-uppgifterna. 

Amne Antal upp- pM p^ Differens 

Fysik, kemi m m 31 .78 .67 .11 

Biologi 7 .67 .72 -.05 
Hemkunskap 10 .74 .92 -.18 

Geografi 4 .67 .55 .12 

Ekonomi/affärsliv 19 .88 .85 .03 

Adm/lagar/regler 8 .82 .76 .06 
Historia/politik 15 .75 .64 .11 

Arbetsmarknad/yrken 4 .91 .84 .07 

Utbildning 8 .69 .67 .02 

Religion 7 .71 .72 -.01 

Litteratur 14 .69 .68 .01 

Sport/strid 3 .68 .48 .20 
Kulturell allmänbildning 11 .70 .70 00 

Vård 18 .68 .73 -.05 

I figur 6.1 har resultaten på uppgifterna inom varje ämnesområde 

prickats in i en dimension kvinnligt - neutralt - manligt. Positions

bestämningarna har gjorts på grundval av skillnaderna mellan man och 

kvinnor i genomsnittlig lösningsproportion på uppgifterna inom varje 

område. 
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Ämnesområde: Kvinnligt Neutralt Manligt 

Fysik mm (31) 

Biologi (7) 

Hemkunskap (10) 

Geografi (A) 

Ekonomi/affärsliv (19) 

Adm m m (8) 

Historia/politik (15) 

» 

X 

X 

X 

M 

X 

X 

Arbetsm/yrken (4) 

Utbildn (8) 

Religion (7) 

Litteratur (14) 

Sport/strid (3) 

Kulturell allmb (11) 

Vård (18) 

Figur 6.1 Ämnesområden for ORD-uppgifterna inprickade i en dimension 
kvinnligt-neutralt-manligt. Inom parentes anges antalet 
uppgifter som legat till grund for bestamningen. 

AO-proven 

Resultatet av innehållskategoriseringen utföll så att for 286 av de 

450 AO-uppgifterna var samtliga fyra bedömare överens om till vilket 
innehållsområde uppgiften horde, på 91 uppgifter var tre av bedömarna 

överens, medan en avvek, på 32 uppgifter var bedömarna uppdelade två 

mot två avseende innehållsområde, på 38 uppgifter var bedömarna förde

lade på tre innehållsområden och på tre uppgifter hade bedömarna pla
cerat uppgifterna helt olika. 

Reliabiliteten för fördelningen av uppgifter på ämnesområden blev en

ligt formel (2): R = .86. 

Utfallet av innehållskategoriseringen av AO-uppgifterna blev: 

Fysik, meteorologi eller teknik behandlades i 26 av de 450 uppgifter

na. På samtliga dessa uppgifter hade man i genomsnitt battre resultat 



99 

än kvinnor. Den största skillnaden erhölls på en uppgift om forhållan

det mellan km/tim och knop, som 41 % fler av männen än av kvinnorna 

hade besvarat rätt. Den minsta skillnaden erhölls på en uppgift, där 

det gällde att känna igen fastlandsklimat på en beskrivning; här hade 

2 % fler av männen än av kvinnorna lyckats. 

Kemi eller miljövård behandlades i 21 uppgifter. På 19 av dessa upp

gifter hade män b ättre genomsnittligt resultat än kvinnor. På en upp

gift, som h andlade om biodynamisk odling, hade 4 % fler av kvinnorna 

än av männen svarat rätt. På en uppgift om vilken metall som av WHO 

hade klassats som farligast, hade män och kvinnor lika resultat. Den 

största skillnaden erhölls på en uppgift, som gällde att känna igen 
gasen 'etylen' på beskrivning, vilket 33 % fler av männen än av kvin

norna hade lyckats med. 

Biologi var innehållet i 31 uppgifter. På 14 av dessa uppgifter var 

det genomsnittliga resultatet for män b ättre, på 15 var det bättre for 

kvinnor och på två uppgifter var resultaten lika for män och kvinnor. 

Den största skillnaden erhölls på en uppgift där det gällde att känna 

igen en krukväxt, 'saintpaulia1, på beskrivning, det hade 22 % fler av 

kvinnorna än av männen lyckats med. 

Hemkunskap var innehållet i 21 uppgifter. På sex av dessa uppgifter 

hade män i genomsnitt bättre resultat. På 13 hade kvinnor bättre re

sultat och på två uppgifter var resultaten lika for män och kvinnor. 

Den största skillnaden erhölls på en uppgift där det gällde att tolka 

en tvättanvisning, vilket 23 % fler av kvinnorna än av männen kunde. 

Den uppgift, som män relativt sett lyckats bäst på, gällde vilket äm

ne, som gor margariner lättbredbara, det visste 18 % fler av männen än 

av kvinnorna. 

Geografi behandlades i 12 uppgifter. Män var i genomsnitt bättre på 11 

av dessa uppgifter och resultatet var lika for män och kvinnor på en 

uppgift. Den största skillnaden erhölls på frågan om den vanligaste 

riktningen på svenska älvar; det visste 35 % fler av männen än av 

kvinnorna. 
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Ekonomi eller affärsliv behandlades i 25 uppgifter. På 21 av dessa 

uppgifter hade män båttre genomsnittligt resultat, kvinnor på fyra. 

Den största skillnaden till fordel för män erhölls på frågan om m insta 

tillåtna aktiekapital, som 28 % fler av männen än av kvinnorna besva

rade rätt. Den största skillnaden till fordel for kvinnor erhölls på 

frågan vilken inkomst som alltid är B-inkomst, vilket 3 % fler av 

kvinnorna än av männen visste, 

Lagar och regler i det svenska samhället behandlades i 25 uppgifter. 

Män hade i genomsnitt bättre resultat på 20 av dessa uppgifter, kvin

nor på fem. Den största skillnaden till fördel för män erhölls på frå

gan vem som h ar bevisbördan i brottsmål, vilket 21 % fler av männen än 

av kvinnorna visste. Den största skillnaden till fördel för kvinnor 

gällde "lagstiftning om giftermål" och "vilka som är bröstarvingar", 
på båda dessa uppgifter hade 11 % fler av kvinnorna än av mannen sva

rat rätt. 

Svensk statsförvaltning var innehållet i 17 uppgifter. Män var i ge

nomsnitt bättre på 14 av dessa uppgifter, kvinnor på två och resulta

ten var lika för män och kvinnor på en uppgift. På två uppgifter "vil

ket departement har ansvaret för miljöfrågor?" och "vilka regler gäl

ler för mandatfördelningen till riksdagen?" hade 28 % fler av männen 

än av kvinnorna svarat rätt. Den största skillnaden till fördel för 

kvinnor erhölls på en uppgift, där det gällde att veta "hur Sverige är 

indelat i landskap, stift, valdistrikt och försvarsområden", den upp
giften hade 8 % f ler av kvinnorna än av männen besvarat rätt. 

Svensk politik behandlades i 19 uppgifter. På samtliga dessa uppgifter 

hade män bättre genomsnittligt resultat. Den största skillnaden er

hölls på en uppgift om innebörden av "A-press", vilket 34 % fler av 

männen än av kvinnorna visste. 

Historia eller ideologi var innehållet i 17 uppgifter. Man hade i ge-

norrsnitt bättre resultat på alla dessa uppgifter. Den största skillna

den erhölls på en uppgift där det gällde att veta att "Mao tse Tung 

var upphovsman till en återgiven dikt", vilket 23 % fler av männen än 

av kvinnorna kunnat. Den minsta skillnaden gällde att på beskrivning 
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"känna igen Fredrika Bremer förbundet", det hade 1 % fler av mannen an 

kvinnorna gjort. 

Utländsk politik under 1900-talet behandlades i 34 uppgifter. Man ha de 

bättre genomsnittligt resultat på samtliga dessa uppgifter. Den stör

sta skillnaden erhölls på frågan "vad blocket Tyskland, Italien, 3apan 

och deras bundsförvanter under andra världskriget kallades", vilket AO 

% fler av männen än av kvinnorna visste. 

Internationell information var innehållet i 20 uppgifter. Män hade i 

genomsnitt bättre resultat på 16 av dessa uppgifter, kvinnor på fyra. 

Den största skillnaden erhölls på en uppgift att ange "från vilket 

land ett antal akademiker kom", här hade 30 % fler av männen än av 

kvinnorna svarat rätt, medan 13 % fler av kvinnorna än av männen viss

te "till vilket land det största svenska biståndet gick 1980/81"; det 

var den uppgift, där största skillnaden erhölls till fordel for kvin

nor . 

Arbetsmarknad och yrken behandlades i 21 uppgifter. Män var i genom
snitt bättre på 18 av dessa uppgifter, kvinnor på tre. Den största 

skillnaden erhölls på frågan om "inom vilket område det finns flest 

arbetsledare", vilket 17 % fler av männen än av kvinnorna visste. Den 

största skillnaden till fordel for kvinnor erhölls på en uppgift, där 

det gällde att "känna igen en logoped på beskrivning", det kunde 16 % 

fler av kvinnorna än av männen. 

Utbildning och utbildningsadministration var innehållet i 14 uppgif

ter. På åtta av dessa uppgifter hade män i genomsnitt bättre resultat 

och på sex uppgifter hade kvinnor i genomsnitt bättre resultat. Den 

största skillnaden erhölls på frågan "vad grundforskning innebär", 

vilket 15 % f ler av männen än av kvinnorna visste. 14 % fler av kvin

norna än av männen visste däremot "var speciallärare arbetar". 

Religion behandlades i 9 uppgifter. I genomsnitt var män b ättre på fem 

och kvinnor på fyra av dessa uppgifter. Den största skillnaden erhölls 

på frågan "vilken symbolisk, liturgisk innebord färgen rott har", det 
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visste 13 % fler av mannen an av kvinnorna, medan 11 % fler av kvin

norna an av männen kände till "det kristna ursprunget for pingsten". 

Litteratur var innehållet i 14 uppgifter. Män var genomsnittligt bätt
re på fyra av dessa uppgifter, kvinnor på sju och på tre var resulta

ten lika for män och kvinnor. Största skillnaden till fordel for män 

var på frågan "från vilket land Dracula kom", vilket 20 % fler av män

nen än av kvinnorna visste. Den största skillnaden till fordel for 

kvinnor gällde att "känna igen en barnboksförfattare", vilket 15 % 
fler av kvinnorna än av männen kunde. 

Film var innehållet i 11 uppgifter. Män ha de bättre genomsnittligt re

sultat på sex och kvinnor på fem av dessa uppgifter. De uppgifter som 

gav de största resultatskillnaderna var "innebörden av dokumentär

film", där 13 % fler av männen hade svarat rätt och att känna igen 

"filmen Borta med vinden", där 11 % fler av kvinnorna hade svarat 

rätt. 

Konst var innehållet i 8 uppgifter. Män hade i genomsnitt bättre re

sultat på fyra och kvinnor på fyra av dessa uppgifter. Största skill

naden till mäns fördel erhölls på frågan "vilken inriktning inom kon

sten Salvador Dali företräder"; 4 % fler av männen än av kvinnorna ha
de besvarat den frågan rätt. Den största skillnaden till fördel för 

kvinnor erhölls på frågan "vem som had e illustrerat Kattresan", vilket 

16 % fler av kvinnorna visste. 

Musik var innehållet i 14 uppgifter. På åtta av dessa uppgifter hade 

män i genomsnitt bättre resultat, på fem hade kvinnor bättre resultat 

och på en uppgift var resultaten lika för män och kvinnor. Den största 

skillnaden var på frågan "vem som hyllas i Reggae", vilket 27 % fler 

av männen än av kvinnorna visste. Den största skillnaden till kvinnors 

fördel var på frågan "vad den lägre damstämman i körsång heter", det 

kunde 19 % f ler av kvinnorna än av männen svara på. 

Sport och idrott var innehållet i 9 uppgifter. På samtliga dessa upp

gifter hade män bättre genomsnittligt resultat. Den största skillnaden 

var 32 %. 
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Kulturell allmänbildning blev rubriken för 41 uppgifter. På 33 av des

sa uppgifter hade man i genomsnitt battre resultat, på sex uppgifter 

hade kvinnor battre resultat och på två uppgifter var resultaten lika 

for man och kvinnor. Den största skillnaden till fordel for man var på 

frågan "vad symbolen (c) som man kan finna i tryckta alster betyder", 

det hade 23 % fler av mannen an av kvinnorna kunnat besvara. Den stör

sta skillnaden till kvinnors fordel var på frågan om "inneborden av 

Platons filosofi", vilket 12 % fler av kvinnorna an av mannen hade 

kant till. 

Sjukdomar var innehållet i 20 uppgifter. På tre av dessa uppgifter var 

man i genomsnitt bättre, på 15 var kvinnor bättre och på två uppgifter 

var resultaten lika for män och kvinnor. Den största skillnaden till 

fordel for män gällde "vilken sjukdom som beskrivs i ett citat ur 
Vilhelm Mobergs Min svenska historia", det hade 7 % fler av männen än 

av kvinnorna kunnat besvara. Den största skillnaden till fördel för 

kvinnor gällde att "känna igen en barnsjukdom", vilket 26 % fler av 

kvinnorna än av männen klarade. 

Behandlingsmetoder var innehållet i 13 uppgifter. Män var genomsnitt

ligt bättre på fem och kvinnor på åtta av dessa. Största skillnaden 

till fördel för män var på frågan "när anabola steroider har använts", 

vilket 23 % fler av männen än av kvinnorna kunde svara på. Största 

skillnaden till fordel för kvinnorna var på frågan "hur sondmatning 

går till", det visste 14 % fler av kvinnorna än av männen. 

Sjukvårdsadministration behandlades i 8 uppgifter. Män hade i genom

snitt bättre resultat på tre av dessa uppgifter, kvinnor på fem. Den 

största skillnaden erhölls på frågan "vad tandvårdsförsäkringen inne

bär", vilket 15 % fler av männen än av kvinnorna kände till. Den stör

sta skillnaden till fördel för kvinnor var på en uppgift om "sjuk

vårds» och läkemedelsregler", som 9 % fler kvinnor än män kunnat be

svara. 

Tabell 6.4 ger en sammanfattning av resultaten för de olika ämnesområ

dena. Här har de genomsnittliga lösningsproportionerna för män respek

tive kvinnor beräknats for samtliga 24 ämnesområden. 
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Tabell 6.4 Ämnesområden, antal uppgifter inom varje ämnesområde, ge
nomsnittlig lösningsproportion for man respektive kvinnor 
och skillnad i lösningsproportioner mellan man och kvinnor 
for AO-uppgifterna. 

Amne Antal upp
gifter 

PM PK Differens 

PM - PK 

Fysik/teknik/meteorologi 26 .72 .53 .19 

Kemi/miljövård 21 .71 .59 .12 
Biologi 31 .66 .67 -.01 

Hemkunskap 21 .68 .74 -.06 
Geografi 12 .67 .51 .16 

Ekonomi/affärsliv 25 .74 .62 .12 
Lagar/regler i det 
svenska samhället 

25 .67 .61 .06 

Svensk förvaltning 17 .71 .63 .08 

Svensk politik 19 .69 .58 .11 
Historia/ideologi 17 .69 .59 .10 

Utländsk politik under 
1900-talet 

34 .76 .60 .16 

Internationell information 20 .77 .67 .10 

Arbetsmarknad/yrken 21 .75 .69 .06 

Utbildning/utbildnings
administration 

14 .63 .63 00 

Religion 9 .63 .64 -.01 

Litteratur 14 .70 .71 -.01 

Film 11 .72 .69 .03 

Konst 8 .73 .75 -.02 

Musik 14 .59 .55 .04 

Sport/idrott 9 .80 .64 .16 

Kulturell allmänbildning 41 .70 .62 .08 

Sjukdomar 20 .73 .80 -.07 

Behandlingsmetoder 13 .84 .84 00 

Sjukvårdsadministration 8 .66 .66 00 

En motsvarande tabell gjordes av enbart de 377 uppgifter for vilka 

minst tre bedömare varit överens om ämnestillhörigheten. Inget ämnes
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område påverkades mer an .02 i differens mellan män och kvinnor. Re

sultatet for dessa 377 uppgifter återfinns i bilaga 5. 13 ämnesområden 

förändrades inte alls beträffande könsskillnaderna; 11 förändrades med 

.01 eller .02 i skillnad. 

I figur 6.2 har resultaten på uppgifterna inom varje ämnesområde 

prickats in i en dimension kvinnligt-neutralt-manligt. Positionsbe

stämningarna har gjorts på grundval av skillnaderna mellan män och 

kvinnor i genomsnittlig lösningsproportion på uppgifterna inom varje 
område. 

Ämnesområdes Kvinnligt Neutralt Manligt 

Fysik/te/met (26) 
Kemi/miljv (21) 
Biologi (31) 
Hemkunskap (21) 

Geografi (12) 
Ek/affliv (25) 
Lag/regi (25) 
Sv förv (17) 

Sv pol (19) 
Hi/ideol (17) 
Uti pol (34) 
Int inf (20) 

Arbm/yrk (21) 
Utb/utbadm (14) 

Rei (9) 
Litt (14) 
Film (11) 
Konst (8) 
Musik (14) 
Sport/idr (9) 
Ku allmb (41) 

Sjukd (20) 
Behmet (13) 
Sjvadm (8) 

Figur 6.2 Ämnesområden för A0-uppgifterna inprickade i en dimension 
kvinnligt-neutralt-manligt. Inom parentes anges antalet 
uppgifter som l egat till grund för bestämningen. 
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Analys II 

ORD-proven 

6 av de 450 ORD-uppgifterna tillhörde kategori 1, dvs på sex uppgifter 
hade kvinnor lyckats extremt mycket battre. Av dessa sex uppgifter ha

de ämnesinnehållet i fyra bedömts som hemkunskap och en som vård, me

dan en uppgift inte hade kunnat ämnesbestämmas. 

27 uppgifter tillhörde kategori 2, dvs på 27 uppgifter hade kvinnor 

lyckats klart battre (mellan .11 och .20 högre lösningsproportioner an 

man). Av dessa 27 uppgifter hade innehållet i tre bedömts som b iologi, 

tre som hemkunskap, fyra som vård och en som vardera utbildning och 

religion. 15 av uppgifterna i denna kategori hade inte kunnat amnesbe

stammas. 

14 av de 450 ORD-uppgifterna tillhörde kategori 7, dvs på 14 uppgifter 

hade män lyckats extremt mycket battre. Av dessa 14 uppgifter hade in

nehållet i sex bedömts som fysik m m, två som sport/strid, en som var

dera administration m m, historia/politik och arbetsmarknad/yrken. Tre 

uppgifter i denna kategori hade inte kunnat ämnesbestämmas. 

51 uppgifter tillhörde kategori 6f dvs på 51 uppgifter hade män 

lyckats klart bättre. Av dessa 51 uppgifter hade fem bedömts som fysik 

m m, sex som historia/politik, två som vardera geografi och utbild

ning, en vardera som ekonomi/affärsliv, administration m m, arbets

marknad/yrken, litteratur, sport/strid, kulturell allmänbildning. 30 

uppgifter i denna kategori hade inte kunnat ämnesbestämmas. 

I tabell 6.5 ges en sammanfattning av hur ORD-uppgifterna fördelades 

på de olika kategorierna enligt analys II. 
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Tabell 6.5 Antalet ORD-uppgifter i varje kategori nar kategoriseringen 
gjorts på grundval av skillnader mellan man och kvinnor i 
losningsproportion. Kategori 1 ar extremt kvinnliga uppgif
ter, kategori 4 är neutral och kategori 7 är extremt manli
ga uppgifter. 

Kategori: _1 2 3 4 5 6 7 
Antal uppg: 6 27 79 121 152 51 14 

Huvudorden i samtliga uppgifter från kategorierna 1, 2, 6 och 7 åter

finns i tabell 6.6. 
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Tabell 6.6 Huvudorden i de ORD-uppgifter som gav de största könsskill
naderna i resultat. 

Kategori: 
12 6 7 

chiffong karsk fraktion bäring 
sprund karotin profitera annektera 
placenta perenn ratificera bivack 
marmorerad litania integritet läkt 
panera eklatera simultan palissad 
accessoarer affekterad dressin rubank 

fordra bard korrosion 
tilja kalfaktor beivra 
ödem kanjon interpellera 
ovarium expropriera hemisfär 
auskultera enrollera synkron 

stickling periferi projektion 
terrin epitet talja 
obskyr ackumulera statisk 
spatelformad fluktuera 
dok koncession 
enlevera drev 
recidiv häckla 
anemi undergräva 
raljera . indikera 
kretong besticka 

liturgi hierarki 
kondensera matrikel 
omsvep frekventera 
komplimentera dekret 
habitué gejser 
banal subversiv 

vansklig 
uppsåt 
eruption 
dobbleri 

kuriös 
konvergera 
invektiv 
metamorfos 
kontingent 
rigorös 
adept 
påtala 
eroderà 

kryptisk 
bilateral 
havd 
mjarde 
manifest 
stävja 
frenesi 
mankera 
pennalism 
ackreditera 
relevant 
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Av tabell 6.7 framgår hur många uppgifter inom varje ämnesområde som 

tillhörde de olika kategorierna: 1) extremt kvinnliga, 2) klart kvinn

liga, 3) kvinnliga, 4) neutrala, 5) manliga, 6) klart manliga och 7) 
extremt manliga. 

Tabell 6.7 Antal ORD-uppgifter inom varje ämnesområde som tillhörde 
respektive kategori. 

Kategori 
Ämne 1 2 3 4 5 6 7 

Fysik mm (31) 6 14 5 6 
Biologi (7) 3 1 3 
Hemkunskap (10) 4 3 3 

Geografi (4) 2 2 
Ek/affliv (19) 3 5 10 1 
Adm m m (8) 2 2 2 1 i 

Historia/politik (15) 8 6 1 

Arbm/yrken (4) 2 1 1 
Utbildning (8) 1 1 2 2 2 

Religion (7) 1 2 2 2 
Litteratur (14) 2 7 4 1 
Sport/strid (3) 1 2 
Ku allmb (11) 3 4 3 1 

Vård (18) 1 4 6 3 4 

övrigt (291) 1 15 56 88 98 30 3 

Totalt 6 27 79 121 152 51 14 

AQ-proven 

Av de 450 uppgifterna hade kvinnor lyckats extremt mycket bättre på 

fyra uppgifter. 89 % av kvinnorna, men bara 63 % av männen kände till 

"symptomen på mässling", 96 % av kvinnorna mot 75 % av männen kände 

till att "kvinnans ålder har samband med att föda barn med Downs syn

drom", 55 % av kvinnorna, men bara 32 % av männen kunde "tolka en 

tvättanvisning" korrekt. Slutligen kunde 98 % av kvinnorna, men bara 

76 % av männen "känna igen prinsessblomma eller saintpaulia på be

skrivning". 
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Klart bättre (dvs en skillnad mellan .11 och .20 i lösningsproportion) 

hade kvinnor lyckats på 26 uppgifter. Fyra av dessa uppgifter handlade 

om s jukdomar "vilken kroppsdel angrips av träkorn? vilken sjukdom orsa

kas av virus? vilken är sjukdomen? vad ar symptomet vid inkontinens?" 

På dessa uppgifter hade mellan 11 och 18 % fler kvinnor an man svarat 

korrekt. Fyra av uppgifterna galide växtkunskap dvs att kanna igen 

växter, att veta vilka växter som är utrotningshotade eller vilken 

växt som ar giftig. Fem uppgifter behandlade hemkunskap: "en tygsym

bol, vilket bar kräver minst socker vid syltning? tvättemperatur för 

polyester, vilket vitamin avses? vilka är broderistygnen?" Två uppgif

ter handlade om r egler och lagar: "lagstiftning om g iftermål, vilka är 

bröstarvingar?" En uppgift behandlade barnlitteratur: "vem är barn

boksförfattaren?" De återstående uppgifterna i denna kategori hade mer 

blandat innehåll: "pingstens ursprung, var arbetar speciallärare? vad 

heter filmen? (Borta med vinden) vilken beskrivning passar Platons fi

losofi? vilken är den lägre damstämman i körsång? till vilket land 

gick det största svenska biståndet 1981?" 

På 60 av de 450 AO-uppgifterna hade kvinnor lite bättre resultat än 

män (dvs mellan 3 och 10 % fler av kvinnorna än av männen hade svarat 

rätt). Den största identifierbara gruppen av uppgifter behandlade 

sjukvård på ett eller annat sätt. 13 uppgifter handlade om sjukdomar 

eller behandling av sjukdomar; om även uppgifter som "vad behandlas i 
Hite-rapporten och vari bestod Florence Nightingales insatser?" samt 

uppgifter om k roppsorgans olika funktioner förs till sjukvård kan 1/3 
av uppgifterna i denna kategori rubriceras med vård. Biologi behandla

des i åtta uppgifter; förutom en uppgift om bio dynamisk odling handlar 

alla dessa uppgifter om växter. Hemkunskap är ämnet för sju uppgifter 

t ex "vilket vitamin? vad heter osten? vad markerar färgerna på ägg-

förpackningar?" Utbildning behandlas i fyra uppgifter: t ex "vilket 

studieämne har flest kursdeltagare? vilken skola utgår från Steiners 

idéer?" Lagar och regler behandlas i tre uppgifter: "när upphör rätten 

till barnbidrag? vem lämnar tillstånd till äktenskap? vilka ägandereg-

ler gäller för sammanboende?" Några uppgifter gällde kunskap av mer 

internationell karaktär: "vilken är symbolen för det Internationella 

Handikappåret? vad är UNICEF:s uppgift? vad karakteriserar en kib

butz?" Slutligen hade ett par uppgifter litterärt innehåll: "författa

ren till Tolvskillingsoperan, den svenska titeln på 3 Greenbergs 

mycket kända bok". 
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Neutrala med avseende på könsskillnader (dvs högst 2 % skillnad i lös

ningsproportion mellan män och kvinnor) var 67 av de 450 uppgifterna. 

Även här är det största gemensamma innehållet sjukvård, men karaktären 

på sjukvårdsuppgifterna är något annorlunda; här är det behandling av 

sjukdomar t ex "hur utförs mun-mot-mun-metoden? vad innebär prenatal

diagnostik? vad registreras med EKG?" Totalt åtta uppgifter kan rubri

ceras med sjukvård. Film eller litteratur är innehållet i 12 uppgifter 

och svensk förvaltning t ex "vem är Sveriges statschef? vilket ämbets

verk kontrollerar finanser?" behandlas i fyra uppgifter. I övrigt är 

uppgiftsinnehållet mycket varierat, men tämligen allmänt till sitt in

nehåll: t ex "vilket mål har Amnesty International? vad heter kvinno

organisationen? (Fredrika Bremer-förbundet), vad kallas bevis for 

ägande av fastighet? när är sommar-vintersolståndet?" 

Det största antalet uppgifter erhölls i kategorin där män lyckas lite 

bättre än kvinnor (dvs mellan 3 och 10 % fler av männen än kvinnorna 

hade svarat rätt). På 136 av de 450 uppgifterna hade detta resultat 

erhållits. De åtta biologiuppgifter som återfinns här handlar om djur 

eller fåglar; ingen enda handlar om växter. Påtagligt många uppgifter 

ror arbetsmarknaden och dess parter t ex: "vilket LO-förbund är näst 

störst? vad menas med fredsplikt på arbetsplats? hur ser ökningen ut 

av förvärvsarbetande kvinnor?" Geografi är gemensamt ämne for ett an

tal uppgifter t ex: "vilket är landet? resmål i spansk ögrupp, var le

ver kurderna?" Den mest påtagliga ökningen i jämförelse med tidigare 

behandlade kategorier är dock uppgifter med politiskt innehåll t ex: 

"vilka är mittenpartierna, Glistrups parti betecknas som ..., vad käm

par ETA för?" Många uppgifter har också allmänt svårplacerat innehåll 

t ex: "urgammal rätt - vilken? varför uppfördes Eiffeltornet? vilka är 

de norska språken? vilket årtal anger de romerska siffrorna?" 

Män hade lyckats klart bättre än kvinnor (dvs mellan 11 och 20 % fler 

av männen än kvinnorna hade svarat rätt) på sammanlagt 105 av de 450 

uppgifterna. Det innehåll som var gemensamt för flest uppgifter var 

internationell politik t ex: "var har statskupper ägt rum? vem har su

veränitet över Spetsbergen? vad heter militärjuntans ledare - Chiles 
president?" 12 uppgifter hade denna typ av innehåll. Åtta uppgifter 

kan sägas vara fysik-uppgifter och sju kemi eller miljövårdsuppgif
ter. Här fanns bara tre biologiuppgifter: "rovdjursskadade renar, 
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ålarnas fortplantning, vilken silhuett foreställer skata?11 Ekonomi el

ler affärsliv behandlades i tio uppgifters t ex "ägarfördelningen av 

den svenska skogsmarken, vad utmärker annuitetslån? vad ar skillnaden 

mellan aktier och obligationer?". De flesta uppgifter hade dock ganska 

allmänt innehåll t ex: "vad innebär svartlistning av fiskevatten? vad 

är anledningen till svensk sockerodling? varifrån har flest invandrare 

kommit? vilken politisk karikatyrtecknare beskrivs? vad är maximiläng-

den for fordon? varför är Sveriges nationaldag den 6 juni?" 

På 52 uppgifter hade män lyckats extremt mycket bättre än kvinnor (dvs 

mer än 20 % fler av männen än av kvinnorna hade svarat rätt). Det van

ligaste innehållet här var utländsk politik som var innehållet i 11 

uppgifter. Den uppgift som gett de största könsskillnaderna är "vad 

blocket Tyskland, Italien, Japan samt deras bundsförvanter under andra 

världskriget kallades". Denna uppgift kunde 80 % av männen, men bara 

40 % av kvinnorna besvara. Fysik var innehållet i 9 uppgifter t ex: 

"vad innebär dopplereffekten? vilka egenskaper har zoomlinsen? vad är 

forhållandet mellan knop och km/tim?" Fyra uppgifter hade sport eller 

idrott som innehåll t ex: "på vilken plan spelas basketboll? vilket är 

det femte momentet i femkamp?" Ekonomi och affärsliv behandlades också 

i fyra uppgifter; t ex visste 70 % av männen men bara 43 % av kvinnor

na vad som menas med "nominellt värde", 85 % av männen men bara 60 % 

av kvinnorna visste "vilken vara Kreuger hade grundlagt sin makt på". 

Geografi var ämnet for sex uppgifter; 70 % av männen men bara 45 % av 

kvinnorna visste "den vanligast riktningen på de svenska älvarna", 83 

% av männen och 55 % av kvinnorna kunde "två öar i Karibiska övärl

den". 

Tabell 6.8 ger en sammanfattning av resultaten av analys II. 

Tabell 6.8 Antal A0-uppgifter i varje kategori när kategoriseringen 
gjorts på grundval av skillnader mellan män och kvinnor i 
lösningsproportion. Kategori 1 ar extremt kvinnliga uppgif
ter, kategori 4 är neutral och kategori 7 är extremt manli
ga uppgifter. 

Kategori: _1 2 3 4 5 6 7 

Antal uppg: 4 26 60 67 136 105 52 
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Av tabell 6,9 framgår hur många uppgifter inom varje ämnesområde som 

var 1) extremt kvinnliga, 2) klart kvinnliga, 3) kvinnliga, 4) neutra

la, 5) manliga, 6) klart manliga respektive 7) extremt manliga. Vissa 

områden såsom fysik, svensk och utländsk politik, historia/ideologi 

och sport har ingen enda uppgift på den kvinnliga sidan av kontinuet, 

medan samtliga ämnesområden har uppgifter på den manliga sidan; ämnes

områdena konst och sjukdomar dock längst till kategori 5. 

