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ABSTRACT 

Henriksson, W. Effects of practice and instruction 
on test performance. Some empirical studies and 
analyses concerning the importance of practice 
and instruction for the performance on tests. 
Dissertation at the Faculty of Social Sciences, 
University of Umeå, 1981. (In Swedish). 
ISBN 91-7174-074-0. 

This report consists of a compilation of a number of 
studies, which all of them have dealt with the effects 
of practice and instruction upon a person's test 
results. A literature review based on a dichotomy of 
practice and instruction under short-term and long-
term conditions respectively, as well as on the denign 
of the investigations and certain characteristics of 
the individuals, resulted in general as well as in 
more specific statements on the arising of practice 
and instruction effects. In all the empirical investi
gations quantitative-numerical tests were used (KVR 
and NOG respectively), where one-of them (NOG) is a 
part of the so-called Swedish Scholastic Aptitude 
Test. The basic aim was to investigate if short-term 
practice (KTÖ) and short-term instruction (KTI) could 
have an effect upon the score of these tests. In this 
case practice was defined as taking a pre-test, and 
in the first three studies the instruction consisted 
of two phases: a first one concerning general testing 
strategies, and a second one concerning a specially 
adapted problem solving strategy. As a basis for the 
forming of this special problem solving strategy for 
NOG served a logically constructed and sequential 
problem solving strategy, which was formed as a 
direct influence on the individual via instruction in 
the first three studies, and as an indirect influence 
on the individual via the item format in the last 
three studies. From the achieved results can be men
tioned that the literature paid attention to the im
portance of a person's knowledge of and familiarity 
with tests and examinations in a specific as well as 
in a more general sense. If a person has no or very 
little former experience of tests there is a certain 
probability that there will be a higher score due to 
KTÖ or KTI. This probability is reduced considerably 
if the person has some or relatively great former 
experience in this respect. This was also verified 
indirectly in the empirical studies, which were main
ly carried out on individuals who could be classified 
as experienced in and familiar with tests. No prac
tice or instruction effects could be found either in 
the first three studies or indirectly in the last 
three studies. In these ones a specially constructed 
item format had been used, which had been formed 
according to the sequential problem solving strategy. 
With the intention to obtain an interpretation frame 
for practice and instruction effects on tests, the 
basis in this report has been a theoretically con
structed model, whereby the achieved effects are 
first of all related to the individual variable for
mer experience, and secondly to whether a test con
sists of correctly or incorrectly constructed items. 

Keywords: Practice, instruction, coaching, item format, 
test-taking behaviour, test-wiseness, validity. 
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SUNNARY 

This report consists of a compilation of a number of 
studies, which all of them have dealt with the effects 
of practice and instruction upon a person's test 
results. A literature review based on a dichotomy of 
practice and instruction under short-term and long-
term conditions respectively, as well as on the design 
of the investigations and certain characteristics of 
the individuals, resulted in general as well as in 
more specific statements on the arising of practice 
and instruction effects. In all the empirical investi
gations quantitative-numerical tests were used (KVR 
and NOG respectively), where one -of them (NOG) is a 
part of the so-called Swedish Scholastic Aptitude 
Test. The basic aim was to investigate if short-term 
practice (KTG) and short-term instruction (KTI) could 
have an effect upon the score of these tests. In this 
case practice was defined as taking a pre-test, and 
in the first three studies the instruction consisted 
of two phases: a first one concerning general testing 
strategies, and a second one concerning a specially 
adapted problem solving strategy. As a basis for the 
forming of this special problem solving strategy for 
NOG served a logica lly constructed and sequential 
problem solving strategy, which was formed as a 
direct influence on the individual via instruction in 
the first three studies, and as an indirect influence 
on the individual via the item format in the last 
three studies. From the achieved results can be men
tioned that the literature paid attention to the im
portance of a person's knowledge of and familiarity 
with tests and examinations in a specific as well as 
in a more general sense. If a person has no or very 
little former experience of tests there is a certain 
probability that there will be a higher score due to 
KTÖ or KTI. This probability is reduced considerably 
if the person has som e or relatively great former 
experience in this respect. This was also verified 
indirectly in the empirical studies, which were main
ly carried out on individuals who could be classified 
as experienced in and familiar with tests. No prac
tice or instruction effects could be found either in 
the first three studies or indirectly in the last 



three studies. In these ones a specially constructed 
item format had been used, which had been formed 
according to the seguential problem solving strategy 
With the intention to obtain an interpretation frame 
for practice and instruction effects on tests, the 
basis in this report has been a theoretically con
structed model, whereby the achieved effects are 
first of all related to the individual variable for
mer experience, and secondly to whether a test con
sists of correctly or incorrectly constructed items. 
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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport utgör en sammanställning av ett 
antal studier vilka samtliga behandlat effekter av 
betingelserna övning och instruktion på en individs 
testprestation. En genomförd litteraturgranskning 
baserad dels på en uppdelning av övning respektive 
instruktion i korttids- och långtidsbetingelser, 
dels på undersökningarnas uppläggning samt vissa in-
dividkarakteristika, resulterade i såväl generella 
som mera specifika utsagor om övnings- och instruk
tionseffekters uppkomst. I samtliga empiriska studier 
utnyttjades kvantitativt-numeriska test (KVR respek
tive NOG) där det ena (NOG) ingår i det s k högskole
provet. Det övergripande syftet var att undersöka om 
poängen på dessa test kunde påverkas av korttidsöv
ning (KTÖ) och korttidsinstruktion (KTI). Övning de
finierades i detta fall som genomgång av ett förtest 
och instruktionen utgjordes i de tre första studierna 
av två faser: en första avseende generella testtag-
ningsstrategier och en andra avseende en speciellt 
anpassad problemlösningsstrategi. Som utgångspunkt 
för utformandet av denna speciella problemlösnings-
strategi för NOG fungerade en logiskt uppbyggd och 
sekvensiell problemlösningsstrategi, vilken utfor
mades som en direkt individpåverkan via instruktion 
i de tre första studierna och som en indirekt indi
vidpåverkan via uppgiftsformatet i de tre sista stu
dierna. Av de resultat som erhölls kan nämnas att 
den genomförda litteraturgranskningen uppmärksammade 
betydelsen av en individs förtrogenhet och vana med 
test och prov såväl i specifik som i mera generell 
bemärkelse. Om en individ har ingen eller mycket 
liten tidigare erfarenhet av test föreligger viss 
sannolikhet för att en poängökning ska uppkomma till 
följd av KTÖ eller KTI. Denna sannolikhet reduceras 
väsentligt om individen har viss eller relativt stor 
tidigare erfarenhet i detta avseende. Detta verifie
rades också indirekt i de empiriska studierna som i 
huvudsak genomfördes på individer som kunde sägas 
tillhöra kategorin testvana och testförtrogna. Inga 
övnings- eller instruktionseffekter kunde påvisas 
vare sig i de tre första studierna eller indirekt i 
de tre sista. I de sista studierna utnyttjades ett 



specialkonstruerat uppgiftsformat, vilket utformats i 
enlighet med den sekvensiella problemlösningsstrate
gin. I syfte att erhålla en tolkningsram för övnings-
och instruktionseffekter på test har i föreliggande 
rapport utgångspunkt också tagits i en teoretiskt kon
struerad modell varvid effekters uppkomst relaterats 
i första hand till individvariabeln tidigare erfaren
het och i andra hand till huruvida ett test består av 
korrekt eller felaktigt konstruerade uppgifter. 
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I den fortsatta framställningen kommer hänvisning 

till respektive arbete att i de flesta fall göras med 

hjälp av enbart motsvarande romerska siffra inom 

parentes. I några fall dessutom med tillägg av för

fattarnamn samt sidhänvisning. 
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A. INTRODUKTION 

Ett vanligt sätt att uppskatta en individs kunskaper 

inom ett område är att dra slutsatser utifrån er

hållna svar på ett antal muntligt eller skriftligt 

formulerade frågor. I den ideala situationen före

ligger överensstämmelse mellan de slutsatser som 

dras utifrån erhållna svar och individens faktiska 

kunskapsnivå. I de fall de skriftliga frågorna utgör 

ett skriftligt prov överensstämmer på motsvarande 

sätt i den ideala situationen erhållen poäng med 

faktisk förmåga. 

Vad som i vardagl igt språkbruk kallas skriftliga 

prov är i vissa fall det som i ett mera mättekniskt 

sammanhang kallas för subjektiva prov. De subjek

tiva proven, av vilka essäproven utgör ett exempel, 

var i ett historiskt perspektiv den vanligast före

kommande provtypen fram till början av vårt sekel 

(Nilsson, 1979]. En växande kritik mot denna provtyp, 

främst på grund av det subjektiva inslaget i själva 

rättningssituationen, resulterade så småningom i ut -

vecklandet av en ny provtyp, de objektiva proven. 