Tabell 6.9 Antal AO-uppgifter inom varje ämnesområde som tillhörde 
respektive kategori. 

Kvinnliga Neutrala Manliga 

Ämnesområde; 1 2 3 4 5 6 7 

Fysik (26) 1 8 8 9 
Kemi (21) 1 4 5 7 4 
Biologi (31) 1 4 8 7 8 3 
Hemkunskap (21) 1 5 7 4 3 1 
Geografi (12) 2 4 6 
Ekonomi/affärsliv (25) 1 5 5 10 4 

Lagar/regler (25) 2 3 2 8 9 1 
Sv förvaltning (17) 1 4 6 4 2 
Sv politik (19) 11 6 2 
Historia/ideologi (17) 3 5 7 2 
Uti politik (34) 11 12 11 
Intern inf (20) 1 3 1 5 7 3 

Arbetsmarkn/yrken (21) 1 1 1 11 7 
Utb/utbadm (14) 2 4 1 6 1 

Religion (9) 1 2 2 3 1 
Litteratur (14) 1 2 8 2 1 
Film (11) 1 1 4 3 2 
Konst (8) 1 1 3 3 

Musik (14) 1 3 2 4 3 1 
Sport/idrott (9) 1 1 3 4 
Ku allmbildn (41) 1 5 4 18 11 2 
Sjukdomar (20) 2 4 8 3 3 
Behmetoder (13) 1 5 4 1 1 1 
Sjvadm (8) 4 1 2 1 

Totalt 4 26 60 67 136 105 52 
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Tabell 6,10 Antal AO-uppgifter i varje kategori och ämnesområde, då 
ämnesområdena slagits ihop for att motsvara de områden som 
användes for ORD-uppgifterna. 

Kategori Kvinnliga Neutrala Manliga 

Ämne 1 2 3 4 5 6 7 

Fysik m m (47) 1 5 13 15 13 

Biologi (31) 1 4 8 7 8 3 

Hemkunskap (21) 1 5 7 4 3 1 

Geografi (12) 2 4 6 

Ek/affliv (25) 1 5 5 10 4 

Adm/lagar/regler (42) 2 4 6 14 13 3 

Hi/politik (90) 1 3 4 32 32 18 
Arbm/yrken (21) 1 1 1 11 7 

Utb (14) 2 4 1 6 1 

Religion (9) 1 2 2 3 1 

Litteratur (14) 1 2 8 2 1 

Sport (9) 1 1 3 4 

Ku allmb (74) 4 10 13 28 16 3 

Vård (41) 2 5 17 8 6 2 1 

Totalt 4 26 60 67 136 105 52 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka, om k önskillnaderna i resul

tat på ordkunskaps- och allmanorienteringsuppgifter var relaterade 

till speciella ämnesområden, och om så var fallet söka fastställa vil

ka områden, som är lättare för män och vilka som är lättare for kvin

nor. 

För de 450 studerade orduppgifterna uppstod det problemet att endast 

159 kunde ämnesbestämmas. Det kan dock konstateras att det företrädes

vis var orduppgifter som gett små eller inga skillnader mellan män och 

kvinnor, som inte kunde bestämmas. Av de uppgifter som varit extremt 

mycket lättare för kvinnor kunde 84 % ämne sbestämmas, av de som varit 

extremt mycket lättare för män kunde 79 % ämnesbestämmas, medan av de 
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neutrala orden endast 27 % kunde ämnesbestammas. Detta faktum i sig 

antyder att det skulle finnas någon relation mellan könsskillnader i 

resultat och ämnesinnehåll i uppgifterna, dvs uppgifter som inte har 

något utpräglat ämnesinnehåll tenderar att ge någorlunda lika resultat 

för män och kvinnor. 

Av tabell 6.7 framgår att for de uppgifter som kunnat ämnesbest ammas 

finns samtliga uppgifter från hemkunskap på den kvinnliga sidan medan 

samtliga geografi-, historia/politik- samt sport-uppgifter finns på 
den manliga sidan. Som nå gorlunda neutrala områden kan utbildning, re

ligion, litteratur och kulturell allmänbildning beskrivas. 

Samma slutsats erhålls genom att studera tabell 6.3 eller figur 6.1 

där de genomsnittliga resultaten for män och kvinnor inom varje ämnes

område anges. Det område som är mest manligt relaterat är sport däref

ter kommer i tur och ordning geografi, fysik m m, historia/politik, 

arbetsmarknad/yrken, administration m m och ekonomi/affärsliv. Mest 

kvinnligt relaterat är ämnesområdet hemkunskap därefter kommer vård 

och biologi. Neutrala ämnesområden är kulturell allmänbildning, litte

ratur, religion och utbildning. 

De 450 studerade allmänorienteringsuppgifterna fördelades på 24 ämnes

områden. överensstämmelsen mellan fyra bedömare rörande vilket område 

uppgifterna tillhörde var R = .86. Detta kan tolkas så att overens-

stämmeisen mellan bedömarna avseende uppgifternas ämnestillhörighet 

var tämligen god. Genom att jämföra resultaten i tabell 6.4 med de re

sultat som r edovisas i bilaga 5 kan man konstatera att inga slutsatser 

skulle ha förändrats om enbart de uppgifter hade medräknats där minst 

tre av de fyra bedömarna var överens. 

På 14 av ämnesområdena hade män b ättre genomsnittligt resultat nämli

gen fysik, kemi, geografi, ekonomi, lagar, svensk förvaltning, svensk 

politik, historia, utländsk politik, internationell information, ar

betsmarknad, musik, sport och kulturell allmänbildning; på åtta ämnes

områden var de genomsnittliga resultaten för män och kvinnor ungefär 

lika nämligen biologi, utbildning, religion, litteratur, film, konst, 

behandlingsmetoder och sjukvårdsadministration; på två ämnesområden 
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hade kvinnor i genomsnitt bättre resultat an man nämligen hemkunskap 

och sjukdomar. 

Genom att jämföra tabellerna 6.7 och 6.10 kan man aven konstatera att 

resultaten är mycket likartade for ORO- och AO-uppgifterna. Det är 

samma ämnesområden som är manliga, kvinnliga respektive neutrala. 

Figurerna 6.1 och 6.2 visar ämnesområdena inprickade efter en dimen

sion kvinnligt-neutralt-manligt. En svaghet här kan vara att vissa om

råden är representerade av ganska få uppgifter, vilket innebär att ett 

fåtal uppgifter med stora könsskillnader i resultat skulle kunna för

ändra dessa ämnens position. Â andra sidan gav t ex sport så entydiga 

resultat - män hade bättre genomsnittligt resultat på varje uppgift -
att positionen nog kan anses tämligen säker. 

I tabell 6.10 har allmänorienteringsuppgifterna sammanförts till de 14 

ämnesområden som användes for orduppgifterna. Den information som d är

vid går forlorad är bl a att "rena" politikuppgifter är helt manligt 

relaterade medan uppgifter om mer allmänna internationella forhållan

den kan vara svagt kvinnligt relaterade. Aven inom vårdområdet tycks 

det vara sjukdomsbeskrivningar som är starkt kvinnligt relaterade me

dan andra vårduppgifter är mer neutrala. 

Vissa områden visade sig vara homogent "manliga". På samtliga uppgif

ter från områdena fysik, geografi, svensk eller utländsk politik och 

sport hade män i genomsnitt bättre resultat än kvinnor. 

Andra områden var däremot tämligen heterogena med avseende på kons-

skillnader i resultat; inom vissa områden fördelade sig uppgifterna på 

sex av de sju resultatkategorierna. Här skulle en ytterligare indel

ning behöva göras. För ämnesområdet "biologi" visade det sig att kvin

nor genomgående hade bättre resultat på uppgifter som handlade om v äx

ter, män ha de genomgående bättre resultat på uppgifter som handlade om 

fåglar, medan uppgifter som handlade om män niskokroppen eller om dä gg

djur tenderade att qe likartade resultat för män och kvinnor. 
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Ett annat heterogent ämnesområde där en meningsfull ytterligare indel

ning skulle kunna göras var "lagar/regler". För detta område visade 

det sig att uppgifter som handlade om lagar/regler avseende familje

förhållanden klarade kvinnor lika bra eller battre än män medan på 

uppgifter om lagar/regler som gällde brott och straff eller allmänna 

samhällsförhållanden erhöll män bättre resultat. Även områdena litte

ratur, konst och film borde kunna indelas ytterligare eftersom t ex 

"Dracula och detektivromaner" var manliga medan en film som t ex "Bor

ta med vinden" var kvinnlig. För ytterligare indelning av dessa senare 

områden skulle man dock behöva analysera fler uppgiftsresultat än vad 

som fanns tillgängligt i denna studie. 

Två överväganden har legat till grund för den ämnesindelning av upp

gifterna som h ar använts. För det första skulle ämnesindelningen knyta 

an till den sektorsuppdelning som finns i högskolan eftersom denna 

ligger till grund för uppgiftssammansättningen i högskoleprovet. För 

det andra skulle ämnesindelningen göras på ett sådant sätt att det 

skulle vara möjligt att utifrån en uppgifts ämnestillhörighet förutsä

ga om man eller kvinnor kommer att få bättre resultat. För vissa av de 

använda ämnesområdena visade detta sig vara möjligt. 

En tänkbar alternativ indelning av uppgifter skulle kunna vara efter 

intresse- eller erfarenhetsområden. Ett kvinnligt intresse skulle i så 

fall kunna utgöras av "barn" eftersom det visade sig att uppgifter som 

på något sätt hade anknytning till "barn" oavsett om ämnesområdet var 
sjukdomar, litteratur, konst eller utbildning tycktes vara relativt 

lättare för kvinnor. 

Ett manligt område skulle ha kunnat utgöras av strid/tävling, där för

utom sportuppgifterna vissa litteratur-, historié- och politikuppgif

ter skulle kunna ingå. En sådan uppgiftsindelning skulle framförallt 
vara värdefull om man ville studera mäns och kvinnors olika erfaren-

hetsområden och deras inverkan på provresultat. Den skulle dock kräva 

fler uppgiftsresultat an vad som funnits tillgängligt här och den 

skulle vara svårare att använda i ett prediktivt syfte. 
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Den sammanfattning som kan göras av denna innehållsanalys av provupp

gifter ar att man i genomsnitt tycks ha kunskaper på fler ämnesområden 

an kvinnor i genomsnitt. Det 3r också anmärkningsvärt att uppgifter 

inom "kvinnoområdena" sällan gett lika stora skillnader som uppgifter 

inom "mansområdena"• Man kan aven notera att resultaten beträffande 

indelning i "mans- och kvinnoområden" stämmer anmärkningsvart väl 

överens med konventionella uppfattningar om m anliga respektive kvinn

liga intressen. 
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7 EN GRUPP PROVANDES BEDÖMNINGAR AV YILKA UPPGIFTER SOM GER 

UPPHOV TILL KÖNSSKILLNADER I RESULTAT 

I kapitlen fem och sex studerades på olika sätt provuppgifter som gav 

upphov till könsskillnader i resultat. Slutsatserna från studierna i 

båda kapitlen var att det tycks föreligga vissa samband mellan upp

gifternas innehåll och resultatskillnaderna mellan man och kvinnor. 

Dessa samband mellan uppgiftsinnehåll och könsskillnader tycktes även 

stämma tämligen val överens med vad som vanligen brukar betraktas som 

kvinnliga respektive manliga områden. 

Nar resultaten föreligger kan det således ofta tyckas självklart vilka 

uppgifter som är lättare för män och vilka som är lättare for kvin
nor. Om de ssa resultat är möjliga att förutsäga är däremot inte allde

les självklart. 

En ofta förordad metod för att bedöma innehållsvaliditeten i prov är 

att låta ämnesexperter studera provuppgifterna och avgöra om de har 

relevans för det innehåll man vill mäta med provet. Tittle (1975) re

kommenderar en likartad metod för att tillförsäkra att testuppgifter 

fungerar rättvist för olika grupper: 

"Item pools can be judged by having subgroup members predict 
performance. Judges would rate each item as to which member 
of a set of paired subgroups would get the item right more 
often or if the rater expected there would be no difference 
in performance." (s 91) 

En förutsättning för att en sådan metod skulle fungera är dock att det 

är möjligt att med någorlunda säkerhet förutsäga könsskillnader i re

sultat på enskilda provuppgifter. En sådan förutsägelse kräver en med

vetenhet om v ilka områden som är manliga respektive kvinnliga. 

I skolan får elever vid förhör och skrivningar redovisa sina kunskaper 

inom olika områden ganska ofta. Man borde därför kunna förvänta sig 

att gymnasister har en viss uppfattning om v ilka områden som är kvinn

liga respektive manliga. Om det visade sig att gymnasister på ett 

tillförlitligt sätt kunde bedöma vilka provuppgifter som är lättare 
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for man och vilka som a r lattare for kvinnor skulle en sådan bedömning 

kunna ingå i konstruktionsstadiet av prov for att tillförsäkra att 

inga uppgifter på ett "otillbörligt" sått gynnade man eller kvinnor. 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning gymna

sister som p rovas med ett test kan bedöma vilka uppgifter som a r latt

are for man och vilka som ar lattare for kvinnor. 

ME T 00 

Mätinstrument 

For denna studie sammanställdes ett ordkunskapsprov och ett allmanori-

enteringsprov. Samtliga uppgifter i båda proven har vid något tillfäl

le under perioden 1977-1978 ingått i högskoleprovet. 

Avsikten var att båda proven skulle omfatta uppgifter på vilka a) män 

hade presterat klart bättre, b) kvinnor hade presterat klart bättre 

och c) män och kvinnor presterat ungefär lika, vid de reguljära prov

ningarna med högskoleprovet. Följande kriterier tillämpades vid urva

let av uppgifter (p anger proportionen rätta svar): 

SYFTE 

Manliga uppgifter ^män ^kvinnor 
Kvinnliga uppgifter p. . - p « > .10 1 1/w i nnn r r man kvinnor män 

Neutrala uppgifter kvinnor man 

For vardera provet fanns resultat på 150 uppgifter tillgängliga. I ta

bell 7.1 nedan visas det totala uppgiftsunderlaget fordelat på ovan

stående kategorier. 



121 

Tabell 7,1 Antal tillgängliga uppgifter i varje kategori. 

Kategori ORO AO 

Manlig 19 50 

Kvinnlig 5 7 

Neutral 45 26 
övrig 81 67 

Totalt 150 150 

Båda proven kom att innehålla 35 uppgifter vardera. Eftersom det pri

mära syftet med proven var att studera möjligheten att bedöma vilka 

uppgifter, som ger upphov till könsskillnader valdes samtliga till

gängliga kvinnliga uppgifter för båda proven. Från de övriga kategori

erna valdes 11 neutrala uppgifter och 19 respektive 17 manliga. Resul

tatet blev således att ORD-provet kom att innehålla 19 manliga, 5 

kvinnliga och 11 neutrala uppgifter, medan AO-provet kom att innehålla 

17 manliga, 7 kvinnliga och 11 neutrala uppgifter. Huvudorden i samt

liga ORD-uppgifter och innehållet i AO-uppgifterna redovisas i tabel

lerna 7.7 och 7.12. 

Anledningen till att även neutrala uppgifter medtogs var dels att göra 

provsituationen mer naturlig och dels att undvika att påtvinga för

sökspersonerna bedömningen manlig eller kvinnlig. 

Procedur 

Proven administrerades till elever på tre gymnasieskolor höstterminen 

1979. Vid prövningen skulle eleverna dels besvara uppgiften och dels 

ange om de ansåg att uppgiften var manlig, kvinnlig eller neutral. I 

instruktionen gavs följande definition av varje kategori: 

Manlig uppgift - fler man ån kvinnor svarar ratt på uppgiften 

Kvinnlig uppgift - fler kvinnor an man svarar rätt på uppgiften 

Neutral uppgift - ungefär lika många män som kvinnor svarar rätt 

på uppgiften. 



122 

Ingen information gavs om hu r många uppgifter som fanns från varje ka

tegori. 

Anledningen till att försökspersonerna ombads att både besvara uppgif
terna och bedöma dem avseende könsskillnader var att undersöka om för

mågan att korrekt bedöma en uppgift påverkades av om de själva kunde 

besvara uppgiften korrekt. 

Sammanfattningsvis ger undersökningen utrymme for tre jämförelser. 

Forst jämförs de skillnader mellan man och kvinnor som erhållits vid 

de reguljära provningarna med högskoleprovet (vuxengruppen) med mot

svarande skillnader i gymnasiegruppen. Denna jämförelse ger en indika

tion på stabiliteten i könsskillnaderna. Därefter ställ9 gymnasiegrup

pens bedömningar av könsskillnader mot vuxengruppens resultat. Detta 

är huvudsyftet med u ndersökningen: att undersöka i vilken utsträckning 

de som prövas kan bedöma uppgifterna avseende könsskillnader i resul

tat. Slutligen jämförs gymnasiegruppens bedömningar med de egna resul

taten, för att undersöka om bed ömningarna påverkas av de egna resulta

ten. 

Försökspersoner 

Vid prövningarna, som genomfördes på tre orter, deltog elever från 

gymnasieskolans treåriga avslutningsklasser. Totalt deltog vid pröv

ningarna med ORD-provet 238 elever (121 pojkar och 117 flickor) och 

med AO-provet deltog 315 elever (153 pojkar och 162 flickor). 

RESULTAT 

ORD-provet 

I tabellen nedan återfinns medelvärden på de tre uppgiftskategorierna 

för både vuxengruppen och gymnasiegruppen, totalt och uppdelat på kön. 
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Tabell 7.2 Medelvärden for de tre kategorierna av ORD-uppgifter och på 
hela provet for vuxengruppen och gymnasiegruppen totalt och 
uppdelat på kon. 

Kategori Antal Vuxengrupp Gymnasiegrupp 

uppg Män Kv Tot Män Kv Tot 

Manlig 19 14.51 11.12 12.67 10.23 7.08 8.69 

Kvinnlig 5 2.44 3.38 2.96 1.66 1.92 1.79 

Neutral 11 6.54 6.60 6.57 4.08 4.40 4.22 

Totalt 35 23.49 21.10 22.20 15.97 13.40 14.70 

Av tabellen framgår att vuxengruppen presterat betydligt battre an 

gymnasiegruppen på detta prov. Vid en jämförelse inom varje uppgifts

kategori framgår att mannen presterat bättre än kvinnorna på de manli

ga uppgifterna, medan kvinnorna presterat bättre på de kvinnliga upp

gifterna och även något bättre på de neutrala uppgifterna. Att dessa 

skillnader återfinns i vuxengruppen ar självklart, eftersom de resul

taten har legat till grund for kategoriseringen, att samma skillnader 

erhålls i gymnasiegruppen ger en indikation på en viss stabilitet hos 

könsskillnaderna. Stabiliteten hos könsskillnaderna i resultat redovi

sas mer explicit i nedanstående korstabell. 

Tabell 7.3 överensstämmelse mellan kategorisering av ORD-uppgifter på 
vuxengruppen och gymnasiegruppen (Inom parentes anges an
tal uppgifter där skillnaden var större an för kategorin 
neutral, men inte tillräckligt stor för kategorierna manlig 
respektive kvinnlig). 

Kategori enl Kategori enl gymnasiegruppen 
vuxengruppen Manlig Kvinnlig Neutral Totalt 

Manlig 12 (4) 0 (1) 2 19 

Kvinnlig 1 (2) 1 1 5 

Neutral 0 (2) 0 (7) 2 11 

Totalt 13 (8) 1 (8) 5 35 
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Av de 19 uppgifter som u tifrån vuxengruppens resultat kategoriserades 

som manliga blev således 12 manliga även for gymnasiegruppen, på 4 

uppgifter erhölls i gymnasiegruppen skillnader till fordel för män som 
var större än .02, men mindre än ,11« En av de 19 manliga uppgifterna 

gav i gymnasiegruppen en skillnad till fordel for kvinnor och 2 upp

gifter blev neutrala. 

Av de 5 uppgifter som for vuxengruppen hade kategoriserats som kvinn

liga kvarstod bara en som k vinnlig for gymnasiegruppen, 1 uppgift blev 

neutral, 1 blev manlig och 2 uppgifter gav skillnader till fordel för 

män m ellan .03 och .10. 

Av de 11 uppgifter som för vuxengruppen hade kategoriserats som neu
trala förblev 2 neutrala även för gymnasiegruppen, 7 blev svagt kvinn

liga och 2 blev svagt manliga. 

Av tabell 7.4 framgår hur många uppgifter inom varje kategori som mer 

än hälften av gymnasisterna hade bedömt korrekt i förhållande till 

vuxengruppens resultat. 

Tabell 7.4 Antal ORD-uppgifter inom varje kategori (då kategorisering
en gjorts utifrån vuxengruppens resultat) som m inst hälften 
av de prövande hade bedömt korrekt. 

Kategori Män Kvinnor Antal uppg 

Manlig 5 3 19 

Kvinnlig 1 1 5 
Neutral 11 11 11 

De ord som mer än hälften av männen korrekt hade bedömt som manliga 

var; läkt (53 %)f korrosion (63 S), dressin (63 %), bivack (63 %) och 

ackumulera (51 %). Av dessa hade mer an hälften av kvinnorna bara be

dömt: korrosion (53 55), dressin (65 %) och bivack (67 %) som m anliga. 

Av de kvinnliga orden hade 73 % av mannen och 85 % av kvinnorna kor

rekt bedömt ordet chiffong. Detta var även det enda kvinnliga ord som 

visade sig stabilt, dvs var kvinnligt även för gymnasiegruppen. Det
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samma galide de manliga ord, som h ade bedömts korrekt av mer än half-

ten, dvs samtliga dessa ord var manliga även for gymnasiegruppen. 

Samtliga ord i kategorin neutral hade bedömts korrekt, förmodligen 

därför att detta var den populäraste bedömningskategorin. Flertalet 

prövande bedömde de flesta ord som varande neutrala. 

Tabell 7.5 Antal ORD-uppgifter inom varje kategori, som minst hälften 
av de prövande hade bedömt korrekt då kategoriseringen 
gjorts utifrån gruppens egna resultat. (Inom parentes anges 
antal uppgifter där skillnaden var större än för kategorin 
neutral men inte tillräckligt stor för kategorierna manlig 
respektive kvinnlig). 

Kategori Män Kvinnor Antal möjliga 

Manlig 6 3 13 (8) 

Kvinnlig 1 1 1 (8) 

Neutral 5 5 5 

Som framgår av tabellen ökar inte bedömningsförmågan, även om b edöm

ningen sker mot gruppens egna resultat. Samtliga neutrala uppgifter 

har bedömts korrekt, men förklaringen är troligen fortfarande, att ka

tegorin 'neutral' är den som o ftast väljs. Intressant är, att pojkarna 

tycks vara något bättre på att inse vilka uppgifter som är relativt 
lättare för dem. Om flickorna på motsvarande sätt bättre skulle kunna 

bedöma kvinnliga uppgifter framgår inte av dessa resultat eftersom det 

bara fanns en kvinnlig uppgift, men den hade 85 % av flickorna mot 73 

% av pojkarna bedömt som kvinnlig. Denna kvinnouppgift (ordet 

chiffong) var också den uppgift, där totalt sett enigheten var störst 

mellan bedömarna. Av de manliga uppgifterna var det ordet bivack som 

hade gett upphov till den största enigheten: 63 % av pojkarna och 67 % 

av flickorna hade gjort en "korrekt" bedömning av det ordet. 
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Tabell 7.6 Resultaten på ORD-provet. Uppgifterna ar kategoriserade 
utifrån resultaten i vuxengruppen. Inom varje kategori 3r 
uppgifterna ordnade efter hur stabila könsskillnaderna 
varit for gymnasiegruppen. I kolumn två anges huvudordet i 
varje uppgift. I kolumn tre anges skillnaden i lösningspro
portion mellan pojkar och flickor i gymnasiegruppen. Slut
ligen anges gymnasisternas bedömningar av varje uppgift i 
proportion pojkar respektive flickor som bedömt uppgiften 
som m anlig, kvinnlig respektive neutral. 

Kategori Huvudord PM-PK 
Manlig Kvinnlig Neutral* PM-PK 
M K M K M K 

Manlig rigoros .37 .13 .04 .13 .25 .68 .66 
korrosion .35 .63 .53 .03 .03 .34 .43 
dressin .27 .63 .65 .03 .00 .33 .34 
bivack .25 .63 .67 .03 .03 .31 .30 
ackumulera .25 .51 .43 .01 .05 .45 .51 
fraktion .25 .34 .18 .03 .07 .62 .72 
projektion .23 .47 .39 .05 .05 .47 .55 
läkt .22 .53 .36 .03 .03 .43 .60 
indikera .21 .23 .14 .05 .09 .71 .77 
kalfaktor .18 .28 .46 .13 .04 .53 .47 
annektera .17 .19 .20 .18 .04 .59 .72 
integritet .11 .14 .10 .08 .10 .77 .77 
interpellera .10 .28 .40 .02 .04 .70 .56 
epitet .09 .09 .11 .18 .11 .73 .72 
dekret .06 .11 .16 .22 .17 .62 .65 
simultan .06 .12 .07 .16 .17 .68 .75 
kontingent .01 .24 .42 .04 .02 .66 .52 
metamorfos .00 .27 .29 .16 .09 .56 .63 
manifest -.03 .22 .19 .07 .03 .69 .77 

Neutral sorgfällig .01 .05 .01 .35 .35 .56 .63 
ohägn -.01 .06 .10 .18 .15 .72 .73 
emfas -.03 .13 .23 .12 .08 .69 .67 
emancipation -.05 .08 .13 .30 .33 .58 .50 
medioker .06 .04 .04 .13 .17 .78 .76 
forfång -.06 .13 .10 .08 .10 .74 .77 
propå -.07 .14 .19 .02 .01 .80 .75 
distinktion -.08 .21 .13 .07 .07 .68 .77 
bibliografi .09 .03 .03 .31 .26 .67 .70 
kompendium -.09 .18 .11 .11 .11 .71 .77 
trivial -.09 .12 .07 .14 .20 .72 .73 

Kvinnlig chiffong -.48 .03 .00 .73 .85 .25 .15 
affekterad .02 .04 .05 .24 .17 .68 .75 
recidiv .03 .13 .15 .15 .21 .72 .63 
obskyr .03 .05 .03 .25 .15 .63 .80 
kondensera .14 .56 .34 .04 .07 .25 .15 

Genomsnittlig bedömning .23 .21 .14 .13 .60 .62 

Proportion uppgifter .54 .14 .31 

* Då summan av proportionerna understiger 1.00 har någon eller några 
personer ej svarat. 
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AO-provet 

I tabellen nedan finns medelvärden for de tre uppgiftskategorierna for 

både vuxengruppen och gymnasiegruppen, totalt och uppdelat på kon. 

Tabell 7.7 Medelvärden for de tre kategorierna av AO-uppgifter och på 
hela provet, for vuxengruppen och gymnasiegruppen totalt 
och uppdelat på kon. 

Kategori Antal Vuxengrupp Gymnasiegrupp 
uppg Män Kv Totalt Män Kv Totalt 

Manlig 17 12.74 9.00 10.84 11.29 8.80 10.01 

Kvinnlig 7 4.63 5.75 5.22 3.54 4.91 4.25 
Neutral 11 6.65 6.67 6.66 5.70 6.08 5.92 

Totalt 35 24.02 21.42 22.72 20.53 19.79 20.18 

Av tabellen framgår att vuxengruppen presterat något bättre an gymna

siegruppen, men skillnaden ar mycket mindre än for ORD-provet. Vid 

jämförelse av varje uppgiftskategori framgår att männen har bättre re

sultat på de manliga uppgifterna och kvinnorna på de kvinnliga, medan 

skillnaden är obetydlig på de neutrala uppgifterna. Att detta är fal

let i vuxengruppen är självklart, eftersom det är de resultaten som 

utgjort grunden for kategoriseringen av uppgifterna; att samma resul

tat erhålls i gymnasiegruppen tyder på en viss stabilitet hos erhållna 

könsskillnader. Hur stabila dessa könsskillnader är for enskilda upp

gifter framgår mer exakt i nedanstående korstabell. 

Tabell 7.8 överensstämmelse mellan kategorisering av AO-uppgifter på 
vuxengruppen och gymnasiegruppen. (Inom parentes anges an
talet uppgifter, där skillnaden var for stor for kategorin 
neutral, men inte tillräckligt stor for kategorierna manlig 
respektive kvinnlig). 

Kategori enl Kategori enligt gymnasiegruppen 
vuxengruppen ManHg Kvinnlig Neutral Totalt 

Manlig 9 (7) 0 (1) 0 17 

Kvinnlig 0 6 1 7 
Neutral 0 (1) 2 (2) 6 11 

Totalt 9 (8) 8 (3) 7 35 
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Av de 17 uppgifter som utifrån vuxengruppens resultat hade kategorise-

rats som manliga blev således 9 klart manliga även for gymnasiegrup

pen; 7 av dessa uppgifter gav en skillnad till fordel for män som var 

större än .02 men mindre än .11; 1 av dessa uppgifter gav en skillnad 

till fordel for kvinnor i gymnasiegruppen. 

Av de 7 uppgifter som kategoriserats som kvinnliga utifrån vuxengrup

pens resultat förblev 6 klart kvinnliga även for gymnasiegruppen medan 

en uppgift blev neutral. 

Av de 11 uppgifter som k ategoriserats som neutrala utifrån vuxengrup

pens resultat blev 6 neutrala även for gymnasiegruppen; 2 gav klara 

skillnader till fordel for kvinnor, 2 gav små skillnader till fordel 

for kvinnor och 1 uppgift gav en liten skillnad till fordel for män. 

Tabell 7.9 visar utfallet av gymnasisternas bedömningar av uppgifterna 

avseende förväntade könsskillnader. 

Tabell 7.9 Antal AO-uppgifter i varje kategori (då kategoriseringen 
gjorts utifrån vuxengruppens resultat) som minst hälften 
av de provande hade bedömt korrekt. 

Kategori Män Kvinnor Antal uppgifter 

Manlig 3 4 17 

Kvinnlig 3 3 7 

Neutral 11 11 11 

Bedömningarna av två av de kvinnliga uppgifterna var nästan samstämmi

ga: 95 % av pojkarna och 90 % av flickorna bedömde en uppgift om en 

tygsymbol som k vinnlig och 94 % av männen och 92 % av flickorna bedöm

de en uppgift om k onstfibrer som k vinnlig. Däremot bedömdes en uppgift 

om en barnsjukdom som enligt resultaten var lika utpräglat kvinnlig 

som kvinnlig av bara 56 % av pojkarna och 66 % av flickorna. For de 

manliga uppgifterna gällde den säkraste bedömningen uppgiften om r ela

tionen mellan knop - km/tim som 80 % av pojkarna och 81 % av flickorna 
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korrekt bedömde som manlig och uppgiften om m ilitärstrategier som 75 % 

av pojkarna och 80 % av flickorna bedömde som m anlig. Den uppgift som 

handlade om en idrottsgren hade korrekt bedömts som m anlig av 72 % av 

pojkarna och 59 % av flickorna. Däremot bedömdes uppgifterna om ett 

förpackningsmaterial och ententen, som enligt resultaten (både för 

vuxen- och gymnasiegruppen) var mer manliga, bara av 49 respektive 50 

% och av 44 respektive 36 % som m anliga uppgifter. Som framgår av ta

bell 7.10 galide även för AO-provet den säkraste bedömningen neutrala 

uppgifter, troligen av den anledningen att 'neutral1 även för A0-upp-

gifterna var den kategori som användes oftast. 