För denna provtyp, vars ursprung är USA och 19 20-

talet (Ebel, 1972), blir utfallet detsamma oavsett 

vem som gör rättningen eller bedömningen vilket inte 

behöver vara fallet för subjektiva prov. Termen sub

jektiv-objektiv refererar således i detta fall till 

själva bedömningssituationen, vilken kan sägas vara 

av betydelse i ett sammanhang där den tidigare om

nämnda överensstämmelsen mellan erhållen poäng och 

faktisk förmåga eftersträvas. ' 

Införandet, - och ett alltmer ökat utnyttjande, av ob

jektiva prov resulterade dock så småningom-i att ett 

antal kritiska frågor väcktes även i anslutning till 



denna provtyp. Gemensamt för denna kritik var att den 

ifrågasatte huruvida ett utnyttjande av objektiva 

prov gav en överensstämmelse mellan en individs fak

tiska förmåga och dennes erhållna poäng (Kirkland, 

1971). 

En viktig fråga var (och är) huruvida objektiva prov 

(test) är känsliga för övning och/eller instruktion. 

Orsaken till att denna fråga är viktig och angelägen 

att få svar på framgår av följande något förenklade 

beskrivning. Gm ett test är känsligt exempelvis för 

övning kan två individer, som antas ha exakt samma 

faktiska förmåga, få helt olika testpoäng om den ene 

men inte den andre i förväg övat sig på liknande 

test. Den som övat erhåller en högre poäng jämfört 

med den som inte övat och följden blir att relatio

nen mellan de erhållna poängtalen inte representerar 

relationen mellan individernas faktiska förmågor. 

En mängd studier med varierande inriktning och resul

tat har också genomförts för att besvara frågan om 

effekten av övning och instruktion på testprestation. 

I England var intresset för detta ämne mycket stort 

i slutet av 1940- och början av 1950-talet (se t ex 

Heim & Wallace, 1949; Cane & Horn, 1951; James, 1953; 

Dempster, 1954), vilket förorsakades av att olika test 

utnyttjades för urval till olika linjer i "secondary 

school". I USA var det främst det faktum att test an

vändes för urval till college som resulterade i att 

en mängd studier genomfördes under 1950-, 1960- och 

1970-talet (se t ex Dyer, 1953; Roberts & Oppenheim, 

1966; Pike & Èvans, 1972; Alderman & Powers, 1979). 

Även i Sverige har denna fråga varit föremål för in

tresse och studier (se t ex Berglund, 1965, 1970; 

Andersson et al, 1971, Olsson, 1973; Nilsson, 1979). 

Kompetenskommitténs förslag (SOU 1974:71), vilket 
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medförde att det så kallade högskoleprovet (Wedman, 

1980) nu utnyttjas för urval till högre utbildning, 

har också medfört att frågans betydelse accentu

erats i vårt land. 

B. ÖVNING OCH INSTRUKTION 

I allmänt formulerade termer var den ideala sitga-

nen, som den uttrycktes i föregående avsnitt, att 

det förelåg överensstämmelse mellan erhållen test

poäng och faktisk förmåga. I mera specifika och 

testteoretiska termer innebär detta att en mätning 

ska ha hög validitet, eller utifrån en test situation 

att testet ska ha hög validitet. En av förutsätt

ningarna för att resultatet av en mätning, i termer 

av testpoäng, ska ha h ög validitet är att testet 

inte är övnings- eller instruktionskänsligt 

(Henriksson, 1981, I). 

En mångfald studier har genomförts för att belägga i 

vilken utsträckning och under vilka omständigheter 

olika test kan sägas vara känsliga för övning och 

instruktion. Dessa studier har dock varit så olika 

i en mängd avseenden att det varit svårt att få en 

samlad bild av i vilken utsträckning och under vilka 

omständigheter olika test kan sägas vara känsliga 

för övning och instruktion. 

För att i viss mån konkretisera detta, och därmed 

också samtidigt problemområdets komplexitet, görs 

i detta arbete det något förenklade antagandet 

(se Henriksson, 1981, I) att området består av fyra 

komponenter: individ, uppgift, procedur och effekt. 

Varje komponent antas vidare innefatta vissa aspek

ter som är, eller kan antas vara, av betydelse för 

övnings- och instruktionseffekters uppkomst. För den 



första komponenten, individen, utgör exempelvis in

dividens ålder, kön, prestationsnivå och tidigare er

farenhet av test aspekter som kan antas vara betydel

sefulla, och vad avser själva uppgiften (testet) kan 

typ av test och typ av uppgiftsformat också antas 

vara av betydelse för uppkomsten av en övnings- eller 

instruktionseffekt. Den tredje komponenten, procedur, 

refererar i detta sammanhang till själva övningen 

eller instruktionen, där exempelvis mängden övning 

och instruktionsperiodens längd utgör de kanske vik

tigaste aspekterna. Vad avser den fjärde komponenten, 

resultat, kan konstaterade övnings- eller instruk

tionseffekters storlek, varaktighet och generaliser-

barhet sägas vara av betydelse för att beskriva utfall 

och konsekvenser av en viss genomförd studie och d-är?-

för viktiga aspekter av denna komponent. 

Till ovanstående konkretiserade beskrivning av prob

lemområdets komplexitet ska också läggas det faktum 

att ytterligare en orsak till att det varit svårt 

att få en samlad bild av huruvida test är känsliga 

för övning eller instruktion har varit avsaknaden av 

enhetliga definitioner av de centrala begreppen öv

ning och instruktion. Detta gäller främst begreppet 

instruktion men också i viss utsträckning begreppet 

övning, som exempelvis getts den innebörden att en 

individ fått genomgå ett eller flera, antingen iden

tiska, parallella eller helt olika, test före eller 

i anslutning till det test vars övningskänslighet 

varit föremål för studium. Avsaknaden av enhetlighet 

har dock främst gällt definitionen av begreppet in

struktion som getts såväl olika omfång och innebörd, 

som olika beteckningar. De engelska beteckningarna 

'coaching', 'cramming', 'intervention', 'preparation' 

och 'training' utgör samtliga exempel på namn som 

fått etikettera begreppet instruktion (se t ex 
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Henriksson & Wedman, 1980). Ofta har för övrigt också 

'coaching' använts som samlande term för allehanda 

instruktions- och förberedelseåtgärder men detta har 

för den skull inte inneburit att begreppet varit en

hetligt, ett faktum som exempelvis Stanley å Hopkins 

(1972) uttryckt på följande sätt: 

"The topic of coaching is difficult to treat because it may 
mean anything from drill on the same items that were missed 
on a test to a general remedial course" (s 139). 

C. UTGÅNGSPUNKTER FÖR LITTERATURGRANSKNI NG OCH 

EMPIRISKA STUDIER 

I föregående avsnitt uppmärksammades avsaknaden av 

enhetlighet mellan olika studier vad avsåg defini

tioner och genomförande av de för problemområdet 

centrala betingelserna övning och instruktion. Detta 

försvårar bildandet av generella slutsatser angående 

olika tests övnings- och instruktionskänlighet, så

väl allmänt som under speciella omständigheter. 

En av utgångspunkterna för granskningen av de stu

dier som genomförts var därför att basera denna på 

en strukturering eller systematisering av området. 

Kortfattat uttryckt utgick denna strukturering bland 

annat från de i föregående avsnitt omnämnda fyra 

komponenterna: individ, uppgift, procedur och 

effekt. Förfaringssättet att genomföra litteratur

granskningen utifrån denna struktur skapade vissa 

förutsättningar för såväl slutsatser rörande upp

komsten av övnings- och instruktionseffekter rent 

generellt som slutsatser rörande övnings- och in

struktionseffekter vilka kunde uppkomma under spe

ciella förutsättningar eller omständigheter. 



Litteraturgranskningen (I) uppmärksammade bland annat 

betydelsen av en individs tidigare erfarenhet av test 

samt uppgiftsformatets komplexitet, och detta togs 

som en utgångspunkt vid genomförandet av de sex em

piriska studierna. Relevansen i att ta dessa två be

tingelser som utgångspunkt får också stöd av Stanley 

(1971) : 

"That is* performance on many types of tests is likely to be 
in some measure a function of the individual's ability to 
understand what he is supposed to do on the test. Particularly 
as the test is novel or the instruction is complex" (s 36 4-
365). 

En annan utgångspunkt för de empiriska studierna var 

ett "design-tänkande", vilket bland annat konkret 

inneburit att samtliga studier baserats på varian

ter av experiment-kontrollgruppsdesigner. En studie 

måste exempelvis ha en viss design för att effekter 

av respektive övning och/eller instruktion ska kunna 

uppskattas (se t ex I, II). 

Givet dessa utgångspunkter har samtliga empiriska 

studier behandlat ett kvantitativt-numeriskt prov 

som dels var helt nytt för de flesta, dels bestod av 

uppgifter vars format skulle kunna kategoriseras som 

komplext. Samtliga studier har också baserats på in

divider som bedömts ha relativt stor tidigare er

farenhet av test, enligt den innebörd detta getts i 

litteraturgranskningen. Vidare ingick i de två första 

studierna (II, III) ett prov som betecknades KVR och 

bestod av 24 uppgifter fördelade på tre delprov med 

Q uppgifter på varje delprov (bilaga 1). I de fyra 

sista studierna ingick ett prov (NOG) som bestod av 

20 uppgifter med exakt samma uppgiftsformat som upp

gifterna i det andra delprovet i KVR. 
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Gemensamt för samtliga sex studier har varit att 

NOG-uppgifter ingått och givet detta har ett för 

alla studier gemensamt och övergripande syfte varit 

att undersöka om prestationen på denna uppgiftstyp 

kunde påverkas av betingelserna korttidsövning (KTÖ) 

och/eller korttidsinstruktion (KTI). I detta samman

hang kan nämnas att den engelska beteckningen på NOG-

uppgifter är "data-suffi ciency items" och mot bak

grund av det tidigare citatet av Stanley (1971) 

kompletteras detta, och därmed också orsaken till 

att NOG-uppgifter togs som utgångspunkt för de em

piriska studierna, med följande citat: 

.. there may be variance associated with the specific for
mat and manner of testing,.. Item types, such as the data-
sufficiency items of the Scholastic Aptitude Test, with which 
various examinees are unequally familiar" (s 364-365). 

En teoretisk analys av NGG-uppgiftens uppgiftsformat 

resulterade i slutsatsen att detta logiskt kunde 

reduceras ner till två alternativt tre enklare del

problem vilka kunde besvaras var för sig (Pike & 

Evans, 1972). Denna strategi för problemlösning på 

NGG-uppgifter, betecknad som en logiskt uppbyggd 

problemlösningsstrategi, har varit en ledstjärna för 

genomförandet av samtliga studier oavsett om detta 

inneburit en individpåverkan via instruktion (II-

IV) eller om detta inneburit en individpåverkan via 

uppgiftsformatet (V-VII). I de tre sistnämnda stu

dierna utnyttjades ett experimentellt uppgiftsfor

mat (bilaga 3, 4) där relationen mellan konventio

nellt och experimentellt uppgiftsformat antogs åter

spegla motsvarande relation i komplexitet där det 

experimentella förutsattes vara mindre komplext 

eftersom detta format innebar att en NGG-uppgift 

delades upp på två alternativt tre enklare delprob

lem vilka löses var för sig. 



D. LITTERATURGRANSKNING OCH EMPIRISKA STUDIER 

Litteraturgranskningen (I) innebar en systematiserad 

beskrivning och granskning utifrån en viss struktur. 

I huvudsak innefattades endast studier som undersökt 

effekten av övning och instruktion på te stprestat ion 

för standardiserade test i litteraturgranskningen 

och endast i undantagsfall har studier som baserats 

på specialkonstruerade mätinstrument (test) redo

visats. Den tillämpade strukturen medförde att de 

redovisade studierna i första hand inordnades under 

de övergripande rubrikerna övning och instruktion. 

Inom respektive rubrik sorterades studierna sedan 

enligt ett visst system där studiens design, effek

ternas varaktighet, korrelat samt orsak utgjorde 

kategori seringsvariabler. Dessutom delades studierna 

upp utifrån respektive betingelses [övning och/eller 

instruktion) omfattning i två kategorier: en kort

tids- och en långtidsbetingelse. Detta innebar att 

ett administrerande av två test betecknades korttids

övning (KTÖ) medan ett administrerande av tre eller 

flera test inom en viss studies ram betecknades lång

tidsövning (LTÖ). Notsvarande kategorisering av in

struktionsbetingelsen innebar att en instruktion som 

getts sammanhängande och under kort tid (< 2 timmar) 

betecknades korttids instruktion (KTI) medan en in

struktion som totalt omfattat en instruktionstid på 

mer än två timmar fördelat över flera tillfällen be

tecknades långtidsinstruktion (LTI). 

Litteraturgranskningens utfall kan sammanfattas en

ligt följande: 

1. Övning (KTÖ) på identiska eller parallella test, med 
eller utan KTI, förefaller ha en tendens att vara 
effektiv om det test som berörs har ett komplext upp
giftsformat (t ex bokstavsserietest, analogitest) . 



9 

2. Övning (KTÖ) på i eke-identiska eller icke-paral-
lella test, med eller utan KTI, har liten effekt 
på poängen i eftertestet, dvs övningseffekten har 
en tendens att vara ganska specifik. I de fall 
där en effekt har kunnat observeras är det oftast 
andra faktorer som påverkat utfallet, exv att 
försökspersonerna haft liten tidigare erfarenhet 
av test. 

3. Enbart instruktion [KTI) utan övning är i de 
flesta fall effektiv om den följs av ett special
konstruerat test som eftertest, men följt av ett 
standardiserat test förefaller den ha liten eller 
ingen effekt. 

4. Enbart långt ids instruktion (LTI) utan övning 
följt av ett standardiserat test som eftertest 
kan vara effektiv om mängden instruktion är om
fattande såväl till innehåll som omfång. Två 
problem är innefattade i detta konstaterande; 
ett problem är att långtidsinstruktion, fördelad 
över flera tillfällen enligt definition, utan 
övning (på ett eller annat sätt) förefaller täm
ligen orealistiskt. Ett annat problem är att i 
många fall förefaller LTI åstadkomma reella för
bättringar av individens faktiska förmåga - en 
förbättring eller ökning att jämföras med en 
konventionell utbildningseffekt. 

5. Den generella effekten av långtidsövning (LTÖ), 
som var föremål för forskarnas intresse i England 
under 1950-talet, är att det största poängtill
skottet inträffar vid de första två eller tre 
testtillfällena med samma test. Ytterligare öv
ning åstadkommer mycket små eller inga tillskott. 

6. Långtidsinstruktion (LTI) med övning (KTÖ) åstad
kommer tillskott i poäng på ett eftertest lik
nande de som konstaterades för LTI utan KTÖ (se 
pkt 4, ovan). Orsaken till erhållandet av likhet 
i utfall är antagligen knuten till problemet att 
separera de två betingelserna LTI med respektive 
utan KTÖ. 

7. Vad avser konstaterade effekters varaktighet, 
effekter av såväl övning som instruktion, före
ligger tendensen att effekten av övning är mera 
varaktig än effekten av instruktion. 

8. De testuppgifter som är mest känsliga för övning 
förefaller också vara mest instruktionskänsliga 
och de uppgifter som generellt sett är mest käns
liga är de som har ett komplext uppgiftsformat. 



9. Den individvariabel som förefaller vara av abso
lut störst betydelse är tidigare erfarenhet av 
test. Gm individen har relativt stor erfarenhet 
av test rent generellt så uppkommer knappast 
några effekter alls, om inte uppgiftsformatet i 
sig är helt nytt och relativt komplext. Effekten 
av individens tidigare erfarenhet i detta samman
hang är däremot mest uppenbar om individen har 
liten eller ingen tidigare erfarenhet av test. 
Tidigare erfarenhet av test förefaller också ha 
en viss psykologisk effekt som indirekt påverkar 
prestationen i testsituationen. I vissa speciella 
fall kan prestationen, som den uppskattas utifrån 
testpoäng, reduceras men i de flesta fall har 
tidigare erfarenhet en positiv effekt på en efter
följande testprestation. 

10. Det föreligger också vissa indikationer på att 
individens prestationsförmåga har en viss bety
delse i detta sammanhang. De som har en hög pres
tationsförmåga förefaller relativt sett mera 
gynnade av betingelsen övning medan de som har en 
låg prestation snivå tenderar att relativt sett 
gynnas mera av betingelsen instruktion. Det bör 
emellertid uppmärksam mas att effekter av initial 
prestationsförmåga är svåra att utvärdera beroen
de dels på förekomsten av regres s ionseffekter, 
dels på inverkan av tidigare erfarenhet av test 
(Henriksson, 1981, I, s 68-70). 