Tabell 7.10 Antal AO-uppgifter i varje kategori, som m inst hälften av 
de prövande bedömt korrekt, då kategoriseringen gjorts 
utifrån deras egna resultat. (Inom parentes anges antal 
uppgifter där skillnaden var större än för kategorin neu
tral men inte tillräckligt stor för kategorierna manlig 
respektive kvinnlig). 

Kategori 

Manlig 

Kvinnlig 

Neutral 

Bedömningarna kan inte sägas vara säkrare när de relateras till bedö-

margruppens egna resultat. Fortfarande är alla neutrala uppgifter kor

rekt bedömda, och de manliga och kvinnliga uppgifterna är de som till

hörde samma kategori för vuxengruppen, dvs de kvinnliga uppgifter som 

handlade om tygsym bol» konstfibrer och barnsjukdom och de manliga upp

gifterna om re lationen mellan knop - km/tim och miltärstrategier. 
Kvinnorna hade även bedömt den uppgift där det frågades efter det mest 

energikrävande förpackningsmaterialet som manlig (vilket den ju också 

var). 

Män Kvinnor Antal uppgifter 

2 3 9 (8) 

3 3 8 (3) 

7 7 7 
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Tabell 7.11 Resultaten på AO-provet. Uppgifterna är kategoriserade 
utifrån resultaten i vuxengruppen. Inom varje kategori ar 
uppgifterna ordnade efter hur stabila könsskillnaderna 
varit for gymnasiegruppen. I kolumn två anges innehållet i 
varje uppgift. I kolumn tre anges skillnaden mellan pojkar 
och flickor i losningsproportion for gymnasiegruppen. 
Slutligen anges gymnasisternas bedömningar av varje upp
gift i proportion pojkar respektive flickor som hade be
dömt uppgiften som m anlig, kvinnlig respektive neutral. 

Kategori Innehåll PM-PK Manlig Kvinnlig Neutral* PM-PK 
M K M K M K 

Manlig Ententen .32 .44 .36 .01 .02 .55 .61 
Forpackningsmtrl .30 .49 .50 .01 .01 .50 .48 
Vattendrag .26 .08 .Ì0 .00 .01 .90 .88 
Knop - km/tim .25 .80 .81 .01 .00 .19 .17 
Världshav .21 .17 .23 .01 .00 .82 .76 
Politisk dikt .21 .07 .07 .13 .10 .79 .80 
Walt Disney .15 .08 .13 .07 .06 .84 .81 
Domstolsforf arande .15 .23 .25 .00 .00 .76 .73 
Militärstrategi .12 .75 .80 .01 .00 .23 .19 
Tekoindustrin .10 .07 .20 .18 .15 .74 .62 
Proportionella val .10 .21 .32 .01 .00 .75 .64 
Svartlistn av fiske .08 .27 .37 .03 .03 .71 .59 
Sockerbetsodling .08 .16 .14 .02 .01 .80 .84 
A-pressen .07 .16 .22 .02 .00 .82 .78 
Idrottsgren .06 .72 .59 .00 .00 .27 .41 
Miljöförstöring .06 .45 .43 .01 .00 .54 .56 
Margarins bredbarhet -.03 .02 .01 .49 .56 .49 .41 

Neutral Shakespeare .00 .05 .01 .14 .11 .79 .88 
Mikroorganismer .00 .25 .25 .02 .01 .73 .72 
Parasitsjukdom -.02 .03 .01 .10 .08 .86 .90 
Hemoglobin .02 .21 .32 .01 .00 .75 .64 
Bondepraktikan .02 .02 .04 .09 .06 .88 .89 
Bibeln -.02 .01 .00 .05 .09 .93 .90 
Magnetfält .07 .46 .42 .00 .00 .54 .56 
Konstnär -.10 .03 .02 .03 .04 .93 .93 
Sv:s statschef -.10 .08 .12 .01 .01 .90 .86 
Hundraser -.12 .22 .14 .15 .04 .61 .80 
Ålderdomshem -.13 .03 .02 .24 .25 .73 .72 

Kvinnlig Textilsymbol -.33 .00 .00 .95 .90 .05 .10 
Barnsjukdom -.31 .01 .00 .56 .66 .42 .33 
Projekt Linné -.22 .01 .01 .42 .33 .56 .65 
Konstfibrer -.21 .01 .01 .94 .92 .05 .06 
Speciallärare -.18 .02 .01 .10 .15 .84 .82 
Pingstfirande -.13 .02 .00 .25 .25 .73 .75 
Giftermål .01 .01 .00 .28 .22 .71 .77 

Genomsnittlig bedömning .19 .19 .15 .14 .65 .64 

Proportion uppgifter .48 .20 .31 

* I de fall summan av proportionerna understiger 1.00 har någon eller 
några personer ej svarat. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka om gymnasister som prövas 

med ett test själva kan bedöma vilka uppgifter som år lättare för poj

kar och vilka uppgifter som är lättare för flickor. Gymnasisternas be

dömningar relaterades till dels deras egna resultat på uppgifterna och 

dels de resultat som erhållits på den vuxengrupp som b esvarat uppgif

terna vid reguljära prövningar med högskoleprovet. Ett qanska grovt 
mått på "förmågan att bedöma" användes, nämligen om mer än hälften av 

de prövande hade bedömt en uppgift korrekt. Trots att ett så generöst 

mått användes visade sig gymnasisternas förmåga att bedöma uppgifterna 

vara "dålig"; endast i vissa extrema fall bedömdes uppgifterna kor

rekt. 

Av de 19 ORD-uppgifter som varit manliga i vuxengruppen visade sig 12 

vara klart manliga även för gymnasiegruppen. Endast tre av dessa tolv 

uppgifter hade dock bedömts som m anliga av minst hälften av gymnasis

terna (korrosion, dressin och bivack). Ytterligare två av uppgifterna 

hade bedömts som manliga av mer än hälften av pojkarna men ej av 

flickorna (ackumulera och läkt). En uppgift som varit kvinnlig för 

vuxengruppen visade sig bli manlig för gymnasistgruppen och denna upp

gift (kondensera) hade bedömts som m anlig av 56 % av pojkarna men bara 

34 % av flickorna. Den övergripande slutsatsen blir att gymnasisternas 

förmåga att bedöma vilka ORD-uppgifter som är lättare för män än för 
kvinnor är tämligen "dålig". Även om pojkarna bedömde mer korrekt än 

flickorna på ett fåtal uppgifter tycks förmågan att bedöma överlag 
vara tämligen likartad mellan pojkar och flickor. Pojkarnas och flick

ornas bedömningar av uppgifterna var betydligt mer lika än deras för

måga att besvara uppgifterna. Pojkarnas medelvärde på de tolv mansupp

gifterna var X = 7.54 och flickornas medelvärde på samma uppgifter var 

X = 4.68; den sammanlagda bedömningen av dessa uppgifter som mansupp

gifter var däremot för pojkar 4.71 och för flickor 4.15. Den samman

lagda bedömningen av dessa mansuppgifter som varande neutrala var för 

pojkar 6.23 och för flickor 6.84, dvs både pojkar och flickor bedömde 

mansuppgifterna som n eutrala i klart högre utsträckning än vad de be

dömde dem som manliga. 
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Av de 17 AO-uppgifter som varit manliga i vuxengruppen blev nio klart 

manliga även for gymnasiegruppen. Av dessa nio uppgifter hade bara två 

bedömts som manliga av mer an hälften av både pojkarna och flickorna 

(knop - km/tim och militärstrategier), ytterligare en uppgift hade be

dömts som m anlig av precis hälften av flickorna och nästan hälften av 

pojkarna (mest energikrävande förpackningsmaterial). Även avseende 

AO-uppgifter blir slutsatsen att gymnasister är tämligen dåliga på att 

bedöma vilka uppgifter som är lättare for män. Vidare gäller att poj

kar och flickor bedömer uppgifterna mer likartat än vad de besvarar 

dem: på de for gymnasiegruppen nio manliga AO-uppgifterna var pojkar

nas medelvärde X = 5.90 och flickornas medelvärde var X = 3.93, poj

karnas sammanlagda bedömning av uppgifterna som manliga var 3.11 och 

flickornas bedömning var 3.25. Den sammanlagda bedömningen av dessa 

mansuppgifter som varande neutrala var for pojkar 5.58 och for flickor 

5.43. Även for AO-uppgifter bedömde således både pojkar och flickor 

mansuppgifterna som neutrala i högre utsträckning än vad de bedömde 

dem som m anliga. 

Endast en ORD-uppgift visade sig vara klart kvinnlig for gymnasiegrup

pen (chiffong) och denna uppgift bedömdes också som kvinnlig av 73 % 

av pojkarna och 85 % av flickorna. 

Av de sju AO-uppgifter som varit kvinnliga i vuxengruppen blev sex 

klart kvinnliga även for gymnasiegruppen. Av dessa sex uppgifter hade 

tre bedömts som kvinnliga av mer än hälften av både pojkarna och 

flickorna (textilsymbol, barnsjukdom och konstfibrer). Även for kvin

nouppgifterna var pojkars och flickors bedömningar mer lika än deras 

resultat. För dessa sex kvinnouppgifter hade pojkarna medelvär

det X = 3.10 och flickorna hade medelvärdet X = 4.58. Den sammanlagda 

bedömningen av uppgifterna som varande lättare för kvinnor var för 

pojkar 3.22 och flickor 3.21; att uppgifterna skulle vara neutrala 

hade dock bara pojkarna bedömt till 2.65 och flickorna 2.71, dvs både 

pojkar och flickor bedömde kvinnouppgifterna som kvinnouppgifter i 

högre grad än vad de bedömde dem som n eutrala. 
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För de neutrala uppgifterna galide - både för ORD- och AO-uppgifterna 

och både i relation till egna resultat och vuxengruppens resultat -

att mer an hälften av både pojkarna och flickorna bedömde samtliga 

uppgifter som n eutrala. 

Det kan således konstateras att gymnasisters förmåga att bedöma om 

uppgifter ar lättare for man eller kvinnor ar tämligen begränsad. Det 

var bara de konventionellt sett mycket könstypiska uppgifterna som ha

de bedömts korrekt av mer än hälften av både pojkarna och flickorna, 

t ex att pojkar oftare kan relationen mellan knop och km/tim eller 

bättre känner till militärstrategier och att flickor har bättre kun

skap om t ygmaterial och barnsjukdomar. 

Genomgående tycktes det dock vara lättare att identifiera de kvinnliga 

uppgifterna än de manliga. Av de sex klart kvinnliga AO-uppgifterna 

var det bara en som m indre än 25 % av både pojkarna och flickorna be

dömt som kvinnlig nämligen "var speciallärare arbetar". Däremot var 

bedömningen av ett flertal klart manliga uppgifter tämligen grovt fel

aktig: att t ex "vanligaste riktningen på de svenska älvarna, kunskap 
om världshaven, författaren till en politisk dikt och kunskap om Walt 

Disney" var uppgifter som var klart lättare för män än för kvinnor ha

de mindre än 25 % av både pojkarna och flickorna bedömt. 

Det tycks således finnas en större medvetenhet om v ilka områden som är 

kvinnliga än om vilka områden som är manliga. Det förelåg en klar 

överskattning av antalet neutrala uppgifter framför allt på bekostnad 

av de manliga uppgifterna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det i efterhand kan 

tyckas trivialt eller självklart vilka uppgifter som är mans- respek

tive kvinnouppgifter, är det tämligen svårt att på förhand hedöma hur 

resultatet kommer att bli. 
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8 ÅLDERS- OCH UTBIL DNINGSSKILLNADER I RELATION TILL KÖNSSKILL

NADER I PROVRESULTAT 

De skillnader i resultat mellan man och kvinnor som har redovisats i 

de föregående studierna av högskoleprovens ORD- och AO-prov har genom

gående varit ganska små, även om de på grund av det stora antalet in

divider varit statistiskt signifikanta. Den statistiska signifikansen 

Sr dock av mindre intresse an systematiken i resultaten. Det mest på

fallande ar inte heller skillnaderna mellan man och kvinnor i genom

snittlig delprovspoang utan skillnaderna på enskilda uppgifter* Av de 

450 ordkunskapsuppgifter, som t om hosten 1983 har ingått i högskole

provet har lösningsproportionerna för män på 65 uppgifter varit .11 

eller mer högre an samma uppgifters lösningsproportioner för kvinnor. 
Lösningsproportionerna har varit .11 eller mer högre för kvinnor än 

för man pn 33 uppgifter. Pn allmänorienterinqsuppqifterna har lös

ningsproportionerna uppvisat motsvarande skillnader till fördel för 

män p å 157 uppgifter och till fördel för kvinnor på 30 uppgifter. 

Lite oprecist kan både ordkunskap och allmänorientering sägas uppkomma 

i samband med att man läser eller lyssnar på något, dvs det är ingen

ting som avsiktligt tränas eller studeras utan snarare något, som er

hålls i samband med ökade erfarenheter på andra områden. I kapitel tre 

undersöktes hur totalresultaten på högskoleprovet påverkades av ål

ders- och utbildningsskillnader. Resultaten på både ORD- och AO-proven 

skulle kunna tänkas vara än mer känsliga för skillnader i ålder och 

utbildning än de totala provresultaten varför det finns anledning att 

studera dessa prov speciellt. 

Tabell 8.1 visar medelvärden på ORD-proven vid tre provtillfällen för 

män respektive kvinnor uppdelade på fyra olika åldersgrupper. 
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Tabell 8.1 Medelvärden på tre ORO-prov for man (over) respektive kvin
nor (under) i olika åldersgrupper, samt antalet individer 
inom parentes. Den sista kolumnen anger den genomsnittliga 
skillnaden mellan mån och kvinnor för de tre provtillfälle
na. 

Ålder 82: A 82:B 83:A Oiff 

-24 år 17.64 
17.68 

( 
( 

149) 
99) 

20.04 
19.53 

( 
( 

168) 
156) 

17.02 ( 
15.82 ( 

123) 
104) .65 

25-29 år 19.62 
18.92 

(1 
(1 

501) 
046) 

22.10 
20.95 

( 
( 

826) 
674) 

20.03 (1 
18.62 (1 

595) 
180) 1.09 

30-39 år 21.18 
19.53 

(1 
(1 

223) 
712) 

23.15 
21.76 

( 
(1 

679) 
084) 

22.06 (1 
20.21 (1 

165) 
701) 1.63 

40 är - 22.65 
20.57 

( 
( 

213) 
503) 

25.18 
22.80 

( 
( 

98) 
276) 

24.22 ( 
22.42 ( 

209) 
502) 2.09 

Som man skulle kunna förvänta sig okar ordkunskap med okande ålder så 

att vid samtliga tre provtillfällen är det genomsnittliga resultatet 

for både män och kvinnor högst i åldersgruppen over 40 år och lägst i 

åldersgruppen under 24 år. Konsistensen i denna ökning är påtaglig. Då 

man studerar skillnaden mellan mäns och kvinnors medelvärden finner 

man däremot, att även om ök ningen är konsistent for båda könen, är den 

genomgående större for män än for kvinnor. I genomsnitt over de tre 

proven är skillnaden mellan män och kvinnor som är under 24 år bara 

0.65 poäng medan samma skillnad i gruppen over 40 år är 2.09. Ålders

grupperna däremellan ligger systematiskt med 1.09 respektive 1.63 po

äng i skillnad. Åtminstone en del av de erhållna könsskillnaderna i 

totalgruppen kan tydligen förklaras av, att det finns förhållandevis 

fler äldre kvinnor än äldre män. 

Tabell 8.2 visar medelvärden på tre A0-prov for män respektive kvinnor 

i olika åldersgrupper. 
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Tabell 8.2 Medelvärden på tre AO-prov for man (over) respektive kvin
nor (under) i olika åldersgrupper, samt antal individer 
inom parentes. Den sista kolumnen anger den genomsnittliga 
skillnaden mellan män och kvinnor for de tre provtillfälle
na. 

Ålder 82: A 82:B 83: A Diff 

-24 år 18.56 
16.65 

( 
( 

149) 
99) 

20.21 
19.37 

( 
( 

168) 
156) 

19.44 
17.55 

( 
( 

123) 
104) 1.55 

25-29 år 19.74 
18.02 

(1 
(1 

501) 
046) 

21.05 
19.95 

( 
( 

826) 
674) 

20.85 
18.22 

(1 
(1 

595) 
180) 1.82 

30-39 år 20.47 
18.29 

(1 
(1 

223) 
712) 

21.48 
19.83 

( 
(1 

679) 
084) 

21.37 
18.94 

(1 
(1 

165) 
701) 2.05 

40 år - 21.35 
18.61 

( 
( 

213) 
503) 

22.09 
19.71 

( 
( 

98) 
276) 

21.50 
19.16 

( 
( 

209) 
502) 2.49 

Aven om konsistensen i resultaten på AO-proven ar lägre an for ORD-

proven ar monstret detsamma. Både man och kvinnor får i genomsnitt 

högre resultat med högre ålder (aven om ökningen ar mindre an på ORD-

proven), men samtidigt ökar den genomsnittliga skillnaden mellan män 

och kvinnor. 

En annan faktor som bör påverka resultatet på både ordkunskaps- och 

allmänorienteringsprov är vilken utbildning en person har. Oe som har 

genomgått prövningarna med högskoleprovet har angett vilkendera av sju 

olika utbildningsgrupper de tillhör: 

1 Folkskola 

2 Grund- eller realskola 

3 Folkhögskola 

4 Högst två års gymnasiestudier 

5 Mer än två års gymnasiestudier 

6 Högst två års eftergymnasiala studier 

7 Mer än två års eftergymnasiala studier 

Tabell 8.3 visar medelvärden på tre ORD-prov för män respektive kvin

nor uppdelade i dessa sju utbildningsgrupper. 
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Tabell 8.3 Medelvärden på tre ORD-prov for man (over) respektive kvin
nor (under) uppdelade efter utbildningsbakgrund. Antal in
divider anges inom parentes. Den genomsnittliga skillnaden 
for varje grupp over de tre provtillfällena anges i den 
sista kolumnen. 

Utbildning 82:A 82:B 83 s A Diff 

1 19.11 
16.90 

( 
( 

84) 
119) 

22.47 ( 
19.61 ( 

47) 
90) 

22.19 
19.17 

( 57) 
( 93) 2.70 

2 19.51 
18.46 

( 
( 

471) 
859) 

21.95 ( 
20.85 ( 

318) 
601) 

20.78 
19.20 

( 413) 
( 741) 1.24 

3 18.72 
16.96 

( 
( 

127) 
137) 

22.42 ( 
20.11 ( 

48) 
56) 

19.56 
18.05 

( 111) 
( 159) 1.86 

4 18.40 
17.64 

( 
( 

814) 
871) 

20.98 ( 
20.11 ( 

484) 
594) 

19.52 
18.25 

( 905) 
(1 010) .97 

5 21.31 
20.87 

( 
( 

937) 
664) 

23.09 ( 
22.24 ( 

492) 
394) 

21.37 
20.81 

( 964) 
( 732) .62 

6 22.01 
21.70 

( 
( 

277) 
309) 

23.94 ( 
23.29 ( 

143) 
199) 

22.44 
21.74 

( 305) 
( 326) .55 

7 24.18 
23.77 

( 
( 

276) 
304) 

25.35 ( 
25.36 ( 

175) 
203) 

24.17 
23.55 

( 233) 
( 331) .31 

Som man också skulle kunna förvänta sig, okar den genomsnittliga ord

kunskapen for både man och kvinnor med okad utbildning. Resultaten ar 

inte lika konsistenta som var fallet för ålder, men utbildning ar inte 

heller lika lätt att definiera som ålder. Fullt klart tycks vara att 

de högsta provresultaten vid alla tre provtillfällena uppnås av dem 

som h ar längst utbildning (mer än två års eftergymnasiala studier) och 

de lägsta resultaten erhålls av någon av de tre grupperna med kortast 

utbildning. Sven här tycks också skillnaderna mellan män och kvinnor 

variera så att den genomsnittliga skillnaden (räknad över de tre prov

tillfällena) är minst mellan de män och kvinnor, som har den längsta 

utbildningen och störst mellan män och kvinnor, som har den kortaste 

utbildningen, med de andra utbildningsgrupperna i ordning däremellan. 

Ytterligare en del av könsskillnaderna i resultat på ORD-proven kan 

tydligen förklaras av, att de prövande männen och kvinnorna har olika 

utbildning. 



139 

Tabell 8.4 Medelvärden på tre AO-prov for man (over) respektive kvin
nor (under) uppdelade efter utbildningsbakgrund. Antal in
divider anges inom parentes. Den genomsnittliga skillnaden 
over de tre provtillfällena for varje grupp anges i den 
sista kolumnen. 

Utbildning 82:A 82:8 83: A Oiff 

1 19.43 
17.21 

( 
( 

84) 
119) 

21.02 ( 
18.41 ( 

47) 
90) 

20.30 
18.01 

57) 
93) 2.37 

2 19.70 
18.03 

( 
( 

471) 
859) 

20.91 ( 
19.24 ( 

318) 
601) 

21.14 
18.54 

413) 
741) 1.98 

3 18.87 
16.98 

( 
( 

127) 
137) 

21.12 ( 
19.43 ( 

48) 
56) 

19.79 
17.53 

111) 
159) 2.35 

4 19.22 
17.67 

( 
( 

814) 
871) 

20.27 ( 
19.04 ( 

484) 
594) 

20.53 
18.14 

905) 
010) 1.72 

5 20.69 
18.61 

( 
( 

937) 
664) 

21.60 ( 
20.59 ( 

492) 
394) 

21.26 
19.23 

964) 
732) 1.75 

6 20.81 
18.83 

( 
( 

277) 
309) 

22.13 ( 
21.26 ( 

143) 
199) 

21.59 
19.18 

305) 
326) 1.75 

7 21.50 
19.92 

( 
( 

276) 
304) 

22.91 ( 
21.71 ( 

175) 
203) 

22.31 
20.00 

233) 
331) 1.70 

I tabell 8.4 visas resultaten på AO-proven vid samma tre provtillfäl

len och med män och kvinnor uppdelade efter utbildning. For bakgrunds

variabeln utbildning gäller precis som for bakgrundsvariabeln ålder, 

att resultaten på AO-proven uppvisar samma monster, men lägre konsi

stens än resultaten på ORD-proven. Resultaten i allmänorientering okar 

med längre utbildning för både män och kvinnor, men ökningen är mindre 

än for ordkunskap. Skillnaden mellan män och kvinnor tycks inte heller 

forändras lika systematiskt med utbildningsbakgrund som med ålder. 

Skillnaden mellan män och kvinnor är ganska likartad for de fyra hög

sta utbildningsgrupperna inbördes liksom for de två lägsta utbild

ningsgrupperna inbördes. 

For provet 83:A, dvs det prov där antalet provande varit högst, har en 

uppdelning gjorts på både ålder och utbildning. Detta ger teoretiskt 

möjlighet till 28 jämförelser mellan män och kvinnor, men eftersom en

dast de celler där antalet individer uppgår till en procent (minst 29 
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män och 33 kvinnor) av de provande medtagits kan i praktiken 18 jämfö

relser göras. Tabell 8.5 visar skillnaderna inom dessa ålders- och ut

bildningsgrupper på ORD-provet och tabell 8.6 visar motsvarande skill

nader på AO-provet. 

Tabell 8.5 Skillnader i medelvärden på ORD 83:A mellan män och kvin
nor, uppdelade efter ålder och utbildningsbakgrund samt in
om pa rentes skillnaderna uttryckta i spridningsenheter. 

Ålder - 24 25-29 30-39 40 -

Utbild
ning 

1 2.16 (.38) 

2 1.32 (.21) 2.19 (.38) 

3 2.61 (.46) 2.66 (.46) 2.28 (.37) 

4 1.92 (.39) 1.46 (.27) 2.21 (.39) 3.31 (.59) 

5 1.53 (.28) .87 (.16) .80 (.14) .52 (.10) 

6 1.13 (.23) 1.18 (.21) 

7 1.72 (.39) .38 (.08) 

Tabell 8.6 Skillnader i medelvärden på AO 83:A mellan män och kvinnor 
uppdelade efter ålder och utbildningsbakgrund samt inom 
parentes skillnaderna uttryckta i spridningsenheter. 

Ålder - 24 25-29 30-39 40 -

Utbild
ning 

1 1.91 (.58) 

2 2.86 (.68) 1.92 (.50) 

3 2.91 (.76) 2.83 (.76) 4.12 (1.11) 

4 2.49 (.71) 2.75 (.72) 2.39 (.64) 2.70 ( .68) 

5 1.72 (.45) 2.34 (.65) 1.95 (.54) .65 ( .18) 

6 2.36 (.64) 2.81 (.74) 

7 2.54 (.69) 2.37 (.66) 



141 

En uppdelning av de provande efter både ålder och utbildningsbakgrund 

ger som framgår av tabellerna 8.5 och 8.6 ingen systematisk ny infor

mation. Möjligen kan sägas att skillnaderna är minst mellan män och 
kvinnor som har mer än två års gymnasium och samtidigt är over 30 år. 

På det hela taget kvarstår dock skillnaderna i resultat mellan män och 

kvinnor. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att for variabeln ålder är re

sultaten tämligen entydiga. Både ordkunskap och allmänorientering okar 
med stigande ålder, medan skillnaderna mellan män och kvinnor också 

tycks öka med stigande ålder. Det skulle därför vara av intresse att 

studera grupper av män och kvinnor som är jämställda med avseende på 

ålder och i synnerhet grupper av yngre män och kvinnor där man skulle 

kunna förvänta siq att könsskillnaderna är mycket små. 

För variabeln utbildning är resultaten inte lika entydiga. Ordkunskap 

tycks öka med ökad utbildning och här gäller att skillnaderna mellan 
män och kvinnor tycks minska med ökad utbildning. Aven allmänoriente

ring tycks öka med stigande ålder, medan skillnaderna mellan män och 

kvinnor tycks ha lägre samband med utbildning än med ålder. Detta kan 

möjligen bero på att utbildning som d et här har definierats är alltför 

ospecifikt. Gymnasieutildning kan t ex vara ganska olika beroende på 

vilken linje som avses och eftergymnasial utbildning kan ha många oli
ka innehåll. Det skulle därför vara av intresse att studera skillnader 

mellan män och kvinnor som har exakt lika utbildning, eftersom man då 

skulle kunna förvänta sig att könsskillnaderna i resultat blev mycket 

små. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning 

de skillnader i genomsnittligt resultat mellan män och kvinnor, som 

observerats på högskoleprovens ORD- och AO-prov, kan elimineras genom 

att grupperna män och kvinnor jämställs avseende å lder och u tbildning. 
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METOD 

ORD-prov 

Mätinstrument 

For detta prov utvaldes 30 uppgifter från de 420 orduppgifter som i n

gått i reguljära provningar med högskoleprovet tom våren 1983. De 

uppgifter som valdes var de 30 upgifter som hade gett de största 

skillnaderna i lösningsproportion mellan mån och kvinnor. På 15 upp

gifter hade vid prövningstillfallet erhållits en skillnad i lösnings

proportion till måns fördel på mellan .20 och .29; på 15 uppgifter ha
de erhållits en skillnad i lösningsproportion till kvinnors fördel 

mellan .15 och .38. Dessa uppgifter sammansattes i slumpmässig ordning 
till ett ORD-prov. I bilaga 6 återfinns ordningen på uppgifterna, hu

vudordet för varje uppgift och lösningsproportioner för mån respektive 

kvinnor då uppgifterna ingick i reguljara prov. 

Genom summering av lösningsproportionerna erhålls medelvården på re

guljara prövningar. På de 15 mansuppgifterna blir medelvärdet for mån 

X s 11.67 och för kvinnor X = 8.20. På de 15 kvinnouppgifterna blir 

medelvärdet för män X = 8.85 och för kvinnor X = 11.92. 

Försökspersoner 

Provet utprövades på 212 elever, 87 pojkar och 125 flickor, i gymnasi

ets årskurs tre. Av tabell 8.7 framgår fördelningen av elever på olika 

gymnasielinjer samt deras medelbetyg. 
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Tabell 8.7 Antal pojkar respektive flickor på olika gymnasielinjer 
samt deras medelbetyg. 

Linje Antal Medelbetyg 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 3 34 3.29 3.60 

S 11 29 43 105 3.46 3.49 3.48 3.49 
E 15 28 3.56 3.36 

N 18 15 3.85 3.52 
58 20 3.45 3.60 

T 40 5 3.27 3.86 

Totalt 87 125 3.46 3.50 

Procedur 

Provet ingick som ett delprov vid ett ordinarie utprövningstillfälle 

for högskoleprovet hösten 1983. Eleverna fick ingen speciell instruk

tion för detta prov, utan informerades om att de deltog i utprövning 

av uppgifter och uppgiftstyper för kommande högskoleprov. 

Åldern hos försökspersonerna var kontrollerad på sa satt att alla för

sökspersoner var från årskurs tre i gymnasiet. Detta innebar att för

sökspersonerna var 17 eller 18 år. 

Utbildning kontrollerades genom att resultaten från de olika gymnasie

linjerna behandlades separat. 

Resultat 

Provet bestod totalt av 30 uppgifter. Medelvärdet för hela provet var 

X = 14.01 och standardavvikelsen var s = 4.64. Reliabiliteten (KR-20) 

var r = .71 och korrelationen med betyg var r = .40. Det basta resul

tatet, en provpoäng på 29 hade uppnåtts av en flicka på humanistisk 

linje och det sämsta resultatet, en provpoäng på 2 hade erhållits av 

en pojke på teknisk linje. Lösningsproportioner för varje uppgift för 
pojkar respektive flickor totalt och uppdelade på gymnasielinjer åter^ 

finns i bilaga 6. 
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Tabell 8.8 återger resultaten for pojkar och flickor, uppdelade på 

linjer dels på hela provet, dels på de 15 "mans- respektive kvinnoupp

gifterna". 

Tabell 8.8 Medelvärden på ORD-provet for pojkar och flickor, uppdelade 
på linjer, på provet totalt samt på mans- och kvinnouppgif
ter. 

Linje Totalt Mansuppgifter Kvinnouppgifter 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 16.33 13.65 9.35 5.92 7.00 7.69 

S 13.64 13.35 9.28 6.22 4.35 7.14 

E 13.13 12.18 8.40 5.09 4.73 7.08 

N 17.44 15.27 10.66 7.67 6.79 7.61 

T 13.85 19.80 9.39 9.80 4.54 10.00 

Totalt 14.53 13.66 9.47 6.20 5.10 7.45 

Eftersom antalet individer i vissa grupper var alltför lågt for att 

tillåta några egentliga slutsatser redovisas resultaten även for lin

jerna sammanslagna så att H-, S- och E-linjerna utgör en grupp och N-

och T-linjerna utgör en grupp. Detta ansågs motiverat eftersom utbild

ningen inom respektive grupp av linjer år tämligen likartad. Resulta

ten for pojkar och flickor inom dessa grupper av linjer redovisas i 

tabell 8.9. 