Sammanfattningsvis blev det mest påtagliga utfallet 

av den genomförda litteraturgranskningen att indivi

dens tidigare erfarenhet var av stor betydelse för 

testprestationen. Om en individ hade bristande ti

digare erfarenhet av test förelåg också en viss 

sannolikhet för att en övnings- eller instruktions-

effekt skulle uppkomma. Detta var vanligtvis inte 

fallet om en individ hade viss vana och förtrogenhet 

med test och testtagande. En effekt hade också viss 

sannolikhet att uppkomma i de fall då ett uppgifts-

format var helt nytt för individen eller komplext 

till sin utformning. Övning eller instruktion av 

korttidskaraktär (KTÖ, KTI) reducerade denna sanno

likhet väsentligt. 



En kortfattad redovisning av de empiriska studier 

som genomförts ges nedan med referens till såväl 

rapportrubrik som motsvarande romerska siffra (II-

VII). 

Effekter av övning och speciell instruktion på ett 

kvant itativt-numeriskt pro v (II) 

Den första empiriska studien (II) genomfördes i syfte 

att undersöka om poängen på ett kvantitat ivt-nume

riskt prov (KVR) påverkades av betingelserna övning 

och instruktion. Övning definierades som genomgång 

av ett parallellt förprov (= KTÖ, se s ö) och in

struktionen bestod dels av allmän information om 

generellt tillämpbara testtagningsstrategier, dels 

av information och övning avseende specifika test-

tagningsstrategier för de tre delprov som ingick i 

KVR . 

De generellt tillämpbara strategierna utgjordes av: 

tidsanvändningsstrategi, markeringsstrategi, giss

ningsstrategi och anteckningsstrategi och de hade 

utformats med utgångspunkt från den av Hillman et 

al (1965) formulerade kategori som var oberoende av 

testets syfte och konstruktion (bilaga 2:1). 

De specifika testtagningsstrategierna innebar in

struktion och övning i att utnyttja speciellt an

passade problemlösningsstrategier för respektive 

delprov I, II och III. Instruktionen kunde katego

riseras som korttidsinstruktion (= KTI, se s 8). 

Kortfattat beskrivet innebar delprov I tolkning och 

användning av icke konventionella symboler för olika 

matematiska operationer, delprov II innebar bedöm

ning av huruvida till räcklig information förelåg för 

att ett problem skulle vara lösbart och delprov III 

innebar bedömning av längd hos e n konturlinje som be

gränsade en figur sammansatt av flera kongruenta rek

tanglar med kända mått (se bilaga 1). 



Studien genomfördes på speciallärarkandidater vid då

varande lärarhögskolan i Umeå. Vad avsåg totalpoäng 

blev utfallet att såväl betingelsen övning som be

tingelsen instruktion hade effekt, dvs förorsakade 

en förhöjning av prestationen på eftertestet för de 

grupper som erhöll dessa betingelser jämfört med de 

grupper som inte erhöll dem. En uppdelning av total

poängen på de lprov (I, II, III) resulterade i kon

staterandet att poängförändringen i huvudsak kunde 

hänföras till delprov III. Detta uppgiftsformat var, 

tillsammans med uppgiftsformatet på delprov II, helt 

nytt för de testade och det kunde dessutom klassi

ficeras som komplext (jfr s 6-7). Orsaken till att en 

övnings- och instruktionseffekt uppkom på delprov 

III men inte delprov II antogs vara att för delprov 

III kunde en rationell problemlösningsstrategi in

strueras (och etableras via övning] på mycket kort 

tid (jfr Henriksson, I, s 73). Så var inte fallet 

för delprov II. 

Effekter av övning och instruktion på ett kvantita

tiv t- numeri s kt prov v id konstanthå1lande av verbal 

och icke-verbal förmåga (III) 

Denna studie (III) var en uppföljning av den tidigare 

studien (II), och syftet var således även i denna 

studie att studera effekten av betingelserna övning 

och instruktion på ett kvantitativ t-numeriskt prov. 

Skillnaden i design mellan studie I och II var att 

den design (Solomon's 4-gruppsdesign, se t ex Camp

bell å Stanley, 1963) som utnyttjades i studie I nu 

utökats med ytterligare två förmätningar vilka ut

gjordes av ett verbalt (analogier) och ett icke-ver-

balt (pussel) begåvningstest (West-ri h, 1969 ). Dessa 

förmätningar innebar att studi-ens utfall kunde rela

teras, förutom scrm tidigare (studie II) till betingel



serna övning och instruktion, nu även till intellek

tuell prestationsförmåga. Dessutom var ytterligare 

skillnader mellan studie II och III dels att instruk

tionen förkortats i studie III jämfört med studie II, 

dels att färre övningsexempel genomgicks i anslutning 

till denna instruktion. 

Studien genomfördes på folkhögskoleelever från av

gångsklasserna vid fyra folkhögskolor och efter det 

att inverkan av intellektuell prestationsförmåga, 

som detta begrepp uppskattades med de två testen, 

kontrollerats via statistisk metodik blev studiens 

utfall att ingen av betingelserna övning eller in

struktion resulterade i en förhöjd poäng på efter-

provet. 

Instruktion avseende strategi och partiell kunskap 

på ett kvant i tativt-numeriskt prov (IV) 

En skillnad mellan denna studie (IV) och föregående 

studier (II, III) var att det test (NOG) som utnytt

jades i denna studie enbart till viss del var jäm

förbart med det test (KVR) som utnyttjats i de tidi

gare studierna. Endast del II i KVR hade nämligen 

samma uppgiftsformat som NOG-uppgifterna i denna stu

die. NOG ingår som ett av totalt sex delprov i den 

nuvarande versionen av det s k högskoleprovet (Skol

överstyrelsen, 1981). 

Även i denna studie var det övergripande syftet att 

studera effekten av övning och instruktion på pres

tationen i ett eftertest. De t förelåg dock vissa 

skillnader mellan denna och tidigare studier. Öv

ning sb et inge Is en som i tidigare studier innebar ge

nomgång av ett parallellt förtest utgjordes i denna 

studie av genomgång av en annan version av samma 



test. Instruktionstidens längd hade ock så utökats 

väsentligt och dessutom delats upp med avseende på 

närvaro/frånvaro av information om hur partiell 

kunskap (se t ex Jacobs & Vandeventer, 1970; Wood, 

197B; Rowley & Traub, 1977) skulle utnyttjas. 

Vidare hade antalet instruktions- och övningsupp

gifter fördubblats jämfört med den första studien 

(II) . 

Studien genomfördes på gymnasieelever i årskurs 3 

och utfallet indikerade att varken betingelsen 

övning eller någon av de två instruktionsbetingel

serna (med eller utan information om partiell kun

skap) hade någon effekt. Detta oavsett om rättningen 

skedde konventionellt (0-1) eller differentiellt i 

syfte att speciellt visa förekomst av partiell kun

skap . 

Uppgiftsformat och partiell kunskap på ett kvantita-

tivt-numeriskt prov (V) 

I de tidigare studierna (II, III, IV) hade instruk

tionsbetingelsen utformats som en direkt individpå

verkan i syfte att få individerna både att etablera 

och att utnyttja en viss problemlösningsstrategi. 

Ett problem i dessa studier var att få närmare kun

skap om i vilken utsträckning de inte bara förstått 

utan ocksii utnyttjat den instruerade strategin. 

Det är teoretiskt, och kanske även praktiskt, tänk

bart att en viss individ via instruktionen lärt sig 

hur strategin fungerar men trots detta inte utnytt

jar denna i den faktiska problemlösningen. Detta 

skulle då innebära att frånvaron av instruktionseffekt 

varken berodde på att instruktionen i sig var ineffek

tiv eller på att den instruerade strategin var in

effektiv utan helt enkel t att individerna av en eller 

annan anledning inte utnyttjade den instruerade stra

tegin . 



I denna studie hade detta problem eliminerats efter

som instruktionen utformats som en' indirekt individ-

påverkan via ett specialkonstruerat uppgiftsformat 

betecknat NOG' (bilaga 3). Detta uppgiftsformat hade 

utformats utifrån den tidigare instruerade strategin 

och fick som konsekvens att individerna mer eller 

mindre automatiskt fungerade i enlighet med denna. 

Iden till detta förfaringssätt hade erhållits uti

från de framgångsrika instruktionsansatser som ge

nomförts i vissa studier där tidigare s k impulsiva 

individer fåtts att fungera mera reflektivt och 

därmed rationellt (se t ex Zelniker & Oppenheim, 

1973; Egeland, 1974; Messer, 1976). 