Tabell 8.9 Medelvärden på ORD-provet for pojkar och flickor indelade i 
grupper av linjer, på provet totalt samt på mans- och kvin
nouppgifter. 

Linje Totalt Mansuppgifter Kvinnouppgifter 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 
S 13.65 13.13 8.83 5.82 4.82 7.30 
E 

t 14.96 16.40 9.78 7.81 5.24 8.21 

Totalt 14.53 13.66 9.47 6.20 5.10 7.45 
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Kommentar 

Syftet med d etta ORD-prov var att undersöka om t idigare erhållna kons-
relaterade skillnader på ordkunskapsprov kunde sagas vara orsakade av 

att de provade mannen och kvinnorna varit olika avseende ålder och ut

bildningsbakgrund . 

Inledningsvis betraktas, oberoende av gymnasielinje, alla flickor som 

en grupp och alla pojkar som en grupp. Detta kan sagas innebara att 

åldern är jämställd, medan utbildning tillåts variera mellan grupper

na. 

Med denna indelning blev resultatet att 13 av de 15 "mansuppgifterna" 

fungerade som "mansuppgifter", dvs lösningsproportionerna for pojkar 

på dessa uppgifter var klart högre an motsvarande lösningsproportioner 

for flickor. På ordet "annektera" var skillnaden mellan pojkars och 

flickors lösningsproportion bara .01 och på ordet "interpellera" var 

skillnaden .09, men till flickornas fördel. 

För de 15 "kvinnouppgifterna" gällde med samma gruppindelning att 12 

uppgifter gav skillnader i lösningsproportioner mellan pojkar och 

flickor som var klart till flickornas fordel. Ordet "ödem" gav ingen 

skillnad mellan pojkar och flickor, ordet "stickling" gav bara skill

naden .01 och ordet "affekterad" gav skillnaden .04. Inte på någon av 

"kvinnouppgifterna" erhölls någon skillnad i lösningsproportion som 

var till fördel för pojkar. Flera av kvinnouppgifterna visade sig vara 

mycket svåra for denna åldersgrupp med lösningsproportioner lägre å'n 

.30. Naturligtvis minskar utrymmet för möjliga skillnader mellan grup

perna när så få personer har besvarat uppgifterna ratt. Detta skulle 

kunna tolkas så, att ålder har speciell betydelse for både pojkars och 

flickors kunskap om dessa ord, men eventuellt kommer fler flickor ån 

pojkar att lära sig orden. 

Generellt kan konstateras att ålder inte förklarar de tidigare erhåll

na könsrelaterade skillnaderna på ordkunskapsuppgifter. På "kvinnoupp

gifterna" hade flickorna medelvärdet 7.45 medan pojkarna bara hade 
5.10. På mansuppgifterna däremot hade pojkarna medelvärdet 9.47 medan 
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flickorna bara hade 6.20. Det är alltså tydligt att "mansuppgifterna" 

var relativt sett lattare for pojkarna, medan "kvinnouppgifterna" var 

relativt sett lättare for flickorna. 

Det låga antalet personer i vissa av de här studerade grupperna utgör 
ett problem, när det gäller att konstanthålla utbildning. I studien 

ingår bara tre pojkar från humanistisk linje och endast fem flickor 
från teknisk linje. Eftersom det är ovanligt att pojkar väljer huma

nistisk linje och att flickor väljer teknisk linje är denna sneda for

delning inte förvånande. Det som utgör problemet här, är att det är 

svårt att generalisera från så små grupper, och att resultaten for 

speciellt dessa två grupper därför måste tolkas ytterst försiktigt. 

Speciellt de fem flickorna på teknisk linje förefaller att avvika från 
de övriga gymnasisterna genom att ha mycket högre provresultat. De ut

gör visserligen den grupp som även har det högsta medelbetyget, men 

här är skillnaden inte lika stor som beträffande provresultatet. Aven 

resultaten for de tre pojkarna på humanistisk linje är ganska höga, 

medan deras genomsnittliga medelbetyg är lågt i jämförelse med de an

dra gruppernas. Det kan konstateras att dessa åtta gymnasister är aty

piska beträffande sitt linjeval och problemet är att avgöra om de ändå 

är representativa for den lilla grupp, som väljer okonventionella stu

dievägar. For att besvara den frågan skulle en specialstudie behöva 

göras av just sådana gymnasister. 

Om resultaten på de 15 "kvinnouppgifterna" betraktas separat, kan man 

konstatera att for alla gymnasielinjer gäller att flickorna i genom

snitt har klarat dessa uppgifter bättre än vad pojkarna har gjort. Det 

kan även konstateras att resultaten for flickor på samtliga linjer är 

högre än for pojkar på någon linje. Inom linjer är skillnaden mellan 

flickor och pojkar minst på humanistisk linje och störst på teknisk 

linje (se dock reservationerna ovan), Intressant är att det, bortsett 

från pojkar på humanistisk linje, är pojkar på naturvetenskaplig linje 

som har klarat "kvinnouppgifterna" bäst, medan pojkar på samhällsve

tenskaplig linje är de som h ar klarat "kvinnouppgifterna" sämst. 

Då resultaten på de 15 "mansuppgifterna" studeras separat finner man, 

om man bortser från de fem flickorna på teknisk linje, att pojkar i 
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genomsnitt har klarat dessa uppgifter båttre an flickor. Flickorna på 

teknisk linje är inte bara battre an pojkarna på teknisk linje, de är 

bättre an pojkarna på alla linjer utom den naturvetenskapliga. Den 

minsta skillnaden i övrigt är mellan pojkar och flickor på naturveten

skaplig linje. Bortsett från flickorna på teknisk linje, gäller också 

att pojkar på alla linjer klarat pojkuppgifterna battre än flickor på 

någon linje. 

Genom att studera gruppen pojkar separat kan man finna att, oberoende 

av linje, har alla pojkgrupper klarat "mansuppgifterna" bättre än vad 

de har klarat "kvinnouppgifterna11. Minsta skillnaden mellan "mans- och 

kvinnouppgifter" förelåg for pojkar på humanistisk linje, den största 

for pojkar på samhällsvetenskaplig linje. 

När man studerar flickgruppen separat finner man inte samma entydiga 

resultat. Flickorna på naturvetenskaplig linje hade klarat "mansupp

gifterna" bättre än vad de hade klarat "kvinnouppgifterna", även om 

skillnaden var obetydlig. Genomgående var också skillnaden mellan 

"mans- och kvinnouppgifter" lägre an vad den omvända skillnaden var 

for pojkarna. 

När resultaten studeras for pojkar och flickor inom de två grupperna 

av gymnasielinjer framstår en ännu tydligare bild. Flickorna klarar 

kvinnouppgifter bättre än vad pojkarna gor och de klarar kvinnouppgif

ter bättre än vad de klarar mansuppgifter. Pojkar å andra sidan klarar 

mansuppgifter bättre än vad flickorna gor och de klarar mansuppgifter 

betydligt bättre än vad de klarar kvinnouppgifter. Skillnaden mellan 
mans- och kvinnouppgifter tycks vara mer markerad for pojkarna än för 

flickorna. 

Genom att studera de enskilda uppgifterna kan man finna att om de fem 

flickorna på teknisk linje inkluderas, var det bara ett "mansord" som 

visade sig vara konsistent nämligen "bäring". Om man däremot bortser 
från dessa fem flickor var: "bivack, beivra, palissad, hemisfär, syn

kron och läkt" fortfarande "mansord" med en skillnad i lösningspropor
tion som var större än .10 mellan pojkar och flickor på de övriga lin

jerna. 
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Den enda "kvinnouppgift" som gav konsistent skillnad over samtliga 

linjer var "sprund". Det var framfor allt flickorna på naturvetenskap

lig linje som inte kunde "kvinnoord" battre än vad pojkarna på samma 

linje kunde, nämligen: "panera, fordra, litania, perenn, affekterad 

och accessoarer". 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa av de enskilda "mans-

respektive kvinnouppgifterna" gett mindre eller tom motsatta skill

nader vid de har gjorda jämförelserna an nar de ursprungligen användes 
i högskoleprovets ORD-prov. Slutsatsen blir ändå att även när man jäm

för pojkar och flickor som h ar samma utbildning och samma ålder kvar

står skillnader mellan deras resultat på ORD-uppgifter. 

AO-prov 

Mätinstrument 

For detta prov utvaldes 30 uppgifter från de 450 allmänorienterings-

u p p g i f t e r  s o m  i n g å t t  i  r e g u l j ä r a  p r o v n i n g a r  m e d  h ö g s k o l e p r o v e t  t o m  

hosten 1983. Uppgifterna valdes så att 15 skulle vara mansuppgifter, 

av dessa hade på A skillnaden i lösningsproportion mellan män och 

kvinnor varit större än .20, på de övriga 11 uppgifterna hade skillna

derna mellan män o ch kvinnor i lösningsproportion varit mellan .11 och 

.20. 15 uppgifter skulle vara kvinnouppgifter, dessa hade vid de re

guljära prövningarna haft motsvarande skillnader i lösningsproportion
er men till fördel för kvinnor. Vidare valdes uppgifterna så att olika 

ämnesområden skulle vara representerade på ungefär samma sätt som i 
ett reguljärt AO-prov. Dessa uppgifter sammansattes i slumpmässig ord

ning till ett AO-prov. I bilaga 7 återfinns ordningen på uppgifterna, 
innehållet i varje uppgift samt lösningsproportioner för män och kvin

nor då uppgifterna ingick i reguljära prov. 

Genom att summera uppgifternas lösningsproportioner från de reguljära 

prövningarna erhålls en skattning av medelvärdena för provet. På de 15 

mansuppgifterna blev det på detta sätt skattade medelvärdet X = 10.60 

för män och X = 8.08 för kvinnor. På de 15 kvinnouppgifterna blev me

delvärdena X = 8.75 for män och X = 11.27 för kvinnor. 
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Försökspersoner 

Provet utprövades på 236 elever, 101 pojkar och 135 flickor i gymnasi

ets årskurs 3, I tabell 8.10 återfinns fördelningen av elever på olika 

gymnasielinjer samt deras medelbetya. 

Tabell 8.10 Antal pojkar respektive flickor på olika gymnasielinjer 
samt deras medelbetyg. 

Linje Antal Medelbetyg 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 1 27 4.00 3.47 

S 11 25 40 109 3.54 3.54 3.77 3.58 
E 13 42 3.51 3.47 

N 35 23 3.53 3.47 

T 
76 26 3.55 3.40 

T 41 3 3.56 2.83 

Totalt 101 135 3.54 3.49 

Procedur 

Detta AO-prov ingick som ett delprov vid ett ordinane utprövnings-

tillfälle för högskoleprovet våren 1984. Eleverna fick ingen speciell 

instruktion för detta prov utan informerades bara, på vanligt sätt, om 

att de deltog i utprövning av uppgifter och uppgiftstyper för kommande 

högskoleprov. 

Åldern hos försökspersonerna likställdes på så sätt att alla var häm

tade från gymnasiets årskurs 3. 

Försökspersonernas utbildning likställdes qenom att resultats frår de 

olika gymnasiet in/jema behandlades var för sia. 
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Resultat 

Provet bestod totalt av 30 uppgifter. Medelvärdet for hela provet var 

X = 18.03 och standardavvikelsen var s = 4.03. Reliabiliteten (KR-20) 

var r = .62 och korrelationen med betyg var r = .28. Det bästa resul

tatet var 30 poäng och det hade uppnåtts av en pojke på naturveten

skaplig linje. Det sämsta resultatet var 8 poäng och det hade erhål

lits av två flickor, en på humanistisk och en på samhällsvetenskaplig 

linje. Losningsproportioner for varje uppgift for pojkar respektive 

flickor totalt och uppdelade på gymnasielinjer återfinns i bilaga 7. 

Tabell 8.11 återger resultaten for pojkar och flickor, uppdelade på 
linjer, på provet totalt och uppdelade i mans- och kvinnouppgifter. 

Eftersom aven i denna utprövning antalet individer i vissa grupper 

blev alltför lågt gjordes på samma sätt som for ORD-provet en samman

slagning av gymnasielinjer. I tabell 8.12 återges resultaten for poj

kar och flickor inom dessa grupper av linjer (H, 5, E och N, T). 

Tabell 8.11 Medelvärden på AO-provet for pojkar och flickor uppdelade 
på linjer, på provet totalt samt på mans- och kvinnoupp
gifter. 

Linje Totalt Mansuppgifter Kvinnouppgifter 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 19.00 18.30 9.00 8.32 10.00 9.97 

S 18.09 18.35 9.83 8.91 8.28 9.50 

E 17.00 16.21 10.14 7.48 6.83 8.72 

N 20.49 17.70 11.60 9.15 8.89 8.56 

T 17.80 17.33 10.94 9.35 6.89 8.00 

Totalt 18.68 17.54 10.92 8.39 7.76 9.15 
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Tabell 8.12 Medelvärden på AO-provet for pojkar och flickor indelade i 
grupper av linjer, på provet totalt samt på mans- och 
kv innouppgi fter. 

Linje Totalt Mansuppgifter Kvinnouppgifter 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

H 
S 
E 

N 
T 

Totalt 

17.56 17.51 

19.04 17.66 

18.68 17.54 

9.96 8.21 

11.24 9.17 

10.92 8.39 

7.59 9.31 

7.81 8.50 

7.76 9.15 

Kommentar 

Inledningsvis hölls åldern konstant och alla flickor betraktades som 

en grupp och alla pojkar som en grupp, oberoende av gymnasielinje. 

Med den indelningen gav alla "mansuppgifter" skillnader i lösningspro

portioner som var till fordel for pojkar. Vissa skillnader var dock 

tämligen små: "hur en råbandsknop ser ut" visste endast procent fler 

av pojkarna än av flickorna, "när straffbarhetsåldern är" och ,fhur 

bländaren på en kamera fungerar" visste 4 procent fler av pojkarna än 

av flickorna. 

For de 15 "kvinnouppgifterna" blev resultatet, att två uppgifter: "hur 

sondmatning går till" och "vilka som är bröstarvingar" inte gav någon 

skillnad i lösningsproportion mellan flickor och pojkar. "Vem som had e 

illustrerat 'Kattresan'" och att "tolka en tvättanvisning" kunde bara 

1 % fler av flickorna än av pojkarna. 

Ingen uppgift, varken "mans-" eller "kvinnouppgift", gav dock skillna

der i lösningsproportion motsatt de som hade erhållits vid det regul

jära provtillfället. Inte heller beträffande allmänorientennqsuppgif-

terna kan ålder sägas vara förklaringen till de tidigare erhållna 

skillnaderna. På "kvinnouppgifterna" hade flickorna medelvärdet X r 

9.15, medan pojkarna hade X = 7,76. På "mansuppgifterna" däremot- hgdp 
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pojkarna medelvärdet X = 10.92 medan flickorna hade X = 8.39. Även på 

AO-provet var således "kvinnouppgifterna11 relativt sett lattare for 

flickorna, medan "mansuppgifterna" var relativt sett lättare for poj

karna, även när grupperna var likställda avseende ålder. 

När det gäller att likställa utbildning uppstår åter problemet med 

alltför små grupper. I denna utprovningsgrupp ingick bara en enda poj

ke på humanistisk linje och endast tre flickor på teknisk linje. Detta 

återspeglar hur könssammansättningen ser ut på olika linjer i gymna

sieskolan men det innebär samtidigt att det inte går att dra några ge

nerella slutsatser om dessa grupper. For flickorna på teknisk linje 

gäller dessutom att deras medelbetyg är klart lägre än de andra grup

pernas och pojken på humanistisk linje har klart högre medelbetyg än 

de andra grupperna. For hela utprovningsgruppen gäller att flickor har 

lägre medelbetyg än pojkar vilket inte stämmer med pojkars och 

flickors betygsresultat i allmänhet. Vanligtvis brukar forhållandet 

vara det motsatta. Det innebär att denna flickgrupp är sämre i jämfö

relse med p ojkgruppen än vad som vanligtvis gäller for gymnasiet. 

For alla gymnasielinjer gäller, att pojkarna har klarat "mansuppgif-

terna" bättre än vad flickorna har gjort; vidare gäller (om man bort

ser från pojken på humanistisk linje) att pojkarna har klarat "mans-

uppgifterna" bättre än vad de har klarat "kvinnouppgifterna". 

For flickorna gäller, att bortsett från dem, som gick naturvetenskap

lig och teknisk linje har de klarat "kvinnouppgifterna" bättre än de 

har klarat "mansuppgifterna". Flickorna har även med undantag av 

flickorna på naturvetenskaplig linje klarat "kvinnouppgifterna" bättre 

än vad pojkarna har gjort, bortsett från pojken på humanistisk linje 

som klarat "kvinnouppgifterna" bättre än någon annan grupp. 

När resultaten jämförs mellan pojkar och flickor inom grupper av lin

jer framstår en liten avvikelse från tidigare resultatbild. För pojkar 

inom båda linjegrupperna överensstämmer resultaten helt med de som er

hölls på ORD-provet; pojkarna klarar mansuppgifter bättre än vad de 

klarar kvinnouppgifter och de ar bättre än flickorna inom samma linje-
grupp på mansuppgifter men sämre än flickorna på kvinnouppgifter. For 
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flickorna år bilden inte helt lika entydig; flickorna inom båda linje

grupperna ar bättre an pojkarna på kvinnouppgifter och sämre än poj

karna på mansuppgifter. Flickorna inom H-S-E-gruppen klarar även kvin

nouppgifterna bättre än vad de klarar mansuppgifterna men detta gäller 

inte for flickorna inom N-T-gruppen; des9a flickor klarar mansuppgif
terna bättre än vad de klarar kvinnouppgifterna. 

Då man studerar de enskilda uppgifterna kan man finna att fyra av 

"mansuppgifterna" var konsistenta over samtliga gymnasielinjer, nämli

gen: "att ett uttalande gjordes vid första landstigningen på månen (nr 

6), att känna igen Albanien på beskrivning (nr 15), varför de latin

amerikanska staterna kallas latinamerikanska (nr 19) och FAOss verk

samhetsområde (nr 20)". Om p ojken på humanistisk linje medräknas var 

ingen av "kvinnouppgifterna" konsistent over alla linjer, om denne 

pojke utesluts visade sig två uppgifter vara konsistenta, nämligen: 

"att känna igen prinsessblomma (nr 14) och en barnboksförfattare" (nr 

30). 

DISKUSSION 

Den sammanfattande slutsats som ka n dras från resultaten av de studier 

som redovisats i detta kapitel är att könsskillnaderna i resultat på 

ORD- och AO-prov inte tycks kunna elimineras genom att grupperna män 

och kvinnor likställs avseende ålder och utbildning. De resultat som 

erhållits för gymnasisterna i dessa studier är mycket likartade de re

sultat som e rhållits for vuxengruppen vid de reguljära provningarna. 

För de flickor på N-T-linjerna som d eltog i AO-provet avviker resulta

ten från den allmänna resultatbilden genom att dessa flickor har bätt

re resultat på mansuppgifterna än vad de har på kvinnouppgifterna; 

dessa flickor har också sämre resultat än flickorna på H-S-E-linjerna 

på kvinnouppgifter. Visserligen är dessa flickor (på N-T-linjerna) 

också den grupp som h ar det lägsta genomsnittliga medelbetyget, vilket 

försvårar tolkningen, men de har ändå bättre resultat på mansuppgif

terna än flickor från H-S-E-linjerna. En spekulativ tolkning av detta 

skulle kunna vara att utbildningen här har inverkat på så sätt att 

dessa flickor klarar kvinnliga områden sämre än flickor som har valt 
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gymnasielinje mer konventionellt, men de ar fortfarande inte lika duk

tiga som pojkar på manliga områden. For deltagarna i ORD-provet där 

flickor från N-T-linjerna år den grupp som har det högsta genomsnitt

liga medelbetyget har dessa flickor även battre resultat an flickorna 

på H-S-E-linjerna både på mans- och kvinnouppgifterna, men skillnaden 

ar större på mansuppgifterna. 

En intressant iakttagelse som galler resultaten for både ORD- och AQ-

provet ar att oberoende av kon ar, för gymnasister i jämförelse med 

vuxna, kvinnouppgifter relativt sett svårare an mansuppgifter. For 

ORD-uppgifterna kunde noteras att både mans- och kvinnouppgifterna va

rit svårare i gymnasistgruppen an i vuxengruppen, men skillnaden var 

klart större for kvinnouppgifterna. For AO-uppgifterna kunde noteras 

att mansuppgifterna varit tom lättare i gymnasistgruppen än i vuxen

gruppen for både pojkar och flickor, medan kvinnouppgifterna varit 

svårare i gymnasistgruppen än i vuxengruppen for både pojkar och 

flickor. Det förefaller som om k vinnouppgifter både i ORD- och AO-pro-

vet är mer beroende av speciella erfarenheter medan mansuppgifter har 

större samband med skolkunskaper. 

Det kan också noteras att pojkar tycks vara relativt sett dåliga på 

kvinnouppgifter i högre grad än vad flickor är dåliga på mansuppgif

ter. For pojkar var skillnaden mellan mans- och kvinnouppgifter på 
ORD-provet 4.37 poäng och på AO-provet 3.16 poäng. Motsvarande skill

nader, dvs mellan kvinno- och mansuppgifter var for flickor på ORD-
provet 1.25 poäng och på AO-provet 0.76 poäng. Kvinnouppgifter tycks 

således missgynna pojkar i högre grad an vad de gynnar flickor. Även 

detta skulle möjligen kunna ses som indikation på att det är speciella 

erfarenheter som krävs for att besvara kvinnouppgifterna och även om 

flickor har mer av dessa erfarenheter än pojkar redan i gymnasiet är 

det i hog grad erfarenheter som ö kar med åren. 

Pojkar och flickor som går sista årskursen på samma gymnasielinje mås

te anses vara så lika avseende utbildningsbakgrund som är möjligt att 

åstadkomma, ändå tycks de ha så olika erfarenhetsbakgrund att det tar 

sig uttryck i genomsnittliga resultatskillnader på både ordkunskaps-

och allmanorienteringsprov. 
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9 RESULTATSKILLNADER MELLAN HAN OCH KVINNOR PÄ SAMMA PRESTA

TIONSNIVÅ 

I kapitel sex analyserades 450 ORD-uppgifter och 450 AO-uppgifter med 

avseende på könsskillnader i resultat; resultaten var hämtade från de 

reguljära provningarna med högskoleproven åren 1977—1983• Slutsatsen 

från denna studie blev att det specifika ämnesinnehållet i en provupp

gift är av stor betydelse for om mä n eller kvinnor ska få högre genom

snittligt resultat. Områden som speciellt tycktes gynna kvinnor var 

hemkunskap och vård och områden som speciellt tycktes gynna män var 

sport, fysik/teknik, politik och ekonomi. De grupper av män och kvin
nor som gett upphov till dessa resultat var dock heterogena avseende 

såväl utbildning och ålder som p restationsnivå. 

I kapitel åtta jämfördes resultat på ett urval uppgifter mellan grup

per av män och kvinnor, som jämställts avseende ålder och utbildning. 

Uppgifterna hade på grundval av tidigare resultat valts så att hälften 

förväntades gynna män och den andra hälften förväntades gynna kvinnor 

i ett ORD- och ett A0-prov. Med vissa reservationer (små grupper och 

en avvikande linje) bekräftades slutsatserna från kapitel sex. De upp

gifter som förväntades gynna kvinnor visade sig dock vara svåra for 

den åldersgrupp provande som denna studie gällde. Även dessa grupper 

av män och kvinnor var dock olika både inom och mellan grupperna med 

avseende på prestationsnivå, vilket kunde konstateras både från del-

provsresultaten och medelbetygen. 

I föreliggande studie har avsikten varit att jämföra resultaten mellan 
grupper av män och kvinnor som är likstaLlda med avseende på presta

tionsnivå. I vad mån prestationsnivån påverkar könsskillnaderna i re

sultat är inte känt, men det skulle kunna tänkas att någon form av 

samband föreligger mellan vissa ämnesområden och prestationsnivå. 

Man kan tänka sig olika sätt att jämställa prestationsnivån mellan 

grupper. Vad gäller gymnasister kan ett grovt mått på prestationsnivå 

erhållas genom medelbetyg, eller man kan utföra en oberoende mätning 

med ett annat instrument än det man sedan vill analysera resultaten 

på. Om m an for att jämställa grupperna använder samma instrument som 
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sedan analyseras med avseende på skillnader, år risken att man elimi

nerat vissa av de skillnader man vill studera, om å andra sidan skill

nader kvarstår efter att grupperna jämställts på detta sätt måste des

sa skillnader betecknas som tämligen genuina. 

I denna studie användes delprovspoäng för att likställa grupperna män 

och kvinnor avseende prestationsnivå, därefter studerades de enskilda 

uppgifterna i samma delprov med avseende på eventuella skillnader mel

lan män och kvinnor i lösningsproportion. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att på uppgiftsnivå studera skillnader i 

svarsmönster mellan män och kvinnor med samma delprovspoäng. 

METOD 

Mätinstrument 

För denna studie användes resultat från fyra delprov som ingått vid 

reguljära prövningar med högskoleproven. De prov som användes var 

ORD-proven och AO-proven från våren och hösten 1983. (ORD 83:A, ORD 

83:B, AO 83sA och AO 83:B). 

F örsökspersoner 

Två motiv styrde valet av försökspersoner: 

1 försökspersonernas delprovspoäng skulle ligga i närheten av poäng

skalans mitt, för att möjliggöra maximal variation i svarsmönster. 

2 antalet personer skulle vara så stort som möjligt för att tillåta 

någorlunda säkra slutsatser. 

För mer överskådlig och mer lättolkad resultatredovisning var ett yt

terligare önskemål att samma poäng skulle kunna användas på alla fyra 
proven. Den delprovspoäng som bäst uppfyllde dessa krav var poängen 

1 8 .  
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Tabell 9.1 återger fordelningen av försökspersoner för de fyra delpro

ven. 

Tabell 9.1 Antal man och kvinnor med 18 poäng på delproven ORD och AO 
83 : A och 83:B 

Delprov Antal 

Män Kvinnor 

ORD 83 sA 157 185 

ORD 83:B 101 150 

AO 83:A 196 379 

AO 83:8 136 214 

Procedur 

For grupperna män respektive kvinnor med 18 delprovspoäng bestämdes 

lösningsproportionerna för varje uppgift i de fyra delproven. På samma 

sätt som i kapitel sex indelades uppgifterna i sju kategorier, som be

stämdes av storleken på skillnaden i lösningsproportion mellan män och 

kvinnor, enligt nedan: 

Kategori 1. Extremt kvinnlig PK * PM 
> .20 

Kategori 2. Klart kvinnlig .10 < 
PK * PM 

C .20 

Kategori 3. Kvinnlig .02 < 
PK * PM 

< .10 

Kategori 4. Neutral lPM * pKI I < .02 

Kategori 5. Manlig .02 < 
PM PK 

< .10 

Kategori 6. Klart manlig .10 < 
PM PK 

< .20 

Kategori 7. Extremt manlig PM PK 
> .20 

För att erhålla en säkrare bedömning av vilka uppgifter som fungerade 
olika för män och kvinnor tillämpades även Angoffs (1973) A-plot-me-

tod. Genom att matcha grupperna med avseende på förmåga kan rnan enligt 

Angoff (1982) med denna metod studera item bias i ren form, dvs utan 

att förmågeskillnader mellan grupperna ger utslag i bias. Denna metod 
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(som närmare beskrivits i kapitel fem) innebär att uppgifternas lös

ningsproportioner for varje grupp överfors till intervallskala genom A 

= 13+4z. Dessa A-värden för män och kvinnor prickades därefter mot va

randra i koordinatsystem. Grupperna i denna studie hade valts så att 

deras prestationsnivå skulle vara lika, därför användes en -linje 

genom origo, som referenslinje för rättvisande uppgifter. De uppgif

ter, som hamnade långt från denna linje, bedömdes vara sådana, som 

fungerade på olika sätt för män och kvinnor. Gränser för acceptabel 

avvikelse bestämdes till 1.96 • alienationskoefficienterna. 

Resultat 

I bilagorna 8-11 återfinns uppgifternas p-värden, z-värden samt A-vär

den för de fyra delproven. 

I tabell 9.2 återges uppgifternas fördelning på de sju kategorierna i 

de fyra delproven. 

Tabell 9.2 Antal uppgifter i varje delprov uppdelade i kategorier ef
ter skillnaderna i lösningsproportion mellan män och kvin
nor 

K a t e g o r i  . 1 2  3  4  5  6  7  

Del-
prov 

ORD 83 : A 1 5 7 6 4 5 2 

ORD 83:8 2 1 8 5 8 6 0 

AO 83 : A 2 4 6 8 2 6 2 
AO 83:B 1 6 4 6 7 6 0 

I tabell 9.3 återges huvudorden i de orduppgifter, som hamnade i kate

gorierna 1, 2, 6 eller 7, och i tabell 9.4 återges innehållet i all-

mänorienteringsuppgifterna i samma k ategorier. 
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Tabell 9.3 Huvudorden i de ORD-uppqifter, som qav upphov till de stör
sta skillnaderna i lösningsproportion mellan man och kvin
nor 

Kategori 1 

Del
prov 

ORD 83:B 

litania stickling underaräva 
kondolera hävd 
chimär hypotes 
undfägna periferi 
frejdig ratificera 

eklatera eternell polemik 
placenta dekadans 

avhysa 
kverulera 
bordlägga 
sonor 

synkron 
frekventera 

Tabell 9.4 Innehållet i de AO-uppgifter, som gav upphov till de stör
sta skillnaderna i lösningsproportion mellan mån och kvin
nor 

Kate- 1 
qori 

Del-
prov 

AO 83îA prinsessblomma 

AO 83:B inkontinens 

broderistyqn basketboll 
reqler för satelliter 
sambo marathonlopp 
kv i sv aka Kreuger 
demin rekrytering 
STIM binära tal

system 

skyttel varpa 
barnvisa arbetsolyckor 
solstånd schack 
bar Chiles presi
Sv grundlagar dent 
digitalis ägarford av sv 

skog 
annuitetslån 

aktiekapital 
zoomi ins 
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I tabell 9.5 anges antal uppgifter i varje delprov, som kun de studeras 

med A-plot-metoden (uppgifter dar p < .95), sambanden mellan uppgif

ternas svårighetsgrad for man och kvinnor, samt alienationskoefficien

terna. 

Tabell 9.5 Antal uppgifter som s tuderats i varje delprov samt korrela
tions- och alienationskoefficienter mellan mans och kvin
nors A-varden. 

2 Delprov Antal uppgifter r /(1-r ) 

ORD 83 sA 29 .84 .55 

ORD 83:0 28 .83 .56 

AO 83:A 28 .82 .57 

AO 83:B 30 .71 .71 

Av figurerna 9.1 till 9.4 framgår A-prickningarna for varje delprov 

samt vilka uppgifter som var relativt sett svårare for män (under lin
jen) samt for kvinnor (över linjen). 
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Figur 9.1 Delprov ORD 83:A. Uppgifternas A-värden for kvinnor prickade 
mot A-värdena för man. Referenslinje för rättvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer för avvikande uppgifter 
(prickade). 