Syftet i studie V var således att studera effekterna 

av ett speciellt uppgiftsformat (NOG') vilket utfor

mats i enlighet med den logiskt uppbyggda och sek-

vensiella strategi (jfr s 7). som legat bakom utfor^-

mandet av den muntliga instruktionen i de tidigare 

studierna. Studiens uppläggning baserades på att 

samma NOG-prov presenterades i två versioner: en 

konventionell version (NOG) och en experimentell 

version (NOG'). Genom att rätta respektive prov både 

konventionellt och differentiellt erhölls också in

dikationer på eventuell förekomst av partiell kun

skap i respektive version. Studien genomfördes på 

gymnasieelever från årskurs 3 och resultatet blev 

att uppgiftsformatet (NOG/NOG') inte påverkade 

poängutfallet vare sig det uttrycktes i konventio

nell eller differenti el1 poäng. Indirekt indikerade 

detta att den sekve-Frsiella prob lemlösningsstrategin 

inte hade någon påvisbar effekt på poängutfallet. 
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Uppgiftsformat, partiell kunskap och säkerhet på ett 

kvantitat ivt-numeri skt prov (VI) 

Denna studie VI hade samma försöksuppläggning som 

studie IV. Detta innebar att samma NOG-prov presen

terades i två versioner: en konventionell (NGG) och 

en experimentell, nu betecknad (NGG X). Den avgörande 

skillnaden mellan det experimentella uppgiftsformatets 

utformning i denna jämfört med föregående studie V 

var att begreppet säkerhet innefattades i uppgifts-

formatet (bilaga 4). Detta innebar att individerna 

fick göra en skattning av med vilken säkerhet de 

avgav ett visst svar i anslutning till det experimen

tella uppgiftsformatet. Tanken bakom införandet av en 

säkerhetsskattning var dels att.få närmare kunskap om 

individens faktiska fungerande i problemlösningssitua

tionen dels att erhålla underlag för ställningstagan

den till eventuell framgång i olika ansatser för 

direkt individpåverkan via en instruktion. 

Studien genomfördes på gymnasieelever från årskurs 3. 

Inte heller nu kunde någon effekt av det speciella 

uppgiftsformatet (N0G x) jämfört med det konventio

nella (NOG) konstateras. Dessutom uppvisade indivi

dernas säkerhetsskattningar en viss systematik enbart 

i de fall då svarsalternativ A, B eller D var korrekt. 

Systematiken innebar att en skattad högre säkerhet 

innebar en högre poäng men den förelåg inte alls om 

svarsalternativ C eller E var korrekt alternativ. 

IJppgif.tsformat,, partiell kunskap och säkerhet på ett 

kvantItativt-numeriskt prov. En studie med kända upp-

giftskarakteristika (VII). 

Studien hade samma försöksuppläggning som studie V 

och genomfördes också på samma försökspersonskat ego-

ri. Skillnaden relativt studie V var att de uppgifter 



som studien baserades på var valda utifrån kända 

uppgi-f t s kara kteri st ika (p-värde, r| 3j_s  o ch korrekt 

alternativ). Studiens utfall blev i princip detsamma 

som tidigare, dvs att det inte förelåg någon skill

nad i poängmedelv ärde, vare sig poäng sätt ningen var 

konventionell eller differentiel1, mellan den grupp 

som erhållit det experimentella uppgiftsformatet, 

här betecknat N0GX X, och den grupp som erhållit det 

konventionella uppgiftsformatet. Detta indikerade 

således att den sekvensiella problemlösningsstrate

gin inte hade någon direkt påvisbar effekt. 

E. 'SAMMANFATTNING AV ERH ÅLLNA RESULTAT SAMT BEGRÄNS

NINGAR 

Utfallet av den genomförda litteraturgranskningen 

påvisade den tidigare erfarenhetens betydelse för 

prestationen på ett test. Om individer hade tidigare 

vana från test och prövningar hade KTÖ eller KTI 

marginell effekt på en testpoäng. I de fall en poäng-

ökning' uppkom var uppgiftsformatet oftast helt nytt 

och dessutom komplext. Om individen däremot inte hade 

tidigare" testvana förelåg viss sannolikhet för att en 

poängökning skulle uppkomma såväl av KTÖ som KTI. En :  

sådan ökning återspeglade då vanligtvis en tidigare 1  

bristande överensstämmelse mellan erhållen po äng :  

och faktisk förmåga. I de fall då LTI hade effekt 

kunde detta antas reflektera en samtidig förändring 

av den bakomliggande förmågan. 

De sex empiriska studierna (II-VII) hade som över

gripande syfte att undersöka om ett visst kvanti-

tativt-numeriskt prov (KVR respektive NOG) påver

kades av betingelserna korttidsövning (KTÖ) -och 

korttidsinstruktion (KTI). I fyra studier ingick 

gymnasieelever från årskurs 3 som försökspersoner 



(IV-VII) och i övriga två studier ingick blivande 

speciallärare (II) och folkhögskoleelever från av

gångsklasserna (III). Ingen av dessa tre kategorier 

av försökspersoner kunde sägas ha bristande vana från 

test och prövningar. I samtliga studier ingick däre

mot ett uppgiftsformat som kunde kategoriseras som 

komplext. De flesta hade dessutom förmodligen ingen 

tidigare erfarenhet av detta format och därmed före

låg i sig förutsättningar för en poängförändring av 

KTÖ och KTI. En sådan kunde också iakttas men enbart 

för delprov III i den första studien (II). I den 

andra studien (III) erhölls nämligen inga effekter 

av KTÖ och KTI när variabeln begåvning beaktats. Inte 

heller den tredje studien (IV) gav någon effekt av en 

KTÖ och två olika KTI. 

I de tre övriga studierna (V-VII) utnyttjades ett 

speciellt up-pgif tsformat för att erhålla indikationer 

på vilka övnings- och instruktionseffekter som kunde 

erhållas utifrån en övnings- eller instruktionsbe

tingelse (KTÖ respektive KTI) under maximalt gynn

samma omständigheter. Sammantagna indikerade dessa 

studier att det inte förelåg något utrymme för öv-

nings- eller instruktionseffekter på NGG. Detta kon

staterande gäller primärt för gruppen gymnasieelever 

i årskurs 3 men torde sannolikt också ha viss giltig

het även för andra individkategorier som är någor

lunda testvana. 

Som avslutning kan dessutom också konstateras att 

resultaten från de genomförda studierna inte ger un

derlag för mer definitiva och generella utsagor av

seende övnings- och instruktionseffekter på test. 

Orsaken till detta är att de genomförda studierna 

vidlådes av vissa begränsningar. 



En begränsning avser de stipulativa definitionerna 

av betingelserna övning och instruktion som tilläm

pats i detta sammanhang. Eftersom i första hand be

tingelsen instruktion, men även betingelsen övning, 

getts (och har) så olika innebörd i olika sammanhang 

och i olika studier, föreligger ingen för alla gemen

sam och generellt accepterad definition eller inne

börd i dess a betingelser. Konsekvensen blir därför 

att genere Ila och allmänna utsagor angående effe kten 

av övning och instruktion på tes tprestation inte kan 

formuleras eftersom betingelserna i sig har olika 

mening och innebörd för olika individer och prov. 

En annan begränsning är att enbart korttidsbetingel

ser (KTI respektive KTÖ) har studerats och därför 

har slutsatser angående effekter av motsvarande 

långtidsbetingelser (LTI och LTÖ) inte kunnat göras. 

Det bör dock i detta sammanhang uppmärksammas att då 

erhållna övnings- och instruktionseffekter inte kan 

värderas förrän ett ställningstagande gjorts huru

vida poängförändringen representerar en sann och var

aktig ökning av den faktiska förmågan (jfr s 31-32). 

Gm så är fallet är det på inget sätt felaktigt att 

den via övning och/eller instruktion ökade kunskaps-

eller färdighetsnivån reflekteras i en förhöjd poäng. 

En faktor som reducerar generaliserbarheten av ut

fallet i de genomförda studierna är den individkate

gori som varit försökspersoner i föreliggande stu

dier. Studiernas försöksuppläggning har baserats på 

tanken att hålla individvariabeln någorlunda konstant 

med avseende på tidigare erfarenhet av test samtidigt 

som olika experimentbetingelser varierats. Dm ett 

strikt statistiskt synsätt på begreppet slutledning 

ska tillämpas innebär detta att utfallet i dessa 

studier kan generaliseras i huvudsak enbart till 

kategorin gymnasieelever i årskurs 3. 