Av figur 9.1 framgår att uppgifterna nr 8, 19, 22, 25, 26 och 28 i 

delprov ORD 83 i A var relativt sett svårare för män och därför kan sä

gas sarnagera med kvinnogruppen. Uppgifterna nr 6, 13, 16, 17, 20, 21 

och 27 är relativt svårare för kvinnor och kan därför sägas samagera 

med gruppen män. 
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Figur 9.2 Delprov QKD 83:B. Uppgifternas A-värden for kvinnor prickade 
mot A-värdena for man. Referenslinje för rättvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer för avvikande uppqifter 
(prickade). 

Av figur 9.2 framgår att uppgifterna nr àf 9 och 21 i delprov 83:B var 

"kvinnouppgifter", dvs de var relativt sett lättare for kvinnor. Upp
gifterna nr 5, 8, 11, 13, 16, 22, 29 och 30 i samma delprov var däre

mot "mansupppqifter" eftersom de var relativt lättare for män. 
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figur 9.3 Deiprov AO 83:A. Uppgifternas A-virden för kvinnor prickade 
mot A-värdena för man. Referenslinje för rattvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer för avvikande uppgifter 
(prickade). 

Av figur 9.3 framgår att i delprovet AO 83:A var uppgifterna nr 6, 7f 

10, 23 och 27 "kvinnouppgifter" och uppgifterna nr 1, 8, 15, 18, 20 

och 26 var "rnansuppqifter". 
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Figur 9»4 Delprov AO 03:0» Uppgifternas ArvSrden für kvinnor prickade 
mot A-värdena för mön. Refçrenslinje fSr rättvisande uppgif
ter (heldragen) samt gränslinjer för avvikande uppgifter 
(prickade). 

Av figur 9.4 framgår att i delprovet AO 83;B var uppgifterna nr 7, 9f 

11, 13, 25 och 27 "kvinnouppgifter", medan uppgifterna nr 1, 12, 20f 

22 och 29 var "mansuppqifter". 
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Tabell 9.6 Avvikande uppgifter i delprov ORD 832A enligt A-plot-meto-
den 

"Mansuppgifter", dvs uppgifter som var alltför latta for män 

6. hypotes 

A fråga 
B sammanfattning 
C antagande 
D bekräftelse 
E lärosats 

13. undergräva 

A stödja 
B gömma 
C förbereda 
D försvaga 
E bevisa 

16. synkron 

A överskådlig 
B hopdragen 
C samtidig 
D glänsande 
E regelbunden 

17. periferi 20. ratificera 21. hävd 

A genomskärning 
B omkrets 
C vändpunkt 
D avstånd 
E tyngdpunkt 

antyda 
förutsäga 
utge 
godkänna 
beskriva 

A sanning 
B bruk 
C plikt 
D skuld 
E lydnad 

27. frekventera 

A beställa 
B besörja 
C betona 
D besvärja 
E besöka 

"Kvinnouppgifter", dvs uppgifter som var alltför IStta for kvinnor 

8. kondolera 

A uppvakta 
B befästa 
C förhindra 
D beklaga 
E sammandra 

19. chimär 

A gissning 
b svordom 
C svårighet 
D drömbild 
E belöning 

22. förkovran 

A Önskemål 
B varning 
C invändning 
D flyttning 
E framsteg 

25. litania 

A klagovisa 
B snittblomma 
C naturväsen 
D spådom 
E hjältesaga 

26. frejdig 

A hetsig 
B lugn 
C sorgsen 
D orädd 
E ordentlig 

28. undfägna 

A bjuda 
B trösta 
C skydda 
D klaga 
E lämna 
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Tabell 9.7 Avvikande uppqifter i delprov ORD 83:B enligt A-plot-meto-
den 

"Mansuppgifter", dvs uppgifter som var alltför latta för man 

5. dementera 

A avslöja 
B lova 
C fördärva 
D granska 
E förneka 

8. bordlSgga 

A sammankalla 
B framlägga 
C besluta 
D avslå 
E uppskjuta 

11. revers 

A kontoutdrag 
B köpebrev 
C återköp 
D skuldsedel 
E avkastning 

13. dekadans 

A förfall 
B besvikelse 
C fattigdom 
D avvikelse 
E likvärdighet 

16. avhysa 

A inställa 
B hindra 
C bekämpa 
D vräka 
E svika 

22. sonor 

A färgsprakande 
B ljudlös 
C klangfull' 
D långvarig 
E uttrycksfull 

2 9 »  polemik 30. kverulera 

A meningsutbyte 
B värdighet 
C rörlighet 
D minspel 
E taktfasthet 

A skryta 
B låtsa 
C klaga 
D plåga 
E vägra 

"Kvinnouppgifter11, dvs uppgifter som var alltför lätta for kvinnor 

4. trägen 

A besvärlig 
B flitig 
C retlig 
D långrandig 
E pålitlig 

9. eklatera 

A avskeda 
B färdigställa 
C upplösa 
D offentliggöra 
E avbryta 

21. placenta 

A moderkaka 
B avgjutning 
C takmålning 
D majsmjöl 
E jordegendom 
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Tabell 9.8 Uppqifter i delprov AO 83:A som var alltför latta för män 
enligt A-plot-metoden 
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Tabell 9.9 Uppgifter i delprov AO 83:A som v ar alltför latta for kvin
nor enligt A-plot-metoden 
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Tabell 9.10 Uppgifter i delprov AO 83:B som var alltför lätta för män 
enligt A-plot-metoden 
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Tabell 9.11 Uppgifter i delprov AO 83:8 som var alltför lätta for 
kvinnor enligt A-plot-metoden 
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DISKUSSION 

I denna studie gjordes en jämförelse på uppgiftsnivå mellan män och 

kvinnor som på delprovsnivå hade uppnått samma prestationspoäng. Re

sultaten visar att de män och kvinnor som u ppnått samma delprovspoäng 

- i denna studie poängen 18 - och som därför med konventionell tolk

ning av provpoängen hade lika stor ordkunskap och lika kunskaper i 

allmänorientering, ändå uppvisade klara skillnader i kunskaper. 

När grupperna män o ch kvinnor med 18 provpoäng jämförs avseende resul

tat på uppgiftsnivå, kunde det konstateras att dessa 18 poäng hade er

hållits på tämligen olika sätt. I dessa grupper med "lika" kunskaper 

visste t ex 88 % av kvinnorna men b ara 42 % av männen inneborden i or

det 'placenta'; 77 % av kvinnorna, men bara 48 % av männen visste vad 

ordet 'eklatera' betyder och 65 % av kvinnorna men bara 38 % av männen 

kände till innebörden i ordet 'litania1. I gengäld kunde 74 % av män

nen mot bara 44 SS av kvinnorna ordet 'synkron' och 74 % av männen men 

bara 52 % av kvinnorna visste betydelsen av ordet 'frekventera'. 

På motsvarande sätt visade jämförelsen av dessa grupper som hade "li

ka" kunskaper i allmänorientering att 98 % av kvinnorna, men bara 64 % 

av männen visste 'hur en prinsessblomma ser ut1 och 87 % av kvinnorna 

men bara 55 % av männen kände till 'de vanligaste symptomen på inkon-

tinens'. I gengäld kände 66 % av männen, men bara 42 % av kvinnorna 

till vad som är 'minsta tillåtna aktiekapital' och 65 % av männen mot 

bara 42 % av kvinnorna kände till 'egenskaperna hos en zoomlins'. 

Slutsatserna från resultaten av A-prickningen blir på det hela taget 

desamma som från kategorisering utifrån skillnader i p-värden. Det är 

huvudsakligen samma uppgifter som fungerar avvikande. Uppgifterna 9 

(eklatera) och 21 (placenta) i ORD 83:B framstår t ex mycket klart i 

figur 9.2. En nackdel med A-plot-metoden är dock att inte alla uppgif

ter kan studeras. Två "kvinnoord", "stickling" och "eternell", hade 96 

respektive 98 % av kvinnorna besvarat rätt vilket innebär att .lös
ningsproportionerna var för höga. Detsamma gällde AO-uppqiften om 
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"prinsessblomma"; eftersom 98 % av kvinnorna besvarat uppgiften kor

rekt, kunde den inte ingå. 

Vid A-plot-metoden krävs större skillnader for att medelsvåra uppgif

ter ska räknas som avvikande. Tre AO-uppgifter hamnade innanför grän

serna, trots att de vid jämförelse av p-värden hamnat i kategori två 

(svenska grundlagar, nr 19 i 83:B) respektive kategori sex (satelli

ter, nr 13 i 83:A och ägarfördelning av svensk skogsmark, nr 28 i 

83:B). Som framgår av figurerna 9.3 och 9.4 ligger dessa uppgifter 
dock tämligen nära gränserna. 

Det kan således konstateras att, även då grupperna män och kvinnor 

valts så att de i konventionell mening har samma genomsnittliqa pres

tationsnivå i ordkunskap och allmänorientering, kan man på uppgiftsni

vå finna systematiska resultatskillnader. Detta ger ytterligare stöd 

för de slutsatser som drogs av resultaten i kapitlen fem och sex, näm
ligen att prestationsskillnader mellan män och kvinnor inte bör stude

ras på delprovsnivå. Det tycks föreligga ett samband mellan uppgifts

innehåll och könsrelaterade resultatskillnader som leder till att upp

giftsurvalet till ett delprov kan bli av avgörande betydelse för köns

skillnaderna i resultat på delprovsnivå. 

På de fyra prov som studerats här är resultaten lika på ca 6 av 30 

uppgifter de övriga ger från små till stora skillnader som balanseras 

i delprovspoängen. 

Resultaten som h elhet kan ses som en ytterligare bekräftelse på slut

satserna från kapitel sex, om v ilka områden som är kvinnligt respekti

ve manligt dominerade. Av de tolv AO-uppgifter som var klart lättare 

för kvinnor, handlade fyra om hem kunskap, tre om v ård, fyra uppgifter 

hade kulturellt innehåll och en gällde regler för sammanboende. Elva 

av dessa uppgifter - de som enligt A-plot-metoden var avvikande till 

fördel för kvinnor - återges i tabellerna 9.9 och 9.11. Den tolfte 

AO-uppgiften, som var klart kvinnlig, gällde att känna igen en prin

sessblomma på beskrivning. Av de tolv AO-uppgifter, som var avvikande 

till fördel för män, behandlade tre ekonomi, tre handlade om sport, 
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två hade anknytning till naturvetenskap, en behandlade utländsk poli

tik, en schack, en arbetsolyckor och en rekrytering. Dessa uppgifter 

återfinns i tabellerna 9,8 och 9.10. 

Resultaten av denna studie qer således ytterligare stod för de slut

satser som d rogs av resultaten i kapitlen fem och sex, nämligen att en 

delprovspoang inte är lämplig som m ått på prestationsskillnader mellan 

man och kvinnor. Beroende på strukturskillnader i svarsmonster mellan 

man och kvinnor erhåller man en annan bild genom att studera de en

skilda uppgifterna i ett delprov an då man studerar delprovspoangen. 
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10 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Utgångspunkten för detta arbete var de genomsnittliga skillnader mel

lan män och kvinnor som observerats i provresultat. Det ursprungliga 

syftet med arbetet var att utreda om d et kunde anses rattvist att an

vända provresultat, trots dessa genomsnittliga skillnader. Syftet med 

arbetet kom efterhand att inriktas mot att belysa i vilken mån inne

hållet i provuppgifterna var relaterat till skillnaderna i resultat 

och om skillnaderna var konsistenta over olika grupper av män och 

kvinnor. Samtliga dessa frågor kan ses som frågor rörande provens va-

liditet. Validitetsbestämning av ett prov kan nämligen ses som en 

övergripande utvärdering av samtliga de slutsatser som kan dras av en 

provpoäng, Validiteten som är den viktigaste egenskapen hos ett prov 

är det som avgör om p rovet är användbart eller ej. Validiteten gäller 

vad provet mäter, vilka slutsatser som kan dras av ett provresultat 

och hur användbart ett provresultat är (Brown, 1980). 

De studier som har utförts i detta arbete kan således ses som b idrag 

till validering av de prov som studerats. I detta kapitel kommer där

för resultaten från samtliga studier att sammanfattas och diskuteras i 

relation till provens validitet. Härvid kommer de tre varianterna av 

validitet som beskrevs i kapitel tre att användas som r ubriker. 

Denna tredelning av validiteten motiveras av praktiska skäl och inne

bär inte att de tre formerna av validitet ses som oberoende av varan

dra. Det verkar tvärtom mer rimligt att som e tt flertal författare fö
reslagit (se t ex Loevinger, 1967, Guion, 1980, Messick, 1981) betrak

ta begreppsvaliditet som d et övergripande begreppet med innehållsvali-
ditet och kriterierelaterad validitet som underordnade begrepp. På så 

sätt kan de metoder som traditionellt förknippas med de olika formerna 
av validitet betraktas som olika slag av bidrag till förståelsen av en 

provpoäng. 
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Kriterie-relaterad validitet 

Ett test har kriterierelaterad eller prediktiv validitet i den ut

sträckning de som får höga testpoäng även får höga värden i kriteriet 

och omvänt. Om det förekommer skillnader mellan grupper i testpoäng, 

blir frågan om validitet huruvida dessa skillnader motsvaras av lik
nande skillnader i kriteriet. Det är i detta sammanhang som m odellerna 

for test-bias har utarbetats. 

Test-bias-modeller har behandlats i kapitel fyra. Där har resultaten 

från den första stora utprovningen vid förberedelsearbetet infor hög

skoleproven relaterats till ett yttre kriterium som i detta fall ut

gjordes av de provandes gymnasiebetyg. Eftersom man kunde konstatera 

att regressionslinjerna for pojkar och flickor inte helt stämde över

ens, fanns det anledning att närmare undersöka eventuell test-bias. 

Två metoder for att korrigera för test-bias prövades. 

Den ena metoden - Clearys regressionsmodell - definierar rättvist ur

val på individnivå; om varje individ väljs ut med den individuellt 

bästa prediktionen är urvalet rättvist. Enligt denna metod borde 

flickor antas vid en lägre testpoäng än pojkar. 

Den andra metoden - Thorndikes konstant-kvot-modell - definierar rätt

vist urval på gruppnivå; kvoten mellan godkänd kriteriepoäng och god

känd testpoäng ska vara densamma för två grupper för att urvalet ska 

anses rättvist. Enligt denna metod vore urvalet orättvist mot flickor 

om det gjordes med gemensam regressionslinje, men det vore orättvist 

mot pojkar om det gjordes enligt regressionsmodellen. Med denna metod 

skulle dock flickor också antas vid en lägre testpoäng än pojkar för 

att urvalet skulle vara rättvist. 

Om det med stöd av validitetsteorin gick att fastställa att det opti

mala urvalsförfarandet vore att anta pojkar och flickor vid olika 

testpoäng, skulle det fortfarande behövas utbildningspolitiska över

väganden om det lämpliga eller olämpliga med ett sådant förfarings

sätt. Aven inom ramen för validitetsteorin kan dock invändningar rik

tas mot att använda olika antagningspoäng i denna specifika situation. 
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Inom validitetsteorin ar de invändningar som kan riktas mot förfa

ringssättet att anta pojkar och flickor vid olika testpoäng av teknisk 

art. Den mest uppenbara invändningen är bristerna i kriterievariabeln 

(en invändning som n ästan alltid är möjlig att framföra). Gymnasiebe

tyg är ett samtidigt mått och är därför olämpligt som kriterium vid 

fastställandet av prediktiv validitet. Vidare är medelbetyget osäkert 

som mätning betraktat, eftersom denna mätning kännetecknas av såväl 

bristande reliabilitet som bristande validitet. Det är vidare känt att 

flickor ofta får högre betyg än pojkar vid lika prestationer på objek

tiva test (se kapitel två) och att medelbetygen från olika gymnasie

linjer har olika innehåll, Alla dessa förhållanden bidrar till att 

medelbetyget inte är bra som k riteriemått på studieframgång. 

Det är en mängd bedömningar och värderingar som ingår vid bestämning 

av ett bra urvalsförfarande och även vad som ska utgöra prediktorvari-

abler måste ta sin utgångspunkt i värderingar. Validiteten hos predik-

torvariablerna är naturligtvis ett viktigt underlag för bedömningen, 

men kan inte vara det enda avgörande. Detta har framgått genom alla de 

metoder som utarbetats och diskuterats under rubriken test-bias. 

Test-bias-metoderna har således presenterats inom ramen för kriterie-

relaterad eller prediktiv validitet. Om ett test ger olika resultat 

för olika grupper ses detta som en validitetsbrist om s killnaderna in

te motsvaras av skillnader i kriteriet; om g ruppskillnader i testpoäng 

däremot återfinns även i kriteriet, innebär de inte brister i den kri-

terierelaterade validiteten. 

Sammanfattningsvis gäller således att alla test-bias-modeller baseras 

på förutsättningen att det kriterium som ska prediceras, kan mätas på 

ett relevant och reliabelt sätt och att kriteriemätninqen i sig har 

perfekt validitet. Detta är en förutsättninq som aldrig är uppfylld, 

vilket har beskrivits av Linn (1984) på följande sätt: 
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"The Achilles' heel of criterion-related validity, is of 
course the criterion. The real concern for a test to be used 
in selection is with its validity as an indicator of the 
idealized qualifications. The degree to which it predicts a 
criterion measure is of concern only to the degree that the 
criterion measure is itself a valid indicator of those 
idealized qualifications", (s 38) 

Konsekvensen av detta blir att så lange det inte finns något bra satt 

att mata framgång i högskolestudier är det inte heller möjligt att på 

empirisk vag fastställa högskoleprovens prediktiva validitet. Eftersom 
en invändningsfri matning av studieframgång är omöjlig att utföra i 

praktiken, måste provens prediktiva validitet till stor del faststäl

las genom bedömningar och praktiska överväganden. 

Innehållsvaliditet 

Innehållsvaliditeten hos ett test gäller huruvida innehållet i testet 

på ett bra sätt täcker det man vill mäta med testet. Testet kan be

traktas som ett stickprov och om d etta stickprov är representativt for 

den population som man vill dra slutsatser om, kan testet sägas ha 

innehållsvaliditet. Innehållsvaliditeten bestäms genom sammansättning

en av uppgifterna; även om v arje enskild uppgift är ett bra mått, kan 

testet ändå ha brister avseende innehållsvaliditet, såvida inte dessa 

uppgifter tillsammans representerar hela det område man vill mäta. 

Man kan tänka sig olika anledningar till att provuppgifter fungerar på 

olika sätt för olika grupper av prövande. Det kan föreligga skillnader 

mellan grupper avseende erfarenhet och träning eller avseende värde

ringar och kulturell bakgrund och dessa skillnader kan leda till att 

grupperna presterar genomsnittligt olika på vissa uppgifter. 

Scheuneman (1982) har presenterat en fyrfältstabell över uppgifter som 

fungerar olika för grupper. En indelningsgrund är mellan uppgifter som 

är relaterade till det man vill mäta med provet och uppgifter som inte 

är relaterade till det man vill mäta. Den andra indelningsgrunden ar 
orsaken till att grupper presterar olika, vilken kan vara antingen att 

de har olika erfarenhet/träning eller att de har olika värderingar/ 

kulturell bakgrund. Rent teoretiskt är det lätt att acceptera att det 
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egentligen bara är uppgifter som ej ar relaterade till det man vill 

mata med provet som bor betecknas som biased och därför bor elimine

ras. Uppgifter som ar relaterade till det man vill mata bör däremot 

inte betecknas som biased, eftersom skillnader i resultat på dessa 

uppgifter utgör en del av vad man avser att mata med provet och därför 

bör betecknas som valida skillnader. 

I teorin är således problemet med uppgifter som resulterar i genom

snittliga gruppskillnader lättlöst: man bör eliminera de uppgifter som 

inte är klart relaterade till det man vill mäta med provet, men behål

la uppgifter som har en klar sådan relation. Problemet kvarstår dock 

när man kommer till den praktiska tillämpningen eftersom det ofta är 

mycket svårt att avgöra om en uppgift är klart relaterad till det man 

vill mäta eller ej. 

De prov som har studerats i detta arbete har gällt ordkunskap och all-

manorientering. Innehållet i dessa prov beskrivs på följande sätt: 

ORD (ordkunskap) 

"Detta prov avser att mäta förståelsen av olika ord och be
grepp. I provet ingår både svenska och främmande ord, bl a 
sådana ord som kan förväntas ingå i högskolans kurslittera
tur". 

AO (allmänorientering) 

"Detta prov avser att mäta kunskap från många olika områ
den. Företrädesvis skall provet återspegla sådan kunskap som 
man kan förväntas förvärva genom t ex yrkesverksamhet, stu
dier eller deltagande i socialt, kulturellt och politiskt 
arbete. Provet skiljer sig från det man brukar kalla nutids-
orientering, genom ett bredare innehåll som inte behöver va
ra knutet till dagsaktuella händelser". (Högskoleprovet 
1984, Orientering och exempel, s 11) 

För både ORD- och AO-proven gäller således att de ska representera om

fattande områden. I synnerhet allmänorientering är ett område som är 

svårt att definiera på något allmänt acceptabelt sätt. Vad en individ 
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uppfattar som allmänorientering påverkas troligen av denna individs 

egna kunskaper och kan därför varier a från en indivi d till en annan. 

Helt klart gäller for både ord kunskap och allmänori entering, att det 

är områden där livserfarenhet såväl som int ressen och vär deringar har 

en stor betydelse och direkt påverkar de resultat som erhålls på prov 

som avser att mäta områdena. Det medför i sin tur att skillnader i re

sultat mellan män och k vinnor på ordku nskaps- och allmänorienterings-

prov inte behöver inneb ära skillnader i förmåga att tillgod ogöra sig 

erfarenheter, utan snarare bör tolkas så att de tidigare erfarenheter

na varit olika för de två grupperna. Skillnader mellan män och kvinnor 

i provresultat som återspeglar skillnader i erfarenhet, värde ringar 

och intressen, bör dock kartläggas och framhållas, eftersom sådana 

skillnader troligen har betydelse för möjligheterna till utbildning 

och yrkeskarriär. 

Som redan berörts går det inte att på empi risk väg avgör a vilka upp

gifter som är relaterade till det man vill mäta med ett prov. När 

gruppskillnader påvisats i resultat på enskilda uppgifter måste man 

för varje uppgift göra en subjektiv bedömning av om i nnehållet i denna 

uppgift är relaterat till det m an vill mäta eller ej. 

Eftersom man vanlig tvis inte vill accepte ra att det föreligger några 

kunskapsskillnader mellan män och kvinnor, bruka r målsättningen vid 

provsammansättning ofta vara att proven ska ge ungefär samma medelvär

de för män oc h kvinnor. Ett sådant resultat kan uppnås genom ett för

faringssätt som brukar kallas empirisk utbalan sering; dvs uppgift erna 

väljs så att anti ngen tas bara de uppg ifter med där skill naderna vid 

utprövningen varit små, eller också ser man till att varje uppgift som 

ger skillnader till fördel för en grupp, balanseras med en uppgift som 

ger ungefär motsvarande skillnad till fördel för den andra gruppen. 

Varje försök att utb alansera proven med avseend e på gruppernas resul

tat förutsätter också att man har kunskap om på v ilket sätt innehållet 

påverkar testets användbarhet. Vidare bygger balansering på en överty

gelse om att det inte finns några grupprelaterade skillnader i den ba

komliggande förmåga som testet avser att m äta. 
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Hed utgångspunkt från resultat en i kapitlen sex och åtta skulle det 

vara fullt möjligt att konstru era prov i både ordkunskap och allmän 

orientering, dar kvinnor i genomsnitt uppnår lika bra eller bättre me

delvärde än män. Innehållssammansättningen i framfor allt allmänorien-

tering8proven skulle emellertid komma att skilja sig från den som fö

rekommit i de 15 delprov som här har st uderats. Det är s vårt att för

utse på vilket sätt en sådan innehållsförskjutning skulle påverka pro

vens användbarhet. Det skulle förmodligen - med rådande samhällsvärde

ringar - inte upplevas som en lika självklar indikation på all mänori

entering att kunna tol ka en tvättan visning eller känna ige n en kruk

växt (två typiskt kvinnliga uppgifter) so m att känna till Portuga ls 

f d kolonier eller känna till i vilken riktning de svenska älvarna 

vanligtvis flyter (två typiskt manliga uppgifter). En utbalansering 

skulle kunna påverka provens "face validity" i negativ riktning. 

Om proven sammans attes på ett sätt som utjämnade könsskil lnaderna i 

resultat, skulle detta kunna motiveras ur innehållsvaliditetssynpunkt, 

eftersom de innehållsområden som ska representeras i pro ven är s å om

fattande att de flesta innehåll kan motiveras. Det främsta kravet som 

ställs på pr oven är doc k att de ska utgöra prog nosinstrument i någon 

generell mening; provresultaten ska ha positivt samband med framgång i 

högskolestudier. Med tanke på att högskolan i Sverige har varit exklu

sivt manlig i ca 400 av de drygt 500 år som den har exist erat (1873 

blev det tillåtet för kvinnor att avlägga examen vid filosofisk fakul

tet) är det knappast förvånande att det är manliga värderingar och in

tressen som är de dominerande. Det ar dock för denna högskola som pro

ven ska utgöra prognosinstrument. Om proven gjordes mer kvinnligt in

riktade skulle fle r kvinnor kunna få högre poäng, men risken är att 

denna poäng skulle ha lägra samband med framgå ng i studier vid dagens 

högskola. Om prove n ska f ungera som prognosinstrument måste de anpas

sas till de värderingar som för närvarande råder. Om ma n sökte anpassa 

proven till någon form av e ftersträvansvärda framtida värdsringar är 

det tveksamt hur de skulle fungera idag. 

Man måste nog kräva av tes tkonstruktörer och testa nsvariga att de an

passar proven till rådande värderingssystem. Wood (1978) beskriver 

svårigheterna på följande sätt: 
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"Examiners cannot be held respons ible for the existen se of 
sex differences and that these differences are poorly under
stood. But they can be held responsible for favou ring one 
sex unduly through a reluctance to recogni se that there is 
such a thing as sex differences", (s 164) 

Testkonstruktörer har ansvaret for att inga upp gifter accepte ras som 

ensidigt gynnar livserfarenhet, som ar spe ciell för e tt kön, men inte 

för att konstruera prov på ett sät t som stri der mot rå dande samhälls-

värderingar. Det blir således fråga om en balansgång mellan två i viss 

mening motstridiga krav. 

Begreppsvaliditet 

Att fastställa begreppsvaliditeten hos ett test är både d en mest kom

plexa och den svåraste typen av v alidering och alla studier som bidrar 

till att kla rgöra hur en testpoä ng kan/bör tolkas, utgö r ett steg i 

begreppsvalidering. Vid fastställande av begreppsvaliditet måste man 

söka information som stämmer med, eller strider mot, de förväntningar 

som kan genereras från det begrepp man önskar mäta. Relationen mellan 

testpoäng och yttre kriteria såsom studieframgång eller arbe tspresta

tion kan användas som ett bland många tecken på begreppsvaliditet. 

Ett tecken på bristande begreppsvaliditet är om poängen för olika 

grupper har olika struktur. Oet är främst i det samman hanget item-

bias-metoderna har presenterats. Item-bias-metoderna syftar till att 

upptäcka uppgifter som funger ar avvikand e för någon unde rgrupp av de 

prövande. 

Cole (1981) gör en uppdelning av item-bias-metoderna i två huvudgrup

per: de som baseras på item-grupp-interaktion och de som använder 

item-respons-teori-ansats. Ett exempel på den första metodansatsen är 

Angoffs (1972, 1973, 1974) delta-plot-metod och ett exempel på en en

kel variant av den senare ansatsen är Scheunemans (1975, 1977) chi-

två-metod. Dessa två metoder prövades och jämfördes (kapitel fem) på 

två ORD- och två AO-prov som ingick i den reguljära prövningen med 
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högskoleprovet 1977 och 1978. Av de s ammanlagt 120 uppgifterna var 22 

biased enligt båda metoderna. Sju av dessa uppgi fter var biased mot 

man och 15 mot kvinnor. Enligt delta-plot-metoden, men ej enligt chi-

två-metoden, var ytterligare fyra uppgifter biased mot män och 23 mo t 

kvinnor. Enligt chi-två-metoden, men ej delta-plot-metoden, var ytter

ligare åtta uppgifter biased mot män och två mot kvinnor. 

Från de studier som använt en elle r flera ite m-bias-metoder rapporte

ras vanligtvis åtminstone några och ibland många av vikande uppgifter. 

Förståelsen av item -bias-metoderna har dock komplicerats av att över

ensstämmelsen mellan olika metode r varit måttlig (se t ex Ironso n & 

Subkoviak, 1979). Detta har enligt Cole (1981) lett till att; 

"Current work is being directed toward obtainin g a better 
understanding of the common elemen ts and differences among 
the statistical methods themselves as well as the possibl y 
subtle aspects of items to whi ch individuals from different 
backgrounds and experiences may respond differently", 
(s 1073) 

De resultat som erhå llits med olika metoder, har ofta var it svåra att 

tolka, men oftast har inte ens något tolkningsförsök gjorts. Rent all

mänt kan man nog säga att mycken möda har lagts ne r på att utve ckla 

och förfina metoder, meda n föga intres se har ägnats åt hur erhålln a 

resultat ska anvä ndas. Scheuneman (1982) som själv är uppho vsman till 

en i dessa sammanhang ofta anv änd metod (chi-två-metoden) ger uttry ck 

för samma uppfattning: 

"Over the past decade a number of statistical procedures for 
the detect ion of item bias have been introduced and their 
validity investigated ... Relatively littl e work, however, 
has been done concerning how the s tatistical results are to 
be used once they have been obtained ... When many of us 
first began working on the topic o f bias the isolation of 
items that se emed to be biased for or against a particular 
group appeared to be the bulk of the task. We naively assum
ed, as many investi gators are assuming today, that a review 
of such items wo uld readi ly reveal the sour ce of the appa
rent bias, that the proble m could then be e asily corrected 
with suitable modifications or by dropping the item from the 
test o r it em po ol, and that a "debiased" ins trument would 
result", (s 180) 
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Bland de främsta undantag en från denna generella beskrivning av hur 

"item-bia8"-undersökningar brukar utforas ar Strassberg-Rosenberg & 

Donlon (1975) och Donlon, Hicks & Wallmark (1980) som innehållsanaly-

serade uppgifter som var biased mot kon enli gt Angoffs (1973) delta-

plot-metod. 

I kapitel fem görs ett försök att innehållsmässigt tolka de 22 uppgif

ter som bedömdes som biased med båda de prövade metoderna . Antalet 

biased uppgifter var dock för lågt för att tillåta mer generella slut

satser. Uppgifter vars i nnehåll hade vårdanknytning (barnsjukdom, re-

cidiv, latent, fertil) tycktes gynna kvinnor, medan uppgifter vars in

nehåll var politiskt (manifest, premiss) ell er militärt (kontingent, 

andra världskriget, militärstrategiska områden) tycktes gynna män. 

Dessa slutsatser överensstämmer tämligen väl med de som drogs av 

Strassberg-Rosenberg & Donlon (1975) och Donlon et al (1980). 