Ytterligare en begränsning är att samma kvantitativt-

numeriska prov (KVR respektive NGG) ingått i olika 

versioner i samtliga studier, och att en viss teore

tiskt härledd och sekvensiell problemlösningsstrategi 

har fungerat som ledstjärna för genomförandet av samt

liga studier. Ställningstagandet har därvid varit att 

ett fungerande i enlighet med denna strategi inneburit 

ett för alla situationer och alla individer rationellt 

och optimalt problemlösningsbeteende på NOG-uppgifter. 

Den ansats som tillämpades utgick således från en 

direkt analys av NOG-uppgiften . 

F. TEORETISK FÖRANKRING AV BEGREPPEN ÖVNING OCH IN

STRUKTION 

Inledningsvis görs en åtskillnad mellan abstrakta 

teoretiska begrepp och konkreta empiriska företeel

ser (se t ex Kaplan, 1964; Henriksson, 1972), där 

"test-wiseness" (TW) utgör ett exempel på den först

nämnda och betingelserna övning och instruktion ett 

exempel på den sistnämnda företeelsen. Vad avser 

relationen mellan teoretiskt begrepp och empirisk 

företeelse i detta sammanhang kan denna allmänt for

muleras på följande sätt: om en viss individ utsätts 

för den empiriska företeelsen (övning och/eller in

struktion) leder detta med viss sannolikhet till att 

individen kommer i besittning av en viss egenskap 

eller förmåga vilken innefattas i det teoretiska be

greppet TW (Nilsson, 1979, s 13). 

Den. teoretiska tankemodell som utgör utgångspunkt för 

den fortsatta diskussionen av övnings- och instruk

tionseffekter på test, definierar en individs erhållna 

poäng (t) på ett test som bestående av tre komponen-^ 

ter: en sann komponent (T), en fel komponent (e) och 

dessutom en tredje komponent som här betecknas "test-



wiseness" (TW). I diskussionen kommer två teoretiska 

problem att behandlas. Det ena problemet samman

hänger med innebörden i begreppet TW och vilka em

piriska referenser som ska utnyttjas för att åstad

komma en koppling mellan teori och empiri och det 

andra problemet sammanhänger med innebörden i begrep

pet sann komponent. 

Vad avser det första problemet, definitionen av det 

teoretiska begreppet TW, har denna varierat såväl i 

inriktning som omfattning och konkret utformning 

(se t ex Ebel & Darmin, 1960; Mi 1Iman et al, 1965; 

Stanley, 1971; Oakland, 1972; Nilsson & Wedman, 

1976). De sistnämnda genomförde exempelvis en syn

tetisk definition av begreppet TW, dvs de angav detta 

begrepps relation till andra närliggande och i vissa 

fall synonyma begrepp. Eftersom den fortsatta diskus

sionen inte har som primärt syft e att g e nomföra en 

begreppsteoretis k analys av TW, utan har som syfte 

att åstadkomma en koppling mellan teori och empiri 

i sammanhanget effekter av övning och instruktion på 

testprestation, tas den vanligast förekommande och 

mest utnyttjade deskriptiva definitionen vilken också 

har tagits som utgångspunkt för många empiriska stu

dier ino;m p roblemområdet: 

"Test-wiseness is defined as a subjectTs capacity to utilize 
the characteristics and formats of the test and/or the test 
taking situation to receive a high score" (MilIman et al, 
1965, s 707) . 

Utifrån denna definition konstaterade Rike (1978) 

att begreppet TW kan sägas ha två aspekter: 



"Implicit in the definition is the recognition that some aspects 
of TW must be used if the examinee is to receive proper credit 
for the knowledge or ability being tested, but the other aspects 
of TWsuch as taking advantage of 'specific determiner s *, may 
allow the eoxcminee to receive more credit than is appropriate. 
The latter aspect> however, is likely to be at a bare minimum 
for professionally developed tests..." (s 62-63) . 

Sett relativt ovanstående förefaller det i sig natur

ligt att begreppet TW ibland fått inneborden av något 

otillåtet, något som gett den individ som besitter de 

konkreta färdigheter som innefattas i detta abstrakta 

begrepp en oförtjänt hög poäng vilken inte överens

stämt med hans faktiska förmåga. En bidragande orsak 

till detta kan exempelvis vara att många studier ge

nomförts där försökspersonerna instruerats och upp

märksammats på hur olika "cues" ska utnyttjas för att 

komma fram till det rätta svaret på en fråga (se t ex 

Hillman et al, 1965; Nilsson & Wedman, 1974; Nilsson, 

1975). Effekten av sådana instruktioner har sedan 

konstaterats genom ett utnyttjande av specialkonstru

erade mätinstrument (test) där ett tillskapat samband 

mellan frågestam och korrekt svarsalternativ förekom

mit . 

Beaktat att det i vissa fall förekommit subjektivt 

upplevda eller uppfattade orättvisor till följd av 

TW har dock betydelsen av TW, för att erhålla en 

överensstämmelse mellan erhållen testpoäng och fak

tisk förmåga, uppmärksammats i flertalet fall. Som 

konsekvens av detta har också en mängd olika studier 

genomförts för att försöka lära ut olika aspekter 

av TW. Gemensamt för dessa studier är att de vanligt

vis kan inordnas i endera av två kategorier beroende 

på vilken typ av test som utnyttjats: specialkon

struerade test av exempelvis den typ som omnämnts 

ovan eller standardiserade test. Gross (1977) beskrev 

situationen på följande sätt: 



23 

"The intent of these studies was to examine whether instruction 
in TW would result in higher test scores3 using both standar
dized and specially constructed tests as criterion measures. 
While significantly higher scores have been obtained among stu
dents of all ages on specially constructed testsj TW effects 
on standardized tests have been obtained only among elementary 
and preschool students'' ( s 97-98) . 

Utifrån vad som hittills relaterats angående begrep

pet TW kan således konstateras att empiriska referen

ser vanligtvis har erhållits utifrån två ansatser. 

I den ena ansatsen utnyttjas i större eller mindre 

omfattning medvetet specialkonstruerade uppgifter 

för att belägga TW och i den andra ansatsen utnytt

jas i samma syfte uppgifter som ingår i standardi

serade test. 

Den teoretiska tankemodell som togs som utgångspunkt 

för diskussionen av TW kan nu formuleras på följande 

två sätt (1), (2). Tankemodellen kan sägas utgå från 

de i klassisk testteori använda begreppen "true 

score" och "error of measurement" vilka betraktas 

som additiva (se t ex Stanley, 1971). I den fort

satta diskussionen kommer dock i strikt mening var

ken prövning av additivitetskravet utifrån tillägget 

av TW att utföras, eller konsekvenser av och inne

börd i e-komponenten att beaktas. 

t = T + TW k  + e (1) 

t = T + TW k  + TWp + e (2) 

Den första modellen (1) refererar till test som ut

görs av korrekt konstruerade uppgifter. När en in

divid går igenom ett test som består av uppgifter, 

vilka är konstruerade i enlighet med gällande kon

struktionsprinciper tillåts nämligen enbart kompo

nenten TW^ operera, eftersom detta test då består 

av enbart korrekta uppgifter. Om en individ däremot 



genomgår ett test som antingen består av uppgifter 

som medvetet konstruerats på ett felaktigt sätt, 

eller består av uppgifter som mer eller mindre slump

mässigt är felaktigt konstruerade, tillåts båda kom

ponenterna C TWj^ och TWp) att operera. I denna situa

tion gäller den andra modellen (2). Orsaken till att 

TW,, kan sägas operera även i en situation där fela k-

tigt konstruerade mätinstrument utnyttjas l2) är att 

i denna komponent innefattas generellt tillämpbara 

testtagningsstrategier, som t ex att noggrant läsa 

testinstruktioner och att utnyttja testtiden ratio

nellt (MilIman et al, 1965], vilka vanligtvis tilläm

pas av individen även i en situation där ett special

konstruerat test utnyttjas. 

För att ytterligare belägga de två modellerna kan kon

stateras att Nilsson (1979), som i en serie studier 

utnyttjade felaktigt konstruerade uppgifter för att 

påvisa förekomst av ÏW, också drog den slutsatsen att 

det förelåg två olika TW: 

"Det ena får utrymme att operera om de testade är i olika grad 
förtrogna med den provtyp som användes och den andra om upp
gifterna ej konstruerats i enlighet med gällande rationella 
konstruktionsprinciper" { s 16). 

Det är även på sin plats att i detta sammanhang nämna 

att det i viss utsträckning råder delade meningar om 

det berättigade i att använda medvetet specialkon

struerade uppgifter i studier som avser att undersöka 

effekten av övning och i nst ru kt io n på t estprestation. 