En tidig me n fortfarande vanlig metod att stu dera ett tests b egrepps-

validitet och samtidigt fastställa eventuell item-bias, är att bedöma 

uppgifterna subjektivt. Här är det dock viktigt att hålla isär två 

vanligt förekommande typer av bedöm ning. 

Den första typen av bedömning berör närmast den speciella typ av vali-

ditet som brukar kallas "face validity". En form av brist på "face va

lidity" beskrivs av Cole (1981) på följande sätt: 

"Facial bias would occur when par ticular words or item for
mats appear to disfavo r some group whethe r or not they in 
fact have that effect. Thus an instrument using the male 
pronoun 'he' throughout or involving only male figur es in 
the items would be facially biased wh ether or not s uch uses 
affected the scores of women", (s 1073) 

Många studier har ägnats åt att jämföra antalet manliga respektive 

kvinnliga agerande i såväl läroböcker som provuppgifter (se t ex 

Lockheed, 1974 eller Tittle, McCarthy & Steckler, 1974). 1 ett flertal 

fall har man konstaterat att män och maskulina pronomina ar oftare 
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forekommande an kvinnor och feminin a pronomina, liksom att det före

kommer fordomsfulla och stereotypa beskrivningar av mäns o ch kvinnors 

aktiviteter och roller. Denna typ av bias i testuppgifter, som är lätt 

både att fast ställa och åtgärd a (och som inte förek ommer i högskole

proven), tycks dock inte påverka könsskillnaderna i resultat (Dwyer, 

1975, 1979, Donlon et al, 1979), Detta beskrivs av Dwyer (1979): 

"While one may reasona bly assume that such material s alter 
test-taking motivation for some individu als, and that such 
materials may also have a subtle and long-term adverse 
impact, there is no research to date indicating that sexist 
practices have any observable effect on item or test psycho
metric characteristics, or that they affect group score in 
any way", (s 347) 

Det är viktigt att hålla isär den ovan beskrivna typen av bed ömning av 

uppgiftsinnehåll från den andra typen av bedömning som innebär att 

uppgifterna studeras med avseende på specifikt ämnesinnehåll. De stu

dier där testuppgifters ämnesi nnehåll studerats i relation till mäns 

och kvinnors resultat har nämligen påvisat vissa samband. 

De analyser som har utförts i kapitel se x hade som primär t syfte att 

öka kunskapen om grupperna män och kvinnor med avseende på testpresta

tion, men de kan även ses som ett led i beqreppsvalidering, eftersom 

de bidrar till att klargöra tolkningen av testpoäng. 

Efter det att resu ltatskillnaderna mellan män och kvinnor på 450 ord-

kunskaps- och 450 allmänorienteringsuppgifter analyserats på två sätt, 

drogs slutsatsen att det finns ett gemensamt kunskapsområde, medan 

vissa områden är utpräg lat manliga och andra utpräglat kvinnliga. I 

det gemensamma området kunde utbildning, reliqion, litteratur och kul

turell allmänbildning inplaceras, i det manligt dominerade området 

kunde sport, politik, historia, geografi och naturvetenskap (utom bio

logi) inplaceras, och i det kvinnl igt dominerade området kunde vård, 

hemkunskap och botanik inplaceras. En annan slutsats var att en skill

nad mellan män och kvinnor i delprovspoäng är svårtolkad, efterso m 

olika ord ge r olika resultat, liksom olika delområden av allmänorien

tering ger olika resultat. 
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I kapitel sju behandlades också bedömning av uppgifter, men med en nå
got annorlunda ansats. Här studerades i vilken utsträc kning försoks-

personerna (i detta fall qymnasister) kan bedöma om uppgifterna är re
lativt lättare för män ell er kvinnor, eller om de ä r neutrala med a v

seende på könsskillnader. Resultatet blev att n eutrala uppgifter tycks 

vara lätta att bedöma - samtliga uppgifter som var neutrala hade också 

bedömts så av mer an hälften av bedömarna. Kvinnliga uppg ifter gick 

någorlunda väl att bedöma, m edan de manli ga uppgifterna tycktes v ara 

svåra att bedöma; endast sådana manliga uppgifter vilkas innehåll hade 

anknytning till sport eller krig, bedömdes som manliga av mer an hälf

ten av bed ömarna. Tendensen i Övrigt var at t manliga uppgifter bedöm

des vara neutrala. 

I kapitel åtta gjordes en ytterligare kontroll av de slutsats er som 

drogs i kapitel sex. Syftet med den studien var att under söka om de 

könsskillnader i resultat på olika områden som konstaterats för de 

stora heterogena grupperna män och kvinnor, med olika utbildninq och i 

olika åldrar, som deltagit vid de reguljära prövningarna med högskole

proven, även gällde för grupper av män och kvinnor som var homo gena 

avseende både ålder och utbildning. På det hela taqet bekräftades även 

på dessa grupper de tidigare slutsatserna om manliga respektive kvinn

liga områden. Flickor på natu rvetenskaplig gymnasielinje var möjlige n 

ett undantag genom att de inte var bättre på kvinno uppgifter än på 

mansuppgifter; i gengäld var des sa flickor bättre än fl ickor på andra 

gymnasielinjer på mans uppgifter (men fortfarande sämre än poj karna på 

samma linje). 

I kapitel nio slutligen, studerades skillnader i resultat på u ppgifts

nivå mellan män och kvinnor som haft lika result at på delprovs nivå. 

Enligt konventionellt sätt att tolka testpoäng skulle dessa grupper av 

män och kvinnor säqas preste ra lika med avseende på ordkunskap och 

allmänorientering eftersom de had e sam ma provpoäng. Genom att jämföra 

gruppernas resultat på de enskilda u ppgifterna finner man dock att 

dessa lika delprovspoäng hade erhållits genom tämligen olika svarsmön

ster. Kvinnor har i klart större utsträckning än män erhållit poäng på 

de uppgifter som behandlar vård och hemkunskap, medan män i större ut-
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större utsträckning erhållit poäng från de uppgifter som behandlade 

sport, politik och ekonomi. Slutsatsen blev därför att även om kvinnor 

och män har erhållit samma delprovspoäng, innebär det int e att de har 

samma kunskaper. 

Alla dessa studier (kapitel fem - kapitel nio) har sammanfattats under 

rubriken "begreppsvaliditet", eftersom de kan ses som studier av huru

vida erhållna gruppskillnader i provpoäng motsvaras av f aktiska skill

nader mellan grupper na. Studier av grup pskillnader såväl som stud ier 

av den inre struk turen hos prov har foreslagits som metoder att be

stämma ett tes ts begreppsvaliditet (Cronbach & Meehl, 1967). Det pri

mära syftet med studierna har snarare varit att belysa hur skillnader

na mellan män och kvinnor ser ut avs eende ordkunskap och allmänorien

tering än att undersöka provens validitet. Om gruppskillnader ska kun

na användas i valideri ngssyfte, är det dock en foru tsättning att det 

finns kunskap om hur dessa g ruppskillnader ser ut och nä r de kan for 

väntas uppträda. Det hela kan alltså ses som en reciprok process. 

Samtliga här sammanfattade studier bidrar emell ertid till informat io

nen om hur testpoängen kan/bor tolkas och utgör därigenom validerings-

studier. 

Likheter och skillnader mellan män och kvinnor avseende provresultat 

I kapitel två konstaterades att kunskapen om skillnader mellan män och 
kvinnor avseende intellektuella prestationer är tämligen bristfällig. 

Detsamma kan sägas om kunska pen om likhet er mellan män och kvi nnor i 

samma avseende. I de fall där prestationsskillnader har kunnat påvisas 

har det genomgåe nde varit frågan om små skillnader. I de fall där 

inga skillnader har påvisats, har dock inte heller likheter i egentlig 

mening påvisats. 

I ett arbete som i nriktats på skillnader i provprestation mellan män 

och kvinnor föreligger alltid en risk för att skillnaderna överbetonas 

på bekostnad av de likheter i prestation som också existerar. Egentli

gen är likheterna mellan män och kvinnor i prestation betydligt större 

än vad skillnaderna är. Det brukar uttryckas med att inomgruppsvarian-

sen är större än me llangruppsvariansen, dvs skillnaden mellan de bästa 
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och sämsta mannen och mellan de basta och sämsta kvinnorna ar avsevart 

mycket större an de genoms nittliga skillnaderna mellan man och kvin

nor, Detta illustreras i figur 10.1 där mäns och kvinnors poängfördel

ningar återges for fyra delprov (ORD och AO 83 i A och 83:8), Som fram

går av dessa frekvenspolygoner täcker gruppernas poängfordelningar 

varandra i stor utsträckning. Det prov där den genomsnittliga skillna

den mellan män och kvinno r varit störst är AO 83:A, men aven hä r är 

det bara 13 av de 2988 männen som har högre resultat än samtliga kvin

nor, medan 803 av de 3392 kvinnorna hade högre resultat än männens 

medelvärde och 696 män hade läg re resultat än kvinnornas medel värde. 

På båda ORD-proven har vissa takeffekter förekommit, dvs ett tämligen 

stort antal av de prövande har uppnått full poäng, men detta gäller 

både män och kvinnor. För att undvika att skillnad er mellan män oc h 

kvinnor betonas på ett oriml igt sätt har Tresemer (1975) föreslagit 

att i studier där prestationsskillnader rapporteras bör det alltid an

ges hur stor procentuell övertäckning i poäng som föreligger. Tresemer 

(1975) föreslår flera sätt att mäta eller uttrycka denna övertäckning, 

varav ett är att ange hur stor procentandel från det ena könet som 

ligger over medelvärdet för d et andra. Den metoden tillämpad på dessa 

fyra delpro v ger till resultat att på ORD-proven där skillnad en är 

liten ligger på båda pro ven 50 % av kvinnorna högre än männens medel

värde. För delprovet AO 83:A där skillnaderna är större ligger 23 % av 

kvinnorna högre än männe ns medelvärde och för AO 83 i B ligger 37 % av 

kvinnorna högre än männens medelvärd e. En sådan resultatredovisning 

gör det möj ligt att från en skilda studier bilda sig en up pfattning om 

skillnadernas storlek. 

När prestationsskillnader mellan män och kvinnor redovisas är det all

tid viktigt at t komma ihåg att inomgr uppsvariansen är stör re än mel

langruppsvariansen. Detta gör att man inte kan använda skillna der i 

gruppmedelvärden för att predicera enskilda gruppmedlemmars resultat. 
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Figur 10.1 Poängfördelningarna for man och kvinnor på delproven ORD 
och AO våren och hösten 1983. 
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De påvisade skillnaderna mellan man och kvinnor har genomgående varit 

små även i de studier som redovisats i de foregående kapitle n* Med 

Maccobys & Jacklins (1975) metod att räkna antalet jämförelser for och 

emot kommer man dock fram till att jämför elsen av 15 allmänor iente-

ringsprov ger till resultat, i samtliga 15 fall, att män hade hö gre 

resultat. Jämförelsen av 15 ordk unskapsprov utfalle r så att män hade 

genomsnittligt bättre resultat vid tre tillfällen, medan inga skillna

der kunde påvisas vid 12 jämförelser. Den rimliga slutsatsen borde bli 

att män har bättre kunskaper av allmänorienterande karaktär, medan in

ga eller möjligen små skillnader till mäns f ördel föreligger avseende 

ordkunskap. 

Den sammanfattande slutsatsen att män skul le ha bättre kun skaper vad 

avser allmänorientering ger intrycket att män i genomsnitt har en 

aning högre resultat än kvinnor i genomsnitt på alla uppgifter som be

handlar allmänorientering. Av analysen av resul taten för enskilda upp

gifter som gjort s i kapitel sex, framgår att s å inte är fallet. På 90 

av de 450 allmänorienteringsuppgifterna hade kvinnor i genomsnitt 

(statistiskt signifikant) bättre resultat och på 67 uppgifter förelåg 

inga skillnader i resultat mellan män och kvinnor. Slutsatsen bör i 

stället vara den att på vissa områd en inom vad man k an kalla allmän

orientering har män mer kunskaper , på andra områden har kvinnor mer 

kunskaper och på några områden föreligger inga skillnader. 

Den senare slutsatse n får ytterligare stöd av resultaten i kapitel 

nio. Här har en jämfö relse gjorts mellan män och kvinnor som har lika 

resultat på allmäno rienteringsproven: män som hade 18 poäng jämfördes 

med kvinnor som hade 18 po äng. När resultaten för des sa män och kvin

nor jämförs på en skilda uppqifter, finner man do ck att äv en för dessa 

jämställda grupper gäller att de har kunska per på olika områ den inom 

vad man ka n kalla allmanorienterinq. På uppqifter som beh andlade vård 

och hemkunskap hade kvinnor klart högre genomsnittliga resultat, medan 

på uppqifter som behandlade sport och ekonomi hade män klart höqre re

sultat. Bara på 14 av de 60 studerade uppqifterna hade män och kvinnor 

någorlunda lika resultat, trots att de i va nlig mening borde an ses ha 

lika kunskaper i allmänorientering. 
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Slutsatsen att man och kvinnor skulle ha ungefar lika ordkunskap ar 

inte heller korrekt. På bara 121 av de 450 ordkunskapsuppgifter som 

studerats i kapitel sex var de genomsnittliga lösningsfrekvenserna li

ka for män och kvinnor; på 112 u ppgifter hade kvinnor högre lösnings

frekvenser och på 212 upp gifter hade man högre lösningsfrekvenser. De 

likartade resultaten beror snarare på utbalansering av uppgifter än på 

att mäns och kvinnors ordkunskap skulle vara densamma. 

Resultaten i kapitel nio demonstrerar ytterligare att män o ch kvinnor 

uppnår sina resultat på olika sätt. I detta kapitel har en jämfö relse 

på uppgiftsnivå gjorts mellan de man och kvinnor som had e 18 poäng på 
ORD-proven 83 s A och 83 :B. På bara 11 av de 6 0 uppgifterna var lös

ningsfrekvenserna för män och kvinnor någorlu nda lika, medan på nio 

uppgifter 11 procen t eller mer av kvinnorna än av männe n hade svara t 

rätt och på 13 uppgifter 11 pr ocent eller mer av männen än av kvinnor

na hade svarat korrekt. Det fanns ä ven en klar tendens i or den så att 

kvinnliga ord var: "placenta, eklatera, litania, stickling, undfägna, 

chimär, kondolera, eternell och frejdig" . Manliga ord var: "synkron, 

frekventera, undergräva, polemik, hävd, hypotes, dekadans, avhysa, 

kverulera, sonor, bordlägga och ratificera". Dessa ord differ entierar 

således klart mellan kvinnor och män äv en när de ssa grupper objektivt 

sett har lika ordkunskap. 

SLUTREFLEKTIQNER 

Det är v äl belagt att kvinnors status i samhället genomgående är lägre 

än mäns. I alla i ndustriländer förekommer uppenbara status- och löne

skillnader mellan yrken, som är företrädesvis manliga och sådana som 

är företrädesvis kvinnliga, och dessa skil lnader är genomgåen de till 

männens fördel. Denna skillnad i yrkenas status är mer konsistent från 

ett land till ett annat än yrkenas könsdominans. 

Om man går från könsskillnader i yrkesstatus till könsskillnader i in

tellektuella prestationer, går man samtidigt från stora skillnader 

till små. De skillnader som existerar på det senare området, är så 

små, att de kan var a svåra att mäta med test; i synnerhet om man vid 
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testkonstruktionen har lagt vikt vid att välja uppgiftsinnehåll som 

bör vara känt av båda könen. Detta har varit fallet även i foreliggan

de arbete där de könsskil lnader som har konstater ats på delpr ovsnivå 

genomgående varit små. Ändå har det varit möjligt att på enskilda upp

gifter från högskoleprovens ordkunskaps- och allmanorienteringsprov 

finna både systematiska och konsis tenta skillnader i resultat mellan 

könen. De uppgifter som gett upphov till stora resultatskillnader mel

lan män och kvin nor kan ses som illustra tion till mäns och kvinnors 

skilda erfarenhets- och intresseområden. Lite tillspetsat skulle kvin

nors område kunna illustreras med ord som t ex "chiffong, sprund, 

accessoarer, panera och placenta" medan mäns område skulle kunna il

lustreras med ord som "annektera, bi vack, bäring, palissad och beiv

ra". På motsvarande sätt skulle allmänorienteringsuppgifter kunna an

vändas for at t illustrera mäns och kvinnors olika intressen och erfa

renheter; kvinnor har mer ku nskap om t ex "barns jukdomar, tvattanvis-

ningar och krukväxter" medan män ha r mer kunskap om t ex "lände r och 

regeringschefer och vad som utmärker neutronbomben". 

Sven om man inte längre säger öppet att män är intell ektuellt över

lägsna kvinnor, framhålls det ofta att män och kvinnor tänker olika 

och har olika intelle ktuella intressen . Män dominerar t ex avseende 

naturvetenskap och teknik medan kvinnor dominerar när det gäller huma

niora. Men naturvetenskap och teknik ses inte bara som speciellt man

liga områden, de betraktas också som de mest komplexa och svåraste in

tellektuella områdena. Män och kvinnor har således olika förmågor och 

de manliga framhålls som överl ägsna. Detsamma kan sägas om kunskaps

skillnader: man och kvinnor har kunskape r på olika områden, men de 

manliga områdena beskrivs som om de vore svårare eller åtminstone vik

tigare. 

En bidragande orsak till at t en omvärdering eller förändring av olik

heterna mellan män och kvinnor kan vara svåra att åstadkomma, beskrivs 

av We rnersson (1977): 
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"Ytterligare ett skäl til l stabiliteten i könsrollsstruktu-
ren ar ojämlikheten i sig. Att man och traditionellt manliga 
egenskaper åtnjuter en högre värdering i samhället och att 
man har mer makt an kvinnor innebär att män som den starkare 
av de två gruppe rna ofta har ett påtag ligt intresse av att 
bevara status quo. Att män relativt kvinnor har mer makt in
nebär inte endast att de kan utforma de konkr eta samhälls-
forhållandena efter sin grupps behov utan också att den man
liga beskrivningen av verkligheten blir den dominerande", 
(s 242) 

Ett visst stöd för denna beskrivning erhålls från kapite l sju. Här 

framgår att de skilda erfarenhetsvärldarna inte är helt medvetna. Vis

serligen inser gymnasi ster av båda könen att "chiffong" tillhö r det 

kvinnliga erfarenhetsområdet medan "militärstrategier" tillhör det 

manliga. Oen påfallande tendensen är emelle rtid att framför allt de 

manliga uppgifterna bedöms som neutrala. Det tycks vara något lättare 

att avgöra vilka uppgifter som till hör det kvin nliga erfarenhetsområ

det än vilka som tillhö r det manliga. Det skull e kunna tolkas så att 

eftersom den manliga beskrivningen av verkl igheten är dominerande upp

levs den samtidigt som neutral. 

De skillnader som har påvisats i de här redovisad e studierna kan hu

vudsakligen ses som en återspegling av mäns oc h kvinnors skilda erfa

renhets- och intresseområden. Det kan var av värde i sig att belysa 

hur dessa skillnader ser ut oc h vilka eff ekter de har på t ex pro v i 

ordkunskap och allmänorientering. I kapitel 8 antyds också att dessa 

resultatskillnader har större samband med k önstillhörighet än med ut

bildning och att erfar enheter på "k vinnoområden" förvärvas vid se nare 

ålder än erfarenheter på "mansområden". 

Konsekvenserna av dessa resultat för testkonstruktion, blir att kravet 

på uppgifternas representativitet och relevans ytterligare under

stryks. Som redan berört s kan däremo t knappast det krave t ställas på 

provsammansättningen att det inte får förekomma några skillnader i 

provresultat mellan kvinnor och män. Om man inte vill acceptera skill

nader i provresultat finns åt minstone två möjli ga alternativ som här 

endast nämns utan reko mmendation av någonder a eftersom båda är lång

siktiga och skulle kräva grundli g diskussion. Om högskolans rådande 
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värderingssystem förändras mot att priorit era kvinnliga erfarenheter 

och intressen mer än vad som för närvarande är fallet skulle en själv

klar följdef fekt bli att även proven skulle ändras i samma riktnin g 

eftersom proven ska vara representativa för högskola n. Detta skulle 

dock förutsätta en förändring även i samhället utanför högskolan, 

annars skulle högskolan riskera att mista en d el av sin fu nktion. Al

ternativet är at t kvinnor aktivt skulle styras mot man ligt dominerade 

områden för att på så sätt även skaffa sig bättre kunskaper på de om 

råden som i nuläget prioriteras i högskolan och även i viss mån i hög

skoleproven. Såväl för- och nackdelar som svårigheter med bå da alter

nativen är uppenbara, 

FORTSATT FORSKNING 

Könsrelaterade skillnader i provresultat är ett stort forskningsområde 

som kan behandlas på många olika sätt och utifrån många olika infalls

vinklar, Ett forskningsarbete måste med nödvändighet avgränsas, vilket 

självklart inte betyder att alla aspekter som hamnar utanför gränserna 

bedömts som oviktiga. 

Det som har b ehandlats i detta arbete är (1) mäns och kvinnors (2) re

sultat på ordkunskaps- och allmänorienteringsuppqifter (3) av fler-

valstyp (4) med viss kontroll av variablerna utbildning och presta

tionsnivå. 

Punkterna 1-4 ovan ange r aspekte r i vilka avgränsningar har gjort s i 

detta arbete. Förslag till fortsatt forskning i ansl utning till detta 

arbete kommer huvudsakligen att inne bära ett överskridande av var oc h 

en av de g ränser som dragits. 

Den första avg ransningen är således att end ast resul tat av vuxna män 

och kvinnor (samt gymnasister) har jämförts. Det vore av in tresse att 

undersöka när de skil lnader som här har observe rats börjar uppträda. 

Eftersom skillnaderna återspeglar olikheter mellan män och kvinnor av

seende erfarenheter och intressen är det fullt tänkbart att m otsvaran

de skillnader är små eller inte fö religger före puberteten. Visst stöd 
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för att så skulle kunna var a fallet ger de resulta t som erhållits av 

Emanuelsson & Svensson (19 84) som visar att for 13-åringar tycks 

flickors ordkunskap vara någo t större an pojkars . Det skulle va ra av 

intresse att under söka om detsamma gälle r for allmän orientering. Re

sultaten i kapitel 7 i detta arbete antyder även att utpräglade kvinn

liga erfarenheter förvärvas vid senare ålder än man liga erfarenheter: 

samtliga "kvinnliga" uppgifter var s vårare for gymnasiegruppen än för 

vuxengruppen medan de "manliga" uppgifterna var ungefär lika svåra el

ler möjligen något lättare för gymnasieqruppen. Det har också framgått 

att även om resultaten för bå de män och kvinnor ökar med s tigande ål

der i både ordkunskap och allmänorienteringsproven ökar samtidigt re

sultatskillnaderna mellan män och kvinnor. Det skulle vara av värde 

att närmare undersöka giltigheten av dessa resultattendenser. 

Den andra avgränsningen som har gällt för detta arb ete är at t enbart 

två slag av pr ov har stu derats nämligen ordkunskaps- och allmäno rien-

terinqsprov. Motiveringen till att välja dessa två ty per av prov var 

att i dessa prov är in nehållet i en uppgift på ett direkt sätt relate

rat till hur uppgiften besvaras. Om innehållet i denna typ av prov in

te hade haft någon betydelse för skillnaderna mellan män och kvinnor i 

resultat, skulle innehållets betydels e för könssk illnaderna möjligen 

ha kunnat avfärdas. Nu erhålls det resultatet att det föreligger 

strukturskillnader i mäns och kvinnors svarsmöns ter som ar tämlige n 

klart relaterade till ämnesinnehållet i uppgifterna. Viss antydan gavs 

även om vil ket innehåll som är "m anligt" respektive "kvinnligt". Där

för skulle det vara av värde att undersöka även för andra typer av 

prov, där innehållet bara är indirekt relaterat till besvarandet av en 

uppgift, hur stor betydelse innehållet i så dana fall kan ha för köns

skillnaderna i resultat. Det skulle därför kunna vara fruktbart att 

studera även högsk oleprovens övriga delprov med avseen de på innehå l

lets betydelse for könsskillnaderna i resultat . Man skulle kunna för

vänta sig att å tminstone för läsförståelse och studiefärdighet borde 

innehållet i lästexter respektive informationshäften kunna inverka på 

könsskillnaderna i resultat. Det borde vara lättare att förstå en text 

eller finna i nformation ur en arbetsbok som h andlar om n ågot inom ens 

eget intresse- eller erfarenhetsområde. Detsamma skulle kunna gälla 
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for förmå gan att tolk a diagram, tabeller och kartor; om den inf orma

tion som efterfrågas upplevs som intres sant bor det vara lät tare att 

besvara en uppgift. Som framgått av result aten i detta arbete skiljer 

sig man och kvinnor åt avseende vilka områden som ar av intresse. 

Slutligen vad gäller logisk resonemangsförmåga kan det vara svårare 

att uppställa direkta hypoteser om hur stor betydelse uppgiftsinnehål

let kan tankas ha. 

Det har utförts ett flertal intressanta undersökningar av samband mel

lan prestationer och intre sse inom de naturvetenskapliga och matema

tiska områdena. Man har funnit att det föreligger ett positivt samband 

mellan uppfattning om matematik och prestationer i ämne t, men även att 

skillnaderna mellan pojkar och flickor i prestationer i matematik öka

de med ålder samtidigt som skillnaderna i deras intresse för ämnet 

ökade (Hilton & Berglund, 1974). Man har vidare funnit att skillnader

na i att ityd till matematikämnet var störr e än skillnaderna i presta

tion mellan pojkar och flickor (Fennema & Sherman, 1977). I fråga om 

naturvetenskap har även k onstaterats att visser ligen föreligger stora 

skillnader mellan pojka r och flicko r avseende atti tyder till ämnena, 

men även då man jämför de pojkar och flickor som hade lika positiv 

attityd till ämnena kvarstod skillnader i prestation (Kelly, 1978). 

Lie & Sjaberg (1984) som genomfö rt ett projek t om "Jenter o g fysikk" 

undersökte bl a intresset för att l ära sig skilda moment inom fysikäm

net. De fann att för elever i både klass erna 5 och 7 var intresse t 

större hos pojkar än hos flickor för de flesta delmomenten inom ämnet; 

de områden där intress eskillnaderna var störs t i pojkarnas favör var 

"bilmotorer, raketer och rymdfärd" och "ström och elektrisk spän

ning". Moment som flickorna var klart mer intresserade att lära sig om 

var "kosthåll och hälsa, färger, regnbågen" och "snö kristaller". Alla 

dessa resultat tyder på att även inom naturv etenskapliga och matem a

tiska områden skulle det kunna vara möj ligt att finn a samband mellan 

uppgiftsinnehåll och könsskillnader i provresultat; det som kanske 

vore svårare, men väl värt att närmare undersöka skulle vara att finna 

delområden som ar av klart större intresse för flickor. 
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Den tredje avgränsning som har gjorts i detta arbete är att endast 

uppgifter av flervalstyp har studerats. Det är mycket möjligt att upp

giftstyp i sig kan ha betydelse for könsskillnaderna i resultat. 

Murphy (1979) noterade t ex at t när flervalsfrågor infördes på områden 

där man tidigare hade använt öppna-svars-frågor, tycktes samtidigt 

mäns prestationer öka i jämförelse med kvinnors. Det finns alltså 

visst skäl för antagandet att olika typer av uppgifter fungerar på 

olika sätt för män oc h kvinnor och det skulle därför vara av int resse 

att närmare belysa mäns och kvinnors prestationer på olika uppgiftsty

per. 

Den fjärde avgränsningen gäller variabler förutom ålder som kan tänkas 

ha betydelse för könsskillnader i resultat på prov. I detta arbete har 

utbildningsbakgrund och prestationsnivå kontrollerats. En mycket ange

lägen uppgift vore att i detta sammanhang även studera sociala grupper 

för att undersöka om skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller 

provresultat är olika i olika sociala grupper. Det är tämligen väl 

fastlagt att resultat på p rov skiljer sig mellan olika sociala grupper 

(se t ex Svensson, 1972) men det är oklart om det förekommer någon in-

teraktion mellan kön och social grupp så att t ex kön sskillnaderna är 

större i lägre sociala grupper än i höqre el ler om de ä r olika för o-

lika typer av prov . 

En annan och näraliggande utökning vore att unde rsöka socialisations-

processens inverkan på kognit iva prestationsskillnader mellan m än och 

kvinnor. Det har gjorts ett flert al studier av sociali sationsprocess-

ens betydelse för könsroller och deras förvärvand e, medan ytterst få 

studier finns av hur socialisationen inverkar på de könsrelaterade 

skillnader som finns i kognitiv förmåga (Wittig & Petersen, 1979). 

Bengtsson (1983) fann bl a att kvinnor som blivit naturvetare hade 

haft ett annat mönster för föräl draidentifikation under uppväxt en än 

vad som gällde för kvinnor som blivit humanister. Det kan således fin

nas skäl att förvänta siq att social isationen kan ha stor betydelse 

för den framtida intresseorienteringen och därvid även f ör könsskill

nader i intellektuella prestationer. 
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11 SUMMARY 

In 1977i a reform of higher education in Sweden was implemented which 
included widened rules of admission for adult students. At the same 
time the Swedish Scholastic Aptitude Test (SSAT) came into use for 
selecting candidates for higher education. The SSAT is constructed and 
developed at the Department of Education at Umeå University snd the 
studies reported in this monograph have been carried out as psrt of 
this test development. 

The monograph deals with the problem of $ex differences in test re«* 
suits, and the problem is studied from different angles* Originally, 
the aim was to investigate whether the use of test results in selec

tion could be considered fair in spite of the differences between m en 
and women in test score averages. In the course of work, the sim wss 
specified towards finding factors in test item content related to sex 
differences in results, and also to examine the consistency of sex 

differences in different groups of men and women. 

In most of the studies reported in this work the subjects have been 
the group of adult applicants for higher education eligible for higher 
education under the provision of the so-called 25:4 rule. According to 
the 25:4 rule, individuals aged 25 or more with at least 4 years* 

working experience and a certified knowledge of Swedish and English 
have general eligibility to higher education. This group of adult 

applicants constitutes the main part of the examinees of the SSAT and 
their test results have been studied in chapters three, five, six and 

nine. Traditionally, admission to university education in Sweden has 
been based on a matriculation certificate taken upon completion of 

upper secondary school. This is why students in the last form of upper 
secondary school have always been used as subjects for the try-out of 
items for the SSAT; they are also the subjects in some of the studies 

in this work. In chapter four, seven and eight the results analysed 

are from students in the last form of upper secondary school. 
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Background 

A substantial amount of research has been carried out on intellectual 
differences between the sexes and there are several bibliographies 

available on the subject. In chapter two a short presentation is given 
of some generalizations concerning sex differences in verbal, quanti
tative and spatial ability. Serious objections are raised against some 
of the conclusions often arrived at within this research area* One 
objection refers to the mixing of different age groups. Another objec

tion refers to the classification of abilities which often combine 
conceptually very different behaviours under the same he ading. A final 

objection refers to the dichotomization of results into statistically 
significant and non-significant, which does not give any information 

about the size of the differences observed. 

As mentioned before the S5AT has been in use since 1977 for selecting 
candidates for higher education. The SSAT consists of six subtests, 

all composed of multiple-choice items. In chapter three the results 
for men and women on 15 test occasions are presented. The results on 
every subtest, except for one, showed that on the average men scored 
higher than women; the exception was a vocabulary test where on three 

occasions women averaged slightly higher than men. The examinees were 
also grouped according to age into four groups; below 25 years, 25-29 

years, 30-39 years and above 40. The sex differences in results re

mained within all age groups, but they were smaller in young age 
groups than in the older ones. The examinees were also grouped into 
seven groups according to educational backgrounds group one at one end 
contained people who had only passed compulsory school, group seven at 
the other end contained people who had more than two years' study at 

the university level. Sex differences in test results were smaller in 
groups with longer education, but sex differences could still be 
observed. The conclusion drawn was that neither age nor length of 

education could explain the observed sex differences in test results. 

In this work two subtests of the SSAT have been extensively studied 
regarding sex differences in average scores. The two subtests studied 
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are: ORD - a vocabulary test whi ch is intended to measur e the compre

hension of words and concepts - and AO - a test on genera l knowledge 

in which items from many different areas are i ncluded. These two sub

tests were chosen because the main focus in the w ork is on the signi

ficance of item conte nt for sex difference s in results , and in the se 

tests the content can be regarded as the prima ry determinant in sub

mitting correct responses. 

Test Fairness 

Accordinq to Green & Draper (1972): "A biased test is popularly under

stood to be a test which is unfair to identifi able subgroups of the 

general population in which it is being used" (p. 1). The tes t bias 

models have been constructed to correct for this unfairness. In chap

ter four some different test bias models are surveyed and two models -

the regression model (Cleary, 1968) and the constant ratio model 

(Thorndike, 1971) - are used empirically with result s on a trial ver

sion of the SSAT as the predictor variable and grade point averages as 

the criterion variable. The resul ts indicate in accorda nce with both 

models, that girls shoul d be admitted to higher educ ation on a lower 

test score than boys. The two models disagree, however, regarding what 

test score to use as the cutting score. As the criterion variable used 

in the study was neithe r valid nor releva nt enough, the results can 

only be seen as an illustration of the difficulties in test bias 

studies, one of the main difficulties being to determine the criterion 

measure. All test bias models dep end on the qualit y of the criterion 

measure and as it i s almost impossible to meas ure the crit erion in a 

valid, relevant and reliable way, none o f the strictly statistical 

test bias models can be recommended for prac tical use. The other main 

problem in the test bias discussion has been described by Linn (1976): 

"Part of the difficulty with model s ... is that they try to prov ide a 

purely technical resolution to an issue that involves value judge

ments. Values are implicit in the models. To adequately address issues 

of values they need to be dealt with explic itly" (p. 54). The mos t 

important result of the discussion of test bia s is perhaps the recog

nition that what constitutes a fair use of tests is not simply a tech

nical question but it is an issue whic h involves value judgements on 

fairness. 
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Another approach to the examination of test fairness can be found 

under the heading of "ite m bias 11 or "content bias". Item bias is at 

hand when sing le items in a test favour or disf avour some particular 

subgroup of the population for which the test is intend ed. Item bias 

methods detect items that are deviant i.e. which measure somethin g 

else than the test as a whole. Cole (1981) distinguished between two 

major categories of item bias models: Those based on item-group-inter

action and those usinq item-response-theory approaches. 

In chapter five, one metho d from each of these two major categori es 

has been used on 60 test items on vo cabulary and 60 on general know

ledge. The methods applied were the delta-plot-method (Angoff et al., 

1972) and the chi-sgu are-method (Scheuneman, 1977). According to the 

first method, an item is biased if it is pa rticularly difficult for a 
subgroup of the populat ion in comparison with the ot her items of the 

test. According to the second method, an item is u nbiased if the pro

bability for a correct respon se is the same for individ uals with the 

same ability regardl ess of group member ship. The results of the two 

methods of analysis were compared, an d 22 of the 120 analysed items 

turned out to be biased according to both methods. The biased items 

were then further analysed with reg ard to specific item content. Five 

vocabulary items were bia sed again st men. These con tained the words: 

"insipid, fertile, relapse, latent, averse" (in Swedish: fadd, fertil 

recidiv, latent, avog). Eight vocabulary items were biased against 

women. These contain ed the words: "metamorphosis, contingent, mani

festo, decree, decoy, premise, reprima nd" and a technical word for 

"slack water" (in Swedish: metamorfos, kontingent, manifest, dekret, 

bulvan, premiss, reprimand, sel). Two test items on general knowledge 

were biased aaainst men. They both dealt with children, but in differ

ent ways: one was abo ut a children's bo ok and the other was about a 
children's disease. Seven test items on q eneral knowledge were biased 

against women: three of these contained both tables and the "per cent" 

concept, one contained "maps", one was about "war history", one about 

"labour market" and one was about "physics". The results show that 

there seems to be some kind of relationship between test item content 

and differences in male-female responses. In order to be more specific 

about this relationship more test items need to be analysed. 
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The Significance of Content for Sex Differences in Test Results 

The results in chapter five indicate that it might be rewarding to 

examine the content of test items in order to determine whether or not 

there are sub-categories of items fa vouring men or women. In cha pter 

six all test items on vocabulary and general knowled ge used in the 

SSAT from 1977 to 1983 were analysed regarding sex differences in 

results and test item content. The study was focussed on the relation 

of sex differences in test item diff iculty to content factors in the 

test items. The test items were analysed in two w ays. First the items 

were classified according to the specific content into subject areas. 

Then the items were categorized according to the size of the differen

ces between men an women in responses. Seven difference categories 

were used: 1) "extremely female items" wher e the p-value di fferences 

in favour o f women were more than 20 %f 2) "clearly female items" 

where the differences in favour of women were between 11 and 20 %f 3) 

"female items" where the differences were between 3 and 10 %f 4) 

"neutral items" where the differences were less than 3 % in any direc

tion and with similar difference limits, 5) "male items", 6) "clearly 

male items", and 7) "extremely male items". Finally the two methods of 

analysis were compared. The vocabulary test items were somewhat diffi

cult to group into subject areas, as a given word may have severa l 

connotations. Only 159 of the 450 words could be classified in this 

way into 14 subject areas. The mean differenc es in male-female re

sponses were calculated for each area and then plac ed on a continuu m 

female-neutral-male. Far out on the male side were subject areas like 

"sports", "physics", "geography" and "histo ry/politics" whereas sub

jects like "biology", "education", "religion", "literature" and "cul

ture" were in the middle of the continuum; on the female side was 

"home economics". The distribution of the items on the difference 

categories was, from one to seven; 6, 27, 79, 121 , 152, 51, 14. The 

items on general knowledge were classified into 24 subject areas, 

which were de alt with in the same way as the vocabulary item areas. 

Far out on the male side of the continuum were subjec t areas like: 

"sports", "physics", "geography", "politics", "econ omics", "adminis

tration", "labour market" . On the female side of the continuum were 
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"home economics" and "diseases". The distribution of the items on 

difference categories was from one to sevens 4, 26, 60, 67, 136, 105, 

52. Of the four extr emely female items there we re two on "diseases", 

one on "home economic s" and one on "biology" (pot plants). Of the 

extremely male items, most belonge d to "internat ional affairs" (11), 

"physics" (9), and "geography" (6). 

The relationships between test it em content and male-fem ale responses 

found in chapter six agreed very much with conve ntional ideas about 

male and female interests. Therefore the aim of the study reported in 

chapter seven was to find out to what extent the examinees, by looking 

at the contents of the test items, are able to predict which items 

will favou r men and which items wil l favour women. One test on voca

bulary and one test on general knowledge were composed of items which 

had been observed to be "extremely or clearly male" or "female" and 

"neutral items". The subjects - students in the last form of upper 

secondary school - were instructed both to answe r each test ite m and 

to state whether they believed the item to be easier for men or women, 

or neutral. The resul ts from this st udy show that the po ssibility to 

identify which items will give rise to differ ences between the sexes 

seems to be very limited. Some of the "female" items were c orrectly 

identified as female, b ut the majority of the "male" items were be

lieved to be neutral. It has sometimes been put forward that it should 

be possible to predict which items give rise to sex differences. This 

hypothesis was not supported. 

The Consistency of Sex Differences in Different Groups of Hen and 

Women 

In chapter three, the results of men and women of differ ent ages and 

with different educational backgrounds were compared. It wa s observed 

that differences seemed to be greater between the older men and wom en 

than between the younger ones and also that the differences were 

smaller between men an d women with long educa tions compared to those 

with short educations. However, to define educational background only 

with numb er of years of study was believed to be insufficient since 
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the same length of education may include very differe nt programmes. 

Such differences could conceivably cause the sex differ ences in test 

results. In chapter eight, sex differences in test results were 

studied for boys an d girls who had chosen the same cours e programmes 

in upper secondar y school. One test on vocabulary and one test on 

general knowledge were composed of 15 items observed to be "extremely 

or clearly female " and 15 items observed to be "extremely or cle arly 

male". These tests were give n to students in the last form of upper 

secondary school in orde r to compare students who had chosen the same 

course programme and hence had as similar educational background as 

possible, not only as regards course length but also as regards course 

content. The problem in this study was that there were few boys in the 

humanities course and also very few girls in the engin eering course. 

These groups were theref ore too small to allow any conclu sions. The 

overall results show that rega rdless of course programmes boys scored 

higher on male items than did girls, and on the vocabulary test girls, 

regardless of course programmes, scored higher than boys on the female 

items. On the test on general knowledge, however, girls on the natural 

sciences programm e scored lower than boys on the same programme on 

female items. These girls scored higher tha n any oth er group of girls 

on the male items bu t still lower than the boys. An other interesting 

observation made fro m these results was that for the male items the 

difficulty level for the students was about the same as the difficulty 

level for the group of adult people, bu t the female items were on a 

considerably higher difficulty level for the students than they had 

been for the adults. 

In the last empirical study reported, teste es with the same average 

scores on two vocabulary and two general knowledge tests were compared 

regarding sex differences on individual test items. Even in these 

groups of examinees who had the same test results and who should 

accordingly be rega rded as having identical achievement in vocabulary 

and general knowledge there were considerable differences between the 

sexes on item level. Hen and women ha d gained their sc ores on differ

ent items. Regarding male an d female are as, the results in thi s study 

further confirm the results fro m chapters five an d six. The items on 
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"home economics" and "diseases" were easier for females, while the 

items on "natural sciences", "sports", "economics" or "politics" were 

easier for male s. According to the delt a-plot-method 24 of the voca

bulary and 22 of the general knowledge items were biased. The main 

conclusion drawn from this study is that sex differences in test 

results should be studied on item level and not on subtest level. 

Concluding remarks 

In chapter ten, the results from all the studies are summari zed and 

discussed in relation to the validity of the 5SAT. The validation pro

cess involves coll ecting information concerning the accuracy of all 

interpretations that can be made from a test score. When group differ

ences exist in the test scores, the question of validity, amounts to 

the question whether these dif ferences accurately reflect differences 

between the groups in the characteristics that the scores are supposed 

to represent. Test bias may be seen as a question of criterion related 

validity of the test and item bias may be seen as a question of either 

content validity or construct validity or both. The consisten cy of 

differences for different groups is a question of construct validity. 

Items clearly related to the concept which the test intends to measure 

should not be consi dered as biase d even if there are sex differences 

in the results. That is, if the differences that appear in the respon

ses are relevant for the pe rformance to be measured, then items show-

ina differences should remain in the test; if the items sh owing dif

ferences are not relevant, then they should be remo ved from the test. 

The problem, however, is to decide whether an item is relevant or 

not. The vocabulary as well as the general knowledge subtest in the 

SSAT are defined in a broad manner, which makes it r ather difficult to 

rule out particular items as not relevant. 

This work has primarily been focussed on item analysis. The motive for 

this orientation is tha t the singl e test item is the mo st fundamental 

level of any test, at the bot tom of all the inferences made from test 

scores. Therefore it i s important to understand the subtle differences 
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in the content to which indivi duals react differently and to see the 

conceptual and psychological implications of differences in items. The 

results indicate that conclusions about sex differences should not be 

drawn on the basis of composite test scores. Whether one sex group 

scores higher than the other may be due to its better results on some 

of the particular items in the test but not on others, and the com

posite test score may depen d on the specific composition of items in 

the test. 





209 

REFERENSER 

Aiken, L.R. Psychological Testing and Assessment. Allyn and Bacon, 
Boston, 1976. 

Anastasi, A. Differential Psychology. MacMillan, New York, 1958. 

Anastasi, A. Psychological Tests: Uses and Abuses. Teachers College 
Record, 1961, 62, 389-393. 

Anastasi, A. Psychological Testing. MacMillan, New York, 1968. 

Anastasi, A. Psychological Testing. MacMillan, New York, 1982. 

Anderson, S. (Ed.) Sex Differences and Discrimination in Education. 
Jones, Ohio, 1972. 

Angoff, W.H. & Sharon, A.T. Patterns of Test and Item Difficulty for 
Six Foreign Language Groups on the Test of English as a Foreign 
Language. Educational Testing Service, Research Bulletin, 2, 1972. 

Angoff, W.H. & Ford, S.F. Item-Race Interaction on a Test of Scolastic 
Aptitude. Journal of Educational Measurement, 1973, 10, 95-106. 

Angoff, W.H. & Sharon, A.T. The Evaluation of Differences in Test 
Performance of Two or More Groups. Educational and Psychological 
Measurement, 1974, 34, 807-816. 

Angoff, W.H. Use of Difficulty and Discrimination Indices for Detect
ing Item Bias. In Berk, R.A. (Ed.) Handbook of Methods for Detecting 
Test Bias. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982. 

Archer, J. & Lloyd, B. Sex and Gender. Penguin Books Ltd, 
Harmondsworth, 1982. 

Bengtsson, M. Föraldraidentifikation hos kvinnliga naturvetare och 
humanister - utvecklingspsykologiska, differentiella och socialpsy
kologiska aspekter. Akademisk avhandling, Institutionen for tillam-
pad psykologi, Lunds universitet, 1983. 

Berk, R.A. Handbook qf Methods for Detecting Test Bias. The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1982. 

Block, J.H. Issues, Problems and Pitfalls in Assessing Sex Differ
ences: A Critical Review of 'The Psychology of Sex Differences', 
Merril-Palmer Quarterly, 1976a, 22, 283-308. 

Block, J.H. Debatable Conclusions about Sex Differences. Contemporary 
Psychology, 1976b, 21, 517-522. 

Brown, F.G. Guidelines for Test Use: A Commentary on the Standards for 
Educational and Psychological Tests. The National Council of 
Measurement, 1980. 



210 

Budd, R.W., Thorp, R.K. & Donohew, L. Content Analysis of Communica
tions. MacMillan Company, New York, 1967. 

Cardall, C. & Coffman, W.E. A Method for Comparing the Performance of 
Different Groups on the Items in a Test. Educational Testing Ser
vice, Research Bulletin, 61, 1964. 

Carmichael, L. (Ed.) Manual of Child Psychology. Wiley, New York, 
1954. 

Cleary, T.A. & Hilton, T.F. An Investigation of Item-Bias. Educational 
and Psyschological Measurement, 1968, 28, 61-75. 

Cleary, T.A. Test Bias: Prediction of Grades of Negro and White 
Students in Integrated Colleges. Journal of Educational Measurement, 
1972, 28, 17-32. 

Coffman, W.E. Sex Differences in Responses to Items in an Aptitude 
Test. Eighteenth Yearbook, National Council of Measurement in Educa
tion, 1961, 117-124. 

Cohen, J, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 
Academic Press, London, 1969. 

Cole, N.S. Bias in Selection. Journal of Educational Measurement, 
1973, 10, 237-255. 

Cole, N.S. Test Validity, Science and Social Values. Paper presented 
at the annual meeting of the National Council on Measurement in 
Education, Boston, April, 1980. 

Cole, N.S. Bias in Testing. American Psychologist, 1981, 36, 1067-
1077. 

Cronbach, L.J. & Meehl, P.E. Construct Validity in Psychological 
Tests. In Jackson, D.N. & Messick, S. (Eds.) Problems in Human 
Assessment. McGraw H ill, New York, 1967. 

Cronbach, L.J. Test Validation. In Thorndike, R.L. (Ed.) Educational 
Measurement. American Council on Education, Washington, 1971, 443-
507. 

Cronbach, L.J. Beyond the Two Disciplines of Scientific Psychology. 
American Psychologist 1975, 30, 116-127. 

Darlington, R.B. Another Look at "Cultural Fairness". Journal of 
Educational Measurement, 1971, 75, 71-82. 

Donlon, T.F., Ekström, R.B. & Lockheed, M.E. The Consequences of Sex 
Bias in the Content of Major Achievement Test Batteries. Measurement 
and Evaluation in Guidance 1979, 11, 202-216. 

Donlon, T.F., Hicks, M.M. & Wallmark, M.M. Sex Differences in Item 
Responses on the Graduate Record Examination. Applied Psychological 
Measurement, 1980, 4, 9-20. 



211 

Dwyer, C.A. Test Content and the Determination of Sex Differences in 
reading. Paper presented at the annual meeting of the American Edu
cational Research Association. Washington, 1975. 

Dwyer, C.A. The Role of Tests and Their Construction in Producing 
Apparent Sex-Related Differences in Wittig, M. & Petersen, A.(Eds.) 
Sex-Reljated Differences in Cognitive Functioning. Academic Press, 
New York, 1979, 335-352. 

Echternacht, G. A Quick Method for Determining Test Bias. Educational 
and Psychological Measurement, 1974, 34, 271-280. ' 

Einhorn, H.J. & Bass, A.R. Methodological Considerations Relevant to 
Discrimination in Employment Testing. Psychological Bulletin, 1971, 
75, 261-269. 

Emanuelsson, I. Utvärdering genom uppföljning av elever. Ett nytt in-
dividualstatistikprojekt. Rapport frän institutionen for pedagogik, 
Hogskolan for lärarutbildning i ̂Stockholm, 1979, 11. 

Emanuelsson, I. Utvärdering genom uppföljning av elever II. De första 
datainsamlingarna. Rapport från institutionen for pedagogik, Hogsko
lan for lärarutbildning i Stockholm, 1981, 10. 

Emanuelsson, I. <5c Sve nsson, A. Sjunker intelligensnivån? En jämförelse 
mellan trettonåringar testade 1961, 1966 och 1980. Publikationer 
från institutionen for.pédaqoqik, Goteborgs universitet, 1984:02. 

Fairweather, H. Sex Differences in Cognition. Cognition 1976, 4, 231 — 
280. 

Fennema, E. & Sherman, J. Sex-Related Differences in Mathematics 
Achievement, Spatial Visualization and Affective Factors. American 
Educational Research Journal, 1977, 14, 51-71. 

Ferguson, L.R. & Maccoby, E.E. Interpersonal Correlates of Differen
tial Abilities. Child Development, 1966, 37, 549-571. 

Garai, J.E. & Scheinfeld, A. Sex Differences in Mental and Behavioral 
Traits. Genetic Psychology Monographs 1968, 77, 169-299. 

Goodenough, F. The Consistency of Sex Differences in Mental Traits at 
Various Ages. Psychological Review, 1927, 34, 440-462. 

Green, D.R. & Draper, J.F. Exploratory Studies of Bias in Achievement 
Tests. Paper presented at the annual meeting of the American Psycho
logical Association. Honolulu, September, 1972. 

Gu i 1ford, J. P. Fundamental Statistics in Psychology and Education. 
McGraw-Hill, New York, 1965. 

Guion, R.M. Employment Tests and Discriminatory Hiring. Industrial 
Relations, 1966, 5, 20-37. 



212 

Guion, R.M. On Trinitarian Doctrines of Validity. Professional Psycho-
logy, 1980, 11, 385-398. 

Gustafsson, J. E. The Rasch Model for Dichotomous Items: Theory, 
Applications and Computer Program. Reports from the Institute of 
Education, University of Goteborg, No. 63, 1977. 

Hansson, G. Svensk skola i internationell belysning II. Läsning och 
litteratur. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1975. 

Hartnett, 0., Boden, G. & Fuller, M. (Eds.) Women. Sex Role Stereo
typing. Tavistock, London, 1979. 

Hays, W.L. Statistics. Holt, Rinehart and Winston, London, 1963. 

Henrysson, S. & Wedman, I. Studielämplighetsprovets innehåll. 
Pedagogisk Debatt, Umeå, 1974, nr 11. 

Hicks, M.M., Donlon, T.F. & Wallmark, H.H. Sex Differences in Item 
Responses on the Graduate Record Examination. Unpublished paper, 
1976. 

Hilton, T.L. <5c Berglund, G.W. Sex Differences in Mathematics Achieve
ment - A Longitudinal Study. Journal of Educational Research, 1974, 
67, 231-237. 

Hoffman, L.R. & Maier, N.R. Social Factors Influencing Problem Solving 
in Women. Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 4, 
382-390. 

Hoffman, L.W. Early Childhood Experiences and Women's Achievement 
Motives. Journal of Social Issues, 1972, 28, 129-155. 

Hoover, H.D. & Kolen, M.J. The Reliability of Six Item Bias Indices. 
Applied Psychological Measurement, 1984, 8, 173-181. 

Hoyenga, K.B. & Hoyenga, K.T. The Question of Sex Differences. Little, 
Brown <5c Company, Toronto, 1979. 

Hultin, B. 5kolans produktivitet. Skolresultat i 12 lander. Almqvist & 
Wiksell, Stockholm, 1968. 

Husén, R. (Ed.) International Study of Achievement in Mathematics. 
Stockholm o New York, 1967. 

Hyde, J.S. How Larqe are Cognitive Gender Differences? American 
Psychologist, 1981, 36, 892-901. 

Härnqvist, K & Svensson, A. A 5wedish Data Bank for Studies of Educa
tional Development. Sociological Microjournal, 1973, 7, 35-42. 

Högskoleprovet 1984, Orientering och exempel, UHÄ. 



213 

Ironson, G.H. A Comparative Analysis of Several Methods of Assessing 
Item Bias. Paper presented at the annual meeting of the American 
Educational Research Association. Toronto, March 1978. 

Ironsson, G.H. & Subkoviak, M.J. A Comparison of Several Methods of 
Assessing Item Bias. Journal of Educational Measurement, 1979, 16, 
2Q9-225# -

Jackson, D.N. & Messick, S. (Eds.) Problems in Human Assessment. 
McGraw-Hill, New York, 1967. 

Jensen, A.R. Bias in Mental Testing. Methuen & Co, London, 1980. 

Josephson, 0. Mans och kvinnors ordforståelse. Rapport nr A9 från 
Forskningskommittén i Uppsala for modern svenska, 1977, 

Kelly, A. Girls and Science. An International Study of Sex Differences 
in School Science Achievement. Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm, 1978. 

Larsson, K. (red.) Skola, språk och kon. Studentlitteratur, Lund, 
1982. 

Lexelius, A. & Wedman, I. Resultat från provningar med högskoleprovet 
1979. SpSnor från Spint, nr 18. Pedagogiska institutionen, Utaeå 
universitet, 1980. 

Lie, S. & Sjeberg, S. "Myke" jenter i "hårde" fag? Universitetsför
laget, Oslo, 1984. 

Linn, R.L. Fair Test Use in selection. Review of Educational Research, 
1973, 43, 139-161. 

Linn, R.L. In Search of Fair Selection Procedures. Journal of Educa
tional Measurement, 1976, 13, 53-58. " 

Linn, R.L. Selection Bias: Multiple Meanings. Journal of Educational 
Measurement, 1984, 21, 33-47. 

Lockheed, M. Sex Bias in Educational Testing: A Sociologist's Perspec
tive. Paper presented at the International Symposium on Educational 
Testing. The Hague, July, 1974. 

Loevinger, J. Objective Tests as Instruments of Psychological Theory. 
In Jackson, D.N. & Messick, S. (Eds.) Problems in Human Assessment. 
McGraw-Hill Book Company, New York, 1967, 78-123. 

Lord, F.M. Practical Applications of Item Characteristic Curve 
Theory. Journal of Educational Measurement, 1977, 14, 117-138. 

Maccoby, E.E. (Ed.) The Development of Sex Differences. Tavistock, 
London, 1967. 

Maccoby, E.E. & Jacklin, C.N. The Psychology of Sex Differences. 
Oxford University Press, London^ 197!?. 



214 

Merz, W.R. Estimating Bias in Test Items Utilizing Principal Component 
Analysis and the General Linear Solution. Paper presented at the 
annual meeting of the American Educational Research Association. San 
Francisco, 1976. 

Messick, S. "What Kind of Difference Does Sex Make?" In Anderson, S. 
(Ed.) Sex Differences and Discrimination in Education. Jones, Ohio, 
1972, 2-8. 

Messick, S. Evidence and Ethics in the Evaluation of Tests. Educa
tional Testing Service, Research Report, 9, 1981. 

Milton, G.A. The Effects of Sex-Role Identification upon Problem-
Solving Skill. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1957, 55, 
2 0 8 - 2 1 2 .  

Milton, G.A. Sex Differences in Problem-Solving as a Function of Role 
Appropriateness of the Problem Content. Psychological Reports, 1959, 
5, 705-708. 

Mischel, G. Sex-Typing and Socialization. In Müssen, P.H. (Ed.) 
Carmichael's Manual of Child Psychology, Wiley, New York, 1970. 

Mischel, H.N. Sex Bias in Evaluation of Professional Achievements. 
Journal of Educational Psychology. 1974, 66, 157-166. 

Murphy, R.J.L. Sex Differences in Examination Performance: Do These 
Reflect Differences in Ability or Sex-Role Stereotypes? In Hartnett, 
0., Boden, G. & Fullèr, M. (Eds.) Women, Sex-Role Stereotyping. 
Tavistock, London, 1979. 

Nordlund, G. Prognos av framgång i studier. Doktorsavhandling vid 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1975. 

Novick, M.R. & Ellis, D.D. Equal Opportunity in Education and Employ
ment Selection. American Psychologist, 1977, May, 306-320. 

Petersen, N.S. An Expected Utility Model for "Optimal" Selection. 
Iowa Testing Programs Occasional Paper No.10, 1975. 

Petersen, N.S. & Novick, M.R. An Evaluation of Some Models for 
Culture-Fair Selection. Journal of Educational Measurement, 1976, 
13, 3-29. 

Rudner, L.M. An Approach to Biased Item Identification Using Latent 
Trait Measurement Theory. Paper presented at the annual meeting of 
the American Educational Research Association. New York, April, 
1977. 

Rudner, L.M. Efforts Toward the Development of Unbiased Selection and 
Assessment Instruments. Paper presented at the Third International 
Symposium on Educational Testing. Leyden, The Netherlands, June, 
1977. 



215 

Rudner, L.M. & Convey, J.J. An Evaluation of Select Approaches for 
Biased Item Identification. Paper presented at the annual meeting of 
the American Educational Research Association. Toronto, March, 1978. 

Rudner, L.M., Getson, P.R. & Knight, D.L. Biased Item Detection 
Techniques. Journal of Educational Statistics, 1980a, 5, 213-233. 

Rudner, L.M., Getson, P.R. & Knight, D.L. A Monte-Carlo Investigation 
of Seven Item Detection Techniques. Journal of Educational Measure
ment, 1980b, 17, 1-10. 

Rushton, J.P., Brainerd, C.J. & Pressley, M. Behavioral Development 
and Construct Validity: The Principle of Aggregation. Psychological 
Bulletin, 1983, 94, 18-38. 

Sawyer, R.L., Cole, N.S. & Cole, J.W.L. Utilities and the Issue of 
Fairness in a .Decision Theoretic Model for Selection. Journal of 
Educational Measurement, 1976, 13, 59-76. 

SCB. Levnadsförhållanden. Rapport nr 4. Utbildning och studiedeltagan
de 1974. Statistiska Centralbyrån, Stockholm, 1976. 

SCB. Levnadsförhållanden. Rapport nr 14. Utbildning, vuxenstudier och 
förvärvsarbete 1975. Statistiska Centralbyrån, Stockholm, 1978. 

SCB. Utbildmngsstatistisk årsbok 1983/84. Stockholm, 1984. 

Scheuneman, J. A New Method of Assessing Bias in Test Items. Paper 
presented at the annual meeting of the American Educational 
Research Association. Washington, April, 1975. 

Scheuneman, J. Validating a Procedure for Assessing Bias in Test Items 
in the Absence of an Outside Criterion. Paper presented at the 
annual meeting of the American Educational Research Assocation. San 
Francisco, April, 1976. 

Scheuneman, J. Latent Trait Theory and Item Bias. Paper presented at 
the Third International Symposium on Educational Testing. Leyden, 
the Netherlands, June, 1977. 

Scheuneman, J. Ethnic Group Bias in Intelligence Test Items. Paper 
presented at the annual meeting of the American Educational Research 
Association. Toronto, March 1978. 

Scheuneman, J. A Method of Assessing Bias in Test Items. Journal of 
Educational Measurement, 1979, 16, 143-152. 

Scheuneman, J. Consistency Across Administrations of Certain Indices 
of Bias in Test Items. Paper presented at the annual meeting of the 
American Educational Research Association. Boston, April, 1980. 

Scheuneman, J.D. A Posteriori Analyses of Biased Items. In Berk, R.A. 
(Ed.) Handbook of Methods for Detecting Test Bias. The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1982, 180-198. 



216 

Shepard, L., Camilli, G. & Averiii, M. Comparison of Procedures for 
Detecting Test-Item Bias with both Internal and External Ability 
Criteria. Journal of Educational Statistics, 1981, 6, 317-375. 

Simmons, R.G. & Rosenberg, F, Sex, Sex Roles and Self-image. Journal 
of Youth and Adolescence, 1975, 4, 229-258. 

Stage, C. Några aspekter på rättvisa vid användning av test. 
Pedagogiska rapporter. Umeå, 1978, 65. 

Stage, C. Att studera testuppgifter som fungerar olika for kvinnor och 
män. Pedagogiska rapporter. Umeå, 1980, 87. 

Stage, C. Könsskillnader i ordkunskap. I Larsson, K. (red) Skola, 
språk och kon. Studentlitteratur, Lund, 1982, 108-118. 

Stage, C.. Könsskillnader i allmänorientering. Pedagogiska rapporter. 
Umeå, 1984, 1. 

Stage, C. Könsskillnader i resultat på 450 allmänorienteringsuppgif-
ter. Pedagogiska rapporter, Umeå, 1984, 2. 

Stage, C. & Wedman, I. Lika mojligheter till utbildning. I Utbild-
ningsstatistisk årsbok 1983/84. SCB, Stockholm, 1984, 33-46. ' 

Standards for Educational and Psychological Tests and Manuals. 
Washington, D.C. American Psychological Association, 1966. 

Standards for Educational and Psychological Tests. Washington, D.C. 
American Psychological Association, 1974. 

Strassberg-Rosenberg, B. & Donlon, T. Content Influences on Sex 
Differences in Performance on Aptitude Test. ERIC Document Service 
Reproduction, 1975. 

Svensson, A. Relative Achievement. School Performance in Relation to 
Intelligence^ Sex and Home Environment. Almqvist S Wiksell, 
Stockholm, 1971. 

Svensson, A. Hembakgrund och prestationsnivå. Rapporter från Pedago
giska institutionen, Goteborgs universitet, 73, 1972. 

Temp, G. Test Bias: Validity of the SAT for Black and Whites in Thir
teen Integrated Institutions. Journal of Educational Measurement, 
1971, 8, 245-251. 