Vissa hävdar att förekommande test alltid innefattar 

uppgifter med en felaktig uppgiftskonstruktion, vil

ket berättigar denna typ av studier, medan andra häv

dar motsatsen. Perrin et al (1974), som avgjort till

hör den senare kategorin, uttryckte sig på följande 

sätt : 



"Sinoe these flawed items would rarely appear on a standardized 
testy it seems logically inconsistent to use them when attemp
ting to measure test-wiseness skills as applied to standardized 
tests" ( s 3 ) . 

I anslutning till detta kan konstateras att ett all-

mänt ställningstagande, för eller emot endera av 

dessa två ansatser, i sig förefaller mindre menings

fullt eftersom ansatserna kan sägas komplettera 

varandra. I vissa sammanhang är felaktigt konstru

erade uppgifter en relativt sällsynt företeelse, 

medan detta kan vara vanligt förekommande i andra 

sammanhang. Vad som är viktigt är dock att de två 

ansatserna får konsekvenser för den empiriska för

ankringen av begreppet TW. I det ena fallet utnytt

jas mätinstrument som varierar i dimensionen korrekt-

felaktigt konstruerade test och i det andra fallet 

utnyttjas korrekta mätinstrument, dvs test som är 

konstruerade i enlighet med gällande konstruktions

principer. I båda fallen utnyttjas dock betingelsen 

övning och/eller instruktion som oberoende variabel 

och skillnaden mellan de två ansatserna ligger så

ledes i hur mätningen av den beroende variabeln ge

nomförs . 

För att göra beskrivningen av begreppet TW, och dess 

uppskattning via empiriska referenser, komplett ska 

också inom parentes nämnas att vissa studier har un

dersökt förekomst av TW per se. Detta utgör då en 

tredje ansats (jfr tidigare). I dessa studier har 

s k nonsensuppgifter utnyttjats, dvs uppgifter som 

inte kan besvaras utifrån faktisk kunskap och därför 

i princip inte har något svarsalternativ som är 

korrekt. Instruktioner i syfte att förändra indivi

ders beteende med avseende på exempelvis gissning 

(Diamond & Evans, 1973), risktagande (Slakter, Crehan 

Koehler, 1975) och svarsförändring (Mueller & Wasser, 



1977) har därvid tagits som utgångspunkt för slut

ledningar angående motsvarande beteenden i reella 

t est situationer och för standardiserade test. Denna 

tredje ansats för att få empiriska referenser på 

det abstrakta begreppet TW kan inte relateras till 

ovan beskrivna poängmodell och beaktas därför inte 

i den fortsatta diskussionen. Orsaken till att detta 

inte kan göras är att dessa studier inte alls inne

fattar någon testpoäng i konventionell bemärkelse 

0 t] som beroende variabel. I stället utnyttjas exem

pelvis antal gissningar efter en genomförd gissnings-

instruktion eller antal svarsförändringar efter en 

instruktion där detta uppmuntrats, som beroende 

variabel. 

1 den fortsatta diskussionen behandlas det andra av 

de två inledningsvis omnämnda problemen, nämligen 

det som sammanhänger med innebörden i begreppet sann 

komponent (T). Orsaken till att begreppet sann kom

ponent (sann poäng) är relevant att behandla i detta 

sammanhang hänger ihop med att ett poängtillskott 

för en viss individ till följd av övning och/eller 

instruktion på ett test måste värderas eller ställas 

i relation till huruvida det också motsvaras av en 

förändring av individens faktiska förmåga. Coffman & 

Neun (1966) uttrycker detta på följande sätt: 

rtIf special preparation and coaching provide long-term impro
vement in the student's vocabulary3 reading speed and compre
hension, then they serve a useful purpose for the student. Jf, 
however, they lead to an inflation of the student's test score 
without improving the underlying ability3 the student may 
simply gain admission to a college where his probability of 
doing successful work is low 11  ( s 1 ) . 

I litteraturgranskningen (I) indelades övnings- och 

instruktionsbetingelserna i korttids- och långtids

övning (KTÖ respektive LTÖ) samt korttids- och lång



tidsinstruktion (KTI respektive LTI). En relativt gene

rell iakttagelse utifrån denna granskning var att 

sannolikheten för en poängökning till följd av övning 

och/eller instruktion var högre om det var en lång

tidsbetingelse jämfört med om det var en korttidsbe

tingelse. 

Som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen införs 

nu antagandet att den sanna eller verkliga och bakom

liggande förmågan hos en viss individ förändras gradvis, 

successivt och långsiktigt. Detta förefaller rimligt 

eftersom det omvända ter sig relativt ologiskt, dvs att 

exempelvis verbal förmåga skulle genomgå drastiska för

ändringar på grund av en korttidsinstr uktion (KTI). I 

vissa studier har dock denna iakttagelse kunnat göras 

(se t ex Hillman & Setijadi, 1966; Mie-Ying Lo & 

Slakter, 1973). Givet ovanstående antagande blir kon

sekvensen att det sistnämnda utfallet måste relateras 

till problem eller företeelser som är förknippade med 

själva testet eller te sts ituationen . 

Det som ligger bakom en sådan drastisk poängökning är 

sannolikt en individs tidigare erfarenhet av test och 

testsituationer. Om en individ har ingen eller mycket 

liten tidigare erfarenhet av test och test situât ioner, 

men även av examinationer i mera generell bemärkelse, 

blir konsekvensen nämligen att det vanligtvis uppkommer 

en bristande överensstämmelse mellan erhållen poäng och 

faktisk förmåga. Henriksson (1981, I, s 71) lät termen 

"non-testwiseness" (N-TW) etikettera detta fenomen, som 

således existerar upp till en viss nivå vad avser indi

videns tidigare erfarenhet. 

Den individ som är N-TW erhåller med stor sannolikhet 

en för låg testpoäng, dvs en poäng som inte överens

stämmer med den faktiska förmågan. Övning och/eller in



struktion (KTÖ/KTIj resulterar med stor<sannolikhet 

i en poängökning som till största delen kan för

klaras utifrån en ökad testförtrogenhet, dvs en 

ökning av TW. Vad avsåg relationen mellan N-TW och 

TW för en viss individ konstaterades följande i 

litteraturgranskningen: 

"Eftersom tillskottet i TW> som en individ som är N-TW erhåller 
av ett visst instruktions- eller övningsmoment3 är betydligt 
större än motsvarande tillskott för den som är TW, är till
skottet marginellt avtagande. För den som redan är TW är dess
utom tillskottet vanligtvis inget alls, och detta innebär att 
det relativt snart uppkommer en takeffekt. Effekten av N-TW 
elimineras således ganska snabbt genom viss övning eller in
st r u k t i o n "  ( H e n r i k s s o n ,  1 9 8 1 ,  I ,  s  7 2 ) .  

Den individ som är TW har således en viss testvana och 

testförtrogenhet, som även kan etableras inte enbart 

utifrån standardiserade testsituationer, utan också 

utifrån andra situationer som innefattar examinatio

ner i mera generell bemärkelse. Test och prov som 

konstruerats av läraren i en klassrumssituation utgör 

exempel på företeelser som resulterar i att den in

divid som genomgår dessa erhåller en viss potential 

i TW. 

Som ytterligare konkretisering kan nämnas att Jensen 

(1980) gav följande exempel på aspekter som kan inne

fattas i begreppet TW: 

"... familiarity with the use of separate answer sheetsy care
fully reading the instructions before beginning the test* con
sidering all the alternatives in a multiple-choice item and 
not just picking the first one that looks rights not spending 
too much time on doubtful or puzzling items, checking over 
completed items when time permits, concentrating full atten
tion on one item at a time rather than wasting time by 
scanning ahead or looking around to see how far other examinees 
ha ve gotten in the test booklet, and so on" (s 589). 



Hittills har N-TW diskuterats rent allmänt. Utifrån 

de två tidigare modellerna (se s 23), som innefat

tade två TW~begrepp (TW^-och TWp ) , kan nu också de 

två begreppen N-TW^ och N~TWp härledas. Dessa refe

rerar på motsvarande sätt till test som består av 

korrekt respektive felaktigt konstruerade uppgifter. 

Vad som rent generellt gäller för relationen mellan 

N-TW och TW kan sägas vara att dessa två kategorier 

bildats utifrån en d i kotomi sering av en bakomliggande 

variabel som kan betraktas som kontinuerlig. Konkret 

innebär detta att en kontinuerlig övning och/eller in

struktion ger ett kontinuerligt men marginellt avtagan

de tillskott i TW (Henriksson, 1981, I, s 72). En viss 

mängd TW utgör en tänkt kategori seringspunkt. Under 

denna nivå betraktas en individ som N-TW och över 

denna nivå betraktas denne som TW. 