Terman, L.M. & Tyler, L.E. Psychological Sex Differences. In 
Carmichael, L. (Ed.) Manual of Child Psychology. Wiley, New York, 
1954, 1064-1114. 

Thorndike, R.L. Concepts of Culture-Fairness. Journal of Educational 
Measurement, 1971, 6, 63-70. 

Thorndike, R,L. (Ed.) Educational Measurement'. American Council on 
Education, Washington, 1971. 



217 

Thurstone, L.L. A Method of Scaling Psychological and Educational 
Tests. Journal of Educational Psychology, 16, 1925, 433-451. 

Tittle, C.K., McCarthy, K. & Steckler, J.F. Women and Educational 
Testing. Educational Testing Service, Princeton, 1974. 

Tittle, C.K. Fairness in Educational Achievement Testing. Education 
and Urban Society, 1975, 8, 86-103« 

Tresemer, D.W. Measuring 'Sex Differences1. Sociological Inquiry, 
1975, 45, 29-32. 

UHÄ, Arbetsrapport 1984:1. Testdebatten i USA, av Kim, L. 

Veale, J.R. & Foreman, D.I. Cultural Variation in Criterion Referenced 
Tests: A Global Item Analysis. Paper presented at the annual meeting 
of the American Educational Research Association. San Francisco, 
April 1976. 

Walberg, H.J. Physics, Femininity and Creativity. Developmental .Psy
chology, 1969, 1, 47-54. 

Wedman, I. Selection Based Upon Conventional Data and Value Judge
ments. A Comparison of Three Methods for Selection. Scandinavian 
Journal of Educational Research, 1978, 22, 65-82. 

Wedman, I. & Henriksson, W. Högskoleprovet. Konstruktion, resultat och 
erfarenheter. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1983. 

Wedman, I. & Stage, C. The Significance of Contents for Sex Differen
ces in Test Results. Scandinavian Journal of Educational Reseatch, 
1983, 27, 49-71. 

Wedman, N.E. Rapport over arbetet med studielamplighetsproven 1970/ 
1971. Umeå, 1971 (opubl manuskript). 

Wernersson, I. Konsdifferentiering i grundskolan. Acta Universitatis 
Gothoburgensis, Göteborg, 1977. 

Wittig, M.A. & Petersen, A.C. (Eds.) Sex-Related Differences in Cogni
tive Functioning. Academic Press, London, 1979. 

Wood, R. Sex Differences in Answers to English Language Comprehension 
Items. Educational Studies, 1978, 4, 157-165. 



BILAGOR 

1 Delprov ORO 77 : A. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z-
och A-värden samt r . . for mån respektive kvinnor och varje upp
gifts X -värde. p ls 

2 Delprov ORD 78:A. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z-
och A-värden samt r , . för män respektive kvinnor och varje upp
gifts x^-värde, p 

T Delprov AO 77:A. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z- och 
A-värden samt r for män respektive kvinnor och varje uppgifts 
X ^-värde*  po is  

4 Delprov AO 78:A. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z- och 
A-värden samt r for män respektive kvinnor och varje uppgifts 
X^-värde. p 1S 

3 Ämnesområden, antal uppgifter inom varje område där minst tre be
dömare varit överens, genomsnittlig lösningsproportion for män 
respektive kvinnor samt skillnaden i genomsnittliq lösningspropor
tion mellan män och kvinnor., 

6 ORD-uppgifternas nummer, huvudord och losningsproportioner för män 
och kvinnor samt för pojkar och flickor totalt och uppdelat på 
gymnasielinjer 

7 AO-uppgifternas nummer, huvudord och losningsproportioner för män 
och kvinnor samt för pojkar och flickor totalt och uppdelat på 
gymnasielinjer, 

8 Delprov ORD 83:A. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z-
och A-värden för män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

9 Delprov ORD 83:B. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z-
och A-värden för män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

10 Delprov AO 83:A. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z- och 
A-värden för män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

11 Delprov AO 83:B. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z- och 
A-värden för män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 





Bilaga 1 

Delprov ORD 77:A. Uppgifternas nummer, losningsproportioner, z- och 
A-värden samt r , . for man respektive kvinnor och varje uppgifts x^-
varde. Pbls 

Uppgift Män Kvinnor 

CS
I 

X
 

P z A rpbis P z A rpbis 

1 .95 -1.64 6.44 .70 .90 -1.28 7.88 .69 1.37 

2 .94 .86 .96 .82 6.34 

3 .95 -1.64 6.44 .70 .89 -1.23 8.08 .58 2.37 

4 .92 -1.40 7.40 .92 .85 -1.04 8.84 .69 2.29 

5 .93 -1.46 7.16 .97 .86 -1.08 8.68 .86 3.89 

6 .89 -1.23 8.08 .59 .91 -1.34 7.64 .78 2.09 

7 .91 -1.34 7.64 .64 .91 -1.34 7.64 .73 .86 

8 .80 -0.84 9.64 .46 .74 -0.64 10.44 .27 2.81 

9 .87 -1.13 8.48 .69 .87 -1.13 8.48 .71 1.60 

10 .89 -1.23 8.08 .71 .90 

CO CM 

• 

T— I 7.88 .77 3.16 

11 .84 -0.99 9.04 .78 .75 -0.67 10.32 .65 5.53 

12 .97 .89 .96 1 1.55 

13 .84 -0.99 9.04 .74 .90 -1.28 7.88 .65 18.39 

14 .98 .92 .98 .85 1.06 

15 .73 -0.61 10.56 .66 .67 -0.44 11.24 .69 3.77 

16 .70 -0.52 10.92 .43 .72 -0.58 10.68 .38 3.17 

17 .82 -0.92 9.32 .54 .73 -0.61 10.56 .63 7.34 

18 .96 .82 .96 .88 .33 

19 .77 -0.74 10.04 .57 .86 -1.08 8.68 .77 13.89 

20 .58 -0.20 12.20 .39 .59 -0.23 12.08 .37 3.77 

21 .93 -1.48 7.08 .91 .86 -1.08 8.68 .77 3.34 

22 .66 -0.41 11.36 .60 .54 -0.10 12.6 .59 18.22 

23 .91 -1.34 7.64 .76 .93 -1.48 7.08 .75 2.61 

24 .72 -0.58 10.68 .73 .77 -0.74 10.04 .83 10.14 

25 

CO 

-0.95 9.20 .64 .75 -0.67 10.32 .63 3.97 

26 .67 -0.44 11.24 .70 .67 -0.44 11.24 .75 2.54 

27 .60 -0.25 12.00 .64 .48 0.05 13.20 .63 16.67 

28 .70 -0.52 10.92 .71 .67 -0.44 11.24 .64 3.97 

29 .63 -0.33 11.68 .47 .76 -0.71 10.16 .60 22.65 

30 .82 -0.92 9.32 .38 .70 -0.52 10.92 .50 16.59 



Bilaga 2 

Delprov ORD 78:A. Uppgifternas namn, lösningsproportioner, z- och A-
vSrden samt r. . for man respektive kvinnor samt varje uppgifts x^-
varde. pbls 

Uppgift M§n Kvinnor 

P z t rpbis P z A rpbis 

1 .88 -1 .18 8.28 .47 .91 -1 .34 7.66 .43 3.63 

2 

CO 

- .77 9.92 .40 
CO CO 

-1 .18 8.28 .36 15.92 

3 .90 .48 .97 .34 11.34 

4 .66 - .41 11.36 .48 .52 - .05 12.80 .42 25.58 

5 .88 -1 .18 8.28 .57 .84 - .99 9.04 .63 11.36 

6 .90 -1 .28 7.88 .49 .88 -1 .18 8.28 .46 3.95 

7 .88 -1 .18 8.28 .53 .79 - .80 9.80 .54 17.92 

8 .92 -1 .40 7.40 .54 .89 -1 .23 8.08 .55 9.45 

9 .78 - .77 9.92 .48 .80 - .84 9.64 .49 4.34 

10 .95 .44 .97 .33 1.60 

11 .93 -1 .48 7.08 .42 .93 -1 .48 7.08 .37 0.25 

12 .97 .34 .98 .28 0.18 

13 .43 .18 13.72 .39 .38 .31 14.24 .34 5.31 

14 .37 .33 14.32 .23 .28 .58 15.32 .24 22.87 

15 .87 -1 .12 8.52 .53 .94 -1 .55 6.80 .47 10.21 

16 .80 - .84 9.64 .45 .77 - .74 10.04 .50 4.75 

17 .97 .34 .96 .39 2.48 

18 .67 - .44 11.24 .41 .69 - .50 11.00 .33 9.85 

19 

C
D

 CO 

-1 .18 8.28 .62 .86 -1 

CD O
 8.68 .58 1.01 

20 .80 - .84 9.64 .59 .76 - .71 10.16 .62 6.72 

21 .46 .10 13.40 .34 .49 .02 13.08 .41 5.89 

22 .82 - .92 9.32 .53 

CO 

- .95 9.20 .50 8.40 

23 .91 -1 .34 7.64 .50 .94 -1 .55 6.80 .46 4.09 

24 .89 -1 .23 8.08 .57 .94 -1 .55 6.80 .41 9.40 

25 .84 - .99 9.04 .59 .75 - .67 10.32 .51 9.76 

26 .97 .37 .96 .33 1.30 

27 .86 -1 .09 8.68 .57 .86 -1 o
 

00
 

8.68 .48 2.34 

28 .86 -1 .08 8.68 .32 .90 -1 .28 7.88 .25 3.72 

29 .91 -1 .34 7.64 .54 .87 -1 .13 8.48 .61 9.75 

30 .74 - .64 10.44 .57 .80 - .84 9.64 .56 8.96 



Bilaga 3 

Delprov AO 77sA, Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och A-
varden samt r.. for man respektive kvinnor samt varje uppgifts x^-
värde. ^ 1S 

? Uppgift Man Kvinnor X 

P z Â rpbis P z à rpbis 

1 .91 -1 .34 7.64 .32 .77 - .74 10.04 .36 6.39 

2 .80 - .84 9.64 .34 .70 - .52 10.92 .28 1.98 

3 .91 -1 .34 7.64 .31 .94 -1 .55 6.80 .23 3.89 
4 .83 - .95 9.20 .32 .66 - .41 11.36 .34 10.00 

5 .96 .21 .94 .19 0.71 
6 .98 .24 .95 .30 0.22 

7 .86 -1 .08 8.68 .18 .91 -1 .34 7.64 .21 4.87 
8 .82 - .91 9.36 .29 .70 - .52 10.92 .35 3.42 

9 .86 -1 .08 8.68 .35 .90 -1 .28 7.88 .33 6.93 

10 .59 - .23 12.08 .24 .70 - .52 10.92 .22 24.26 

11 .68 - .47 11.12 .32 .60 - .25 12.00 .21 0.95 

12 .91 -1 .34 7.64 .32 .85 -1 .04 8.84 .32 1.01 

13 .21 .80 16.20 .29 .27 .61 15.44 .32 43.78 
14 .59 - .23 12.08 .30 .70 - .52 10.92 .30 34.52 

15 .76 - .71 10.16 .36 .67 - .44 11.24 .28 0.85 

16 .92 -1 .41 7.36 .31 .87 -1 .13 8.48 .36 0.62 

17 .93 -1 .46 7.16 .24 .97 -1 .88 5.48 .23 3.57 
18 .69 .50 11.00 .38 .34 .41 14.64 .32 73.92 

19 .95 -1 .64 6.44 .29 .92 -1 .41 7.36 .33 0.18 

20 .89 -1 .23 8.08 .27 .77 - .74 10.04 .33 5.22 

21 .82 - .92 9.32 .24 .76 - .76 9.96 .24 2.22 

22 .93 -1 .46 7.16 .30 .86 -1 .08 8.68 .31 0.25 

23 .96 .17 .85 .37 7.94 
24 .99 .24 .99 .26 0.30 

25 .80 - .84 9.64 .41 .40 .25 14.00 .35 89.24 

26 .94 -1 .55 6.80 .36 .91 -1 .34 7.64 .36 1.55 

27 .97 .32 .96 .30 0.66 

28 .88 -1 .18 8.28 .34 .90 -1 .28 7.88 .37 4.31 

29 .93 -1 .46 7.16 .37 .94 -1 .55 6.80 .28 3.32 

30 .72 - .58 10.68 .31 .66 - .41 11.36 .26 1.00 



Bilaga 4 

Delprov AO 78sA. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och A-
vSrden samt r.. för man respektive kvinnor samt varje uppgifts x^-
värde. p 13 

? 
Uppgift Man Kvinnor X 

P z A r , . pbis P z A rpbis 

1 .80 - .84 9.64 

CM .83 - .95 9.20 .27 5.80 

2 .87 -1 .13 8.48 .24 .92 -1 .40 7.40 .25 7.29 

3 .99 .25 .90 .35 5.92 

4 .80 - .84 9.64 .29 .66 - .41 11.36 .22 4.72 

5 .95 -1 .64 6.44 .15 .82 - .92 9.32 .18 8.96 

6 .46 .36 14.44 .39 .32 .77 16.08 .33 3.65 

7 .78 - .77 9.92 .30 .70 - .52 10.92 .20 1.32 
8 .98 .23 .95 .26 .45 

9 .88 -1 .18 8.28 .28 .85 -1 .04 8.84 .26 1.29 
10 .80 - .84 9.64 .43 .89 -1 .23 8.08 .35 34.74 

11 .73 - .61 10.56 .26 .58 - .20 12.20 .25 7.86 

12 .57 - .18 12.28 .24 .51 - .02 12.92 .20 10.84 

13 .78 - .77 9.92 .29 .64 - .36 11.56 .32 3.80 

14 .70 - .52 10.92 .36 .42 .20 13.80 .37 44.08 

15 .60 - .25 12.00 

O
D CM .61 - .28 11.88 .29 12.95 

16 .76 - .71 10.16 .41 .63 - .33 11.68 .30 3.26 

17 .63 - .33 11.68 .29 .70 - .52 10.92 .30 21.24 

18 .89 -1 .23 8.08 .33 .81 - .88 9.48 .34 1.57 

19 .58 - .20 12.20 .16 .54 - .10 12.60 .19 1.74 

20 .92 -1.40 8.40 .35 .90 -1 .28 7.88 .30 1.72 

21 .94 -1 .55 6.80 .31 .82 - .92 9.32 .35 4.87 

22 .85 -1 .04 8.88 .24 .81 - .88 9.48 .26 0.93 

23 .69 - .50 11.00 .43 .40 .25 14.00 .38 40.89 

24 .78 - .77 9.92 .36 .63 - .33 11.68 .33 2.71 

25 .73 - .61 10.56 .47 .63 - .33 11.68 .43 2.65 

26 .63 - .33 11.68 .25 .89 -1 .23 8.08 .22 84.66 

27 .72 - .58 10.68 .25 .50 00 13.00 .24 28.03 

28 .58 - .20 12.20 .30 .55 - .12 12.52 .32 5.51 

29 .97 .11 .97 .12 0.09 

30 .65 _ .38 11.48 .45 .41 .23 13.92 .44 20.18 



Bilaga 5 

Ämnesområden, antal uppgifter inom varje område där minst tre bedömare 

varit overens, genomsnittlig lösningsproportion for man respektive 

kvinnor samt skillnaden i genomsnittlig lösningsproportion mellan man 

och kvinnor. 

Antal Differens 
upp - - -

Ämne gifter PM PK 
P - P 
H K 

Fysik 24 .72 .55 .17 

Kemi 16 .76 .64 .12 

Biologi 27 .67 .69 -.02 

Hemkunskap 16 .73 .81 -.07 

Geografi 10 .62 .44 .18 

Ekonomi/affarsliv 24 .74 .62 .12 

Lagar/regler 23 .68 .62 .06 

Svensk förvaltning 15 .70 .62 .08 

Svensk politik 16 .70 .61 .09 

Historia/ideologier 13 .70 .60 .10 

Utländsk politik 29 .75 .60 .15 

Internationell information 15 .77 .67 .10 

Arbetsmarknad/yrken 18 .75 .70 .05 

Utbildning 8 .60 .58 .02 

Religion 9 .63 .64 -.01 

Litteratur 13 .71 .72 -.01 

Film 11 .72 è 69 .03 

Konst 7 .71 .73 -.02 

Musik 9 .55 .52 .03 

Sport 7 .83 .68 .15 

Kulturell allmänbildning 31 .70 .61 .09 

Sjukdomar 20 .73 .70 -.07 

Behandlingsmetoder 12 .83 .83 .00 

Sjukvårdsadministration 4 .70 .70 .00 



Bilaga 6 

GRD-uppgifternas nummer, huvudord och losningsproportion for män och 

kvinnor samt för pojkar respektive flickor totalt och uppdelat på gym

nasielinjer. 
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AO-uppgifternas nummer, innehåll och lösningsproportion for man och 

kvinnor samt for pojkar respektive flickor totalt och uppdelat på gym

nasielinjer. 

r^r^r^rAr-f^i^rAor^orAOOr*». \C\OvOr\\Ovfl\OK\OvcO^OOvC 

lAvOCDOvÛf>CDONCOvûOa\r-ONVÛ cor<-cooNvor^voiAcor^o<*<fmr^ 

T-r-*«-oor^cocM<tT-ocoi/>mo 0smvor^r*-<t<fcvirs-voo<ti^v£)r-

r A r ^ o r A r A r A O O  r A  r * *  r > »  r A  r - »  r > >  
K W O O K \ K \ r i C O  r A  v O  v O  r A  v O  v O  v O  •  â t â è t t a â  * * * * * * *  

r-csiov*-«— »- < }• n av on r^» on <3* r a r^n^vor^stlan <3^ <f ra ra v a < f vo 

O nN N iA ^ N O O ^  ( MA  O M A  ̂  o ̂  
rAiALAvocovAi^r- rA vo rA vo r— r^- vo 

vO vO r-- <}• r- vo, r- o O r— O av vo t- vO <3- rA 0v av O ON r- rA r- O o 
00 VO ON OS 00 LA vO o O av LA VO lA vo 00 LA CM <J" lA 00 vo 

• • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • 
r— 

iA o LA CM 00 vo av CM vO av av o lA 00 c o r- vO lA rA <r lA CO r- vo CO ON <î 
<* ON lA 00 VO rA rA CM VO rA r— T— cA LA rA <* <r vo r^ LA CO <t lA vA 00 VO r-

• • • • • * • • • * • * • * * • • • • • • • • • * • • • • • 

r- r>. CM CM 00 O vO lA av «SÎ VO oo av r- «- vo vo <f CM lA CO lA rA co 00 r-- CM av av 
r- av On rA a <f vA 00 vO LA rA vo r- rA <t <± LA vO T— rA *— CM rA rA r- vC vo vo 

' —* • * • • • • • • • * * • • • • • • * 

LA fA oc 00 IA c C O LA 00 fA 00 C IA rA 00 LA lA O rA C O lA «A CD lA 00 00 lA LA 
CO VO r» 00 vO lA vo <î 00 VA CM r— r - vo LA LA r- vo r» vO av CM <î rA <î cc r- 1^. 00 

• • • * • • • • • * • * • • • ' * • • • • • • • • • • • • • 

rA CM C CM rA c lA LA , IA r>- VO <f lA LA av <t lA lA CM r^ vo <t vO T— CM VA rA 
r-> CO o 00 o lA ON CM CM rA VO LA <*• o VC LA VC LA CO CM rA vo rA av 00 r-* 

• • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • 
T— T— 

O CM T— IA av av O <t av CM CM c O r- rA CM CM CC CO rA Ov r, r- OV vO t— rA r_ av 
LA LA 00 CO LA lA r- <3- 00 »A CM PA rA vo rA lA lA <r r- r^ vo cc <r <J" LA lA CO av 00 CO 

• • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • * ' • • • • • 

O o e o c o c C c C C C O C C o c: C o C c c c O o C o C C o 
c C o o c o o C o er O o o c: C c c c: o o c o c: o o o o o o Q 

• • • • • • 
*"~ T— *~ v— T— *" 1— T— T~ r~ <- T— 

cc 00 oo o <t oo CM <* o 00 r>. CD lA r- c: vO vO lA r- vo CM rA r- c 00 rA fA CD 
v0 vO VO 00 vC lA rA 00 LA <r CM CM VO LA <J" LA LA VO lA co CM <t LA LA CO r- r-
• * • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • 

KS CM KV r- rA av CM rA lA vO CM 0C O CM rA av T— LA CM LA t— rA O CM ON o <f 
00 r-» av ON v0 00 VA LA av r>* 00 <î <t vO CO <t vo r- lA CM lA <t vo vC vO vO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • 

c CM <t <t LA ON vO o VO , rA «— lA vt r» o ̂  r-^ r- 00 rA CM VA ON , CM VO LA 
00 CM VO r- lA LA lA <f 00 vO rA rA vo vo r*^ r- 00 vO av lA r- IA 00 vC av ON 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • 

CVJ <î av r- OC lA O CM cvj <r rA <r vo C 0D 0^ 0s c vO CC vO r». CM rA av CM VA O 
ON rA r** 00 VO r- r-. av 00 vC LA <t r- r— LA <t LA vo r>- r- rA vo rA vo r- r- vo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CT -
u C CT C 

O* CO "D D C 0 
CO 0 C > 0 u L4 •co 0 

C JX *o •H CT C O "—i Q. 0 CL C u 0 0 
0 0 •CO —H O u :co O 4-> CO 0 CO t-l t-i 
a C u "O 0 CJi X t-i TJ CT :o 4-> 

C •H CO E o 0 E CO o :co D C C 4J u Ü O •H CO —! > H •H 0 0 
0 u C •H 03 CT > 03 CO > > •H U 
TJ © •H JJ 4J C-, 03 C 0 C U • i-i 0 

CT-H •H U CD © 0 © C 0 4J X3 4J -O 0 CO u_ 
C OCD C a "o E JC C > 0 > 0 CO 03 0 Jr> £ 0 > CT o -U 
•H CO o œ C CO E 0 CO 03 4J E 0 £ E 0 C 0 p 0 
»•H 4-) OJ CO C CO o CO U O U ÎO :co E •H o o «4-
"O 0) o a 0 «H CO 4J C-l c a •CO >>JO X CO u 4-> O U CT C E -H U t-4 
O JC o H uj 0 :o h Q. 03 a-) J2 03 ÎO C 0 O •h T3 JO 
t-i u 0) c CT CO t-l E U- 0 C t-i CT ' 03 U E J2 4J •<H -r4 TJ u- C U-
0 CO "O CO j* •h îco •—1 0 0 *o 0 CT SCO c C O u ra CO 0 C > o >> . 0 
J* A c *a cd 0 > j-j cr U C_i C •h 0 CG 5c0 TJ 0 u -P c 3 0 jQ 0 X 
O *»- CO c *D •H jj 4-> u CO co :o co *r4 4J C 4-J w 0 4-J 0 CO ""1 1 C E o 
o u_ «—H co C D C 0 îo 0) «4- - o c 0 4J 03 CO 0 CO 0 E 4-> 0 c >> 0 -Q 
C0 CO CO co O © u~ co CO u c -U O O"' E t-4 c D -O -U> C 0 C C u jj CP _Q co U- -H u O 1 îc0 CO tco rH U C -H •-H CT •H «-h c îc0 u 0 CT 3 t-i 
> 4J 4-> C »CO u <4- •H co < >—* i-t cr--t • h •H 4J •h -h • rh :co Ut —h o > 0 >> o 0 

co LO ZD ÜJ a: O o > > Lt_ m b— :< 2D ce > ZD Q_ Li_ > -j a. i—1 U1 )— cc a. 1— o CD 

T- <f VO o t— rA lA av O r- <t vo r- av CM fA «A CD ON CM VO ao CM rA lA CO O 
r— t— *— t— *— CM CM CM CM CM CM r- r— <— t— r— CM CM CM CM fA 



Bilaga 8 

Delprov ORD 83:A. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och 

A-värden for män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

Uppgift Män Kvinnor Uppgift 

P z A P z A 

1 • 90 -1.28 7.88 .94 1.55 6.80 
2 .92 -1.40 7.40 .91 1.34 7.64 
3 .79 - .80 9.80 .82 .92 9.32 
4 .76 .96 
5 .36 .36 14.44 .44 .15 13.60 
6 .90 -1.28 7.88 .73 .61 10.56 
7 .73 - .61 10.56 .76 .71 10.16 
8 .39 .28 14.12 .56 .15 12.40 
9 .72 - .58 10.68 .71 .55 10.80 

10 .57 - .18 12.28 .62 .30 11.80 
11 .69 - .50 11.00 .76 .71 10.16 
12 .75 - .67 10.32 .74 .64 10.44 
13 .92 -1.40 7.40 .72 .58 10.68 
14 .54 .10 12.60 .52 .05 12.80 
15 .82 - .92 9.32 .77 .74 10.04 
16 .74 - .64 10.44 .44 .15 13.60 
17 .52 - .05 12.80 .40 .25 14.00 
18 .34 .41 14.64 .41 .23 13.92 
19 .55 - .12 12.52 .72 .58 10.68 
20 .30 .52 15.08 .19 .88 16.52 
21 .57 - .17 12.32 .39 .28 14.12 
22 .88 -1.18 8.28 .95 1.64 6.44 
23 .69 - .50 11.00 .65 .38 11.48 
24 .53 - .07 12.72 .50 00 13.00 
25 .38 .30 14.20 .65 .38 11.48 
26 .35 .38 14.52 .49 .02 13.08 
27 .74 - .64 10.44 .52 .05 12.80 
28 .30 .52 15.08 .48 .05 13.20 
29 .11 1.23 17.92 .11 1.23 17.92 
30 .21 .80 16.20 .20 .84 16.36 
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Delprov ORO 83:B. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och 

A-varden for man respektive kvinnor med delprovspoangen 18. 

Uppgift Man 
-T- - -- -- --

Kvinnor Uppgift 

P z A P z A 

1 .95 .98 
2 .67 - .44 11.24 .76 - .71 10.16 
3 .82 .98 
4 .71 - .55 10.80 .81 - .88 9.48 
5 .95 -1.64 '6.44 .86 -1.08 8.68 
6 .84 - .99 9.04 .81 - .88 9.48 
7 .75 - .67 10.32 .79 - .81 9.76 
8 .92 -1.40 7.40 .81 - .88 9.48 
9 .48 .05 13.20 .77 - .74 9.92 

10 .72 - .58 10.68 .75 - .67 10.32 
11 .87 -1.12 8.52 .80 - .84 9.64 
12 .75 - .67 10.32 .75 - .67 10.32 
13 .81 - .88 9.48 .65 - .38 11.48 
14 .92 -1.40 7.40 .87 -1.13 8.48 
15 .60 - .25 12.00 .52 - .05 12.80 
16 .71 - .55 10.80 .55 - .12 12.52 
17 .56 - .15 12.40 .51 - .02 12.92 
18 .26 .64 15.56 .33 .44 14.76 
19 .83 - .95 9.68 .77 - .74 10.04 
20 .23 .74 15.96 .22 .77 16.08 
21 .42 .20 13.80 .88 -1.18 8.2R 
22 .69 .50 11.00 .57 - .18 12.28 
23 .23 .74 15.96 .25 .67 15.68 
24 .37 .33 14.32 .44 .15 13.60 
25 .21 .80 16.20 .27 .61 15.44 
26 .21 .80 16.20 .19 .88 16.52 
27 .28 .58 15.32 .23 .74 15.96 
28 .22 .77 16.08 .22 .77 16.08 
29 .51 - .02 12.92 .32 .47 14.88 
30 .48 .05 13.20 .33 .44 14.76 
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Delprov AO 83sA, Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och A-
värden för män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

Uppgift Mån Kvinnor Uppgift 

P z A P z A 

1 .90 -1.28 7.88 .72 - .58 10.68 
2 .89 .98 
3 .91 -1.34 7.64 .94 -1.55 6.80 
4 .91 -1.34 7.64 .93 -1.48 7.08 
5 .71 - .55 10.80 .75 - .67 10.32 
6 .54 - .10 12.60 .69 - .50 11.00 
7 .75 - .67 10.32 .95 -1.64 6.44 
8 .65 - .38 11.48 .42 .20 13.80 
9 .57 - .18 12.28 .56 - .15 12.40 

10 .52 - .05 12.80 .65 - .38 11.48 
11 .69 - .50 11.00 .71 - .55 10.80 
12 .83 - .95 9.20 .88 -1.18 8.28 
13 .67 - .44 11.24 .51 - .02 12.20 
14 .64 .98 
15 .66 - .41 11.36 .42 .20 13.80 
16 .58 - .20 12.20 .47 .08 13.32 
17 ,21 .80 16.20 .27 .61 15.44 
18 .73 - .61 10.56 .56 - .15 12.40 
19 .74 - .64 10.44 .73 - .61 10.56 
20 .73 - .61 10.56 .57 - .18 12.28 
21 .62 - .30 11.80 .58 - .20 12.20 
22 .37 .33 14.32 .36 .36 14.44 
23 .39 .28 14.12 .60 - .25 12.00 
24 .58 - .20 12.20 .57 - .18 12.28 
25 .35 .38 14.52 .35 .38 14.52 
26 .36 .36 14.44 .22 .77 16.08 
27 .22 .77 16.08 .34 .41 14.64 
28 .32 .47 14.80 .33 .44 14.76 
29 .58 - .20 12.20 .67 - .44 11.24 
30 .35 .38 14.52 .26 .64 15.56 
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Delprov AO 83:8. Uppgifternas nummer, lösningsproportioner, z- och A-

värden for män respektive kvinnor med delprovspoängen 18. 

Uppgift Mån Kvinnor 

P z A P z A 

1 .79 - .81 9.76 .60 - .25 12.00 
2 .59 - .23 12.08 .51 - .02 12.92 
3 .76 - .71 10.16 .76 - .71 10.16 
4 .42 .20 13.80 .49 .02 13.08 
5 .79 - .81 9.76 .86 -1.08 8.68 
6 .69 - .50 11.00 .63 - .33 11.68 
7 .70 - .52 10.92 .85 -1.04 8.84 
8 .72 - .58 10.68 .70 - .52 10.92 
9 .61 - .28 11.88 .76 - .71 10.16 

10 .52 - .05 12.80 .44 .15 13.60 
11 .79 - .81 9.76 .90 -1.28 7.88 
12 .76 - .71 10.16 .57 ^ .17 12.32 
13 .55 - .12 12.52 .74 - .64 10.44 
14 .47 .07 13.28 .39 .28 14.12 
15 .46 .10 13.40 .48 .05 13.20 
16 .65 - .38 11.48 .60 - .25 12.00 
17 .61 - .28 11.88 .60 - .25 12.00 
18 .51 - .02 12.92 .51 - .02 12.92 
19 .51 - .02 12.92 .62 - .30 11.80 
20 .34 .41 14.64 .15 1.04 17.16 
21 .47 .07 13.28 .57 - .18 12.28 
22 .92 -1.40 7.40 .75 - .67 10.32 
23 .54 - .10 12.60 .62 - .30 11.80 
24 .79 - .81 9.76 .70 - .52 10.92 
25 .68 - .47 11.12 .87 -1.12 8.52 
26 .65 - .38 11.48 .65 - .38 11.48 
27 .55 - .14 12.44 .87 -1.12 8.52 
28 .37 .33 14.32 .25 .67 15.68 
29 .39 .28 14.12 .24 .71 15.84 
30 .34 .41 14.64 .30 .52 15.08 
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