För att erhålla en viss förankring av denna tänkta 

kategoriseringspunkt tas följande definition av TW, 

som utgör en utveckling av Millmans et al's (1965) 

definition (se s 21): 

"Test-wiseness is defined as the ability to manifest test-
taking skills which utilize the characteristics and format 
of a test and/or test-taking situation in order to receive a 
score commensurate with the abilities being measured. 
Deficiencies in one or more of the abilities prerequisite to 
taking a test will attenuate the results.,." (Oakland, 
1972, s 355 ) . 

Detta innebär att en förankring görs utifrån rela

tionen mellan erhållen testpoäng och faktisk för

måga. Den ideala situationen är, vilket konstaterades 

inledningsvis (s 1), att erhållen testpoäng och fak

tisk förmåga överensstämmer. Den individ som utifrån 

en bristande tidigare erfarenhet av test erhåller en 

för låg testpoäng i relation till sin faktiska för

måga betecknas därvid som N-TW. Kategoriseringspunk-



ten utgörs således av den tänkta punkt vid vilken en 

individ dels har en sådan potential i TW att erhållen 

poäng och faktisk förmåga överensstämmer, dels er

håller ett marginellt tillskott i TW av ytterligare 

tidigare erfarenhet enligt den definition detta getts. 

Ned referens till begreppet sann komponent CT] kan nu 

följande sammanfattning göras: ( Anm. e-komponenter 

beaktas ej, jfr s 23). 

(Testet består av uppgifter som är 
(1) t = T + TW + e konstruerade i enlig het med gällanae 

konstruktionsprinciper). 

(Erhållen testpoäng motsvarar fak-
a) TW •+ t = T tisk förmåga, förutsatt att in-K ...... . i 

b) N-TWk  -• t / T, (t < T) 
(Erhållen testpoäng utgör van
ligtvis en underskattning av fak
tisk förmåga, förutsatt att in
dividen är N-TW^) . 

(2) t a  T + TW k  + TWp + e 
(Testet består helt eller delvis 
av uppgifter som är felaktigt 
konstruerade). 

(Erhållen poäng överskattar 
a) TWw & TWp •+• t / T,(t > T) faktisk förmåga, förutsatt att 

K l "  J individen är TW^ & TWp). 

b) TWK & N-TWP + t = T 
(Erhållen poäng motsvarar 
faktisk förmåga, förutsatt att 
individen är TW^ & TWp). 

(Erhållen poäng utgör van-
c) N-TW. S TWp - t / T, 11 < T) Î'SÎ*1? Î? underskattning av 
KF ) faktisk förmåga, forutsatt att 

•Erhållen poäng utgör van-
. iigtvis en underskattning av 

d) IM-TWj, & N-TWp - *• t t T « (t < T) faktisk förmåga, förutsatt att 
individen är N-TW^ & N-TWp). 



I den fortsatta diskussionen antas att begreppet 

"non-testwiseness" eliminerats, dvs samtliga indi

vider i en viss testsituation är, exempelvis via 

tidigare övning och/eller instruktion, testvana och 

förtrogna med test. Varians beroende på TW blir då 

systematisk, dvs varje observerad testpoäng innefat

tar en TW-komponent . Detta gäller oavsett om testet 

är korrekt eller felaktigt. Denna komponent represen

terar enligt Stanley (1971): "... a general somewhat 

lasting quality of the individual and, treated as 

such, contribute 'true' variance" (s 365). Betingel

serna övning och/eller instruktion kan därför, i en 

situation där ett test ska administreras till en 

grupp individer, bidra till en ökning av testets 

sanna varians om dessa betingelser genomförs före 

testtagandet. Det kan också konstateras att i test-

teoretisk bemärkelse är detta tillskott i sann 

varians inte i första hand ett reliabi1itetsproblem 

utan snarare ett va Liditetsproblem (jfr s 3). Avgö

rande för testets validitet är nämligen huruvida den 

variation i testpoängen som förorsakas av TW., och/ 
K 

eller TWp är relaterad till kriteriet, dvs huruvida 

denna varians är relaterad till kriterievariansen 

(jfr-Henriksson, 1981, I, s 73-74). 

Hittills har poängförändringar? ut ifrå n kortt idsbe

tingelser diskuterats CKTI, KT-ÖJ. Fortsättningsvis 

behandlas kortfattat och översiktligt poängf.öränd-

ringar utifrån motsvarande långtidsbetingelser, då 

främst 1ångti ds instrukt ion ILTi). Om en instruktion 

getts över längre tid uppkommer nämligen problemet . 

att avgöra huruvida en uppkommen poängförändring 

representerar en sann. och varaktig ökning a v, d e n 

bakomliggande förmågan (jfr Henriksson, 1981, I, 

s 41J . 



Få om ens några studier har dock utformats för att 

möjliggöra ett ställningstagande till överensstäm

melsen mellan en individs poängförändring som funk

tion av betingelserna LTÖ/LTI och motsvarande för

ändring i den bakomliggande, faktiska förmågan. I 

de flesta studier har betingelserna först genomförts 

och därefter har en spekulation i möjliga orsaker 

vidtagits. Subjektiva värderingar har således varit 

avgörande för ställningstaganden till huruvida poäng 

förändringen reflekterat en varaktig och sann för

ändring av den bakomliggande förmågan eller inte. 

G. EN TOLKNINGSRAM FÖR ÖVNINGS- OCH INSTRUKTIONS-

EFFEK1ER 

I föregående avsnitt konstaterades att betingelserna 

övning och instruktion kunde betraktas som oberoende 

variabler och eftersom studier inom området baserats 

på en variation av dessa oberoende variabler blir 

följden att de kan betraktas som kvantitativa variab 

1er. Den uppdelning av betingelserna övning och in

struktion som utnyttjades i litteraturgranskningen 

baserades på antal test för övning och antal timmar 

för instruktion. Om då utgångspunkt tas i den gene

rella iakttagelse att prestation vanligtvis är en 

funktion av mängden övning eller mängden använd 

tid för träning, bör samma funktion också kunna ut

nyttjas för att beskriva det generella och allmänt 

uttryckta konstaterandet att ju mera instruktion 

eller skolning i ett bestämt avseende desto bättre 

prestation. 

Den fortsatta diskussionen kommer därför att utgå 

från begreppet tidigare erfarenhet av test som ett 

samlat begrepp för den mängd övning och instruktion 

som en viss individ erhåller vilket, enligt tidigare 



resonemang, resulterat i att individen erhållit en 

viss potential vad avser TW. I diskussionen behand

las först standardiserade test, vilka förutsätts vara 

korrekt konstruerade. I den senare delen av diskus

sionen behandlas test vars uppgifter är helt eller 

delvis, medvetet eller oavsiktligt, felaktigt kon

struerade, dvs inte konstruerade i enlighet med gäl

lande konstruktionsprinciper. Utfallet av såväl den 

för problemområdet heltäckande litteraturgranskningen 

[I) som de mera specifikt inriktade empiriska stu

dierna (II-VIIJ kommer också att tolkas med utgångs

punkt från den tolkningsram som etableras i detta 

sammanhang. 

I nedanstående hypotetiska figur [figur 1) betrak

tas tidigare erfarenhet som oberoende variabel och 

en viss individs (A eller BJ prestation på ett stan

dardiserat test som beroende variabel. Figuren kan i 

princip sägas utgå från generell och accepterad kun

skap om relationen mellan beroende och oberoende 

variabel i ett inlärningssammanhang. 

Presta
tion 

Tidigare 
erfarenhet 

t, 

Figur 1. Hypotetisk relation mellan tidigare erfaren
het och prestation för två individer (A och 
B) på standardiserade test. 



Följande förutsättningar gäller: De streckade lin

jerna representerar två individers (A och B] fak

tiska förmåga (T) i ett visst avseende, där den ena 

individen (B) har en lägre och den andra (A) en högre 

faktisk förmåga. De heldragna linjerna för respektive 

individ anger vilket poängutfall (tj som skulle er

hållas i en viss situation om ett test avsett att 

mäta denna förmåga administrerades vid en viss tid

punkt (t^, t^). Det ska också tilläggas att lin

jernas lutning är hypotetisk och i detta fall har 

innebörden att individ A snabbare än individ B når 

upp till den. nivå där erhållen poäng representerar 

faktisk förmåga. 

Av figur 1 framgår att tidigare erfarenhet av test i 

viss mån är en förutsättning för att en individs fak

tiska förmåga ska återspeglas i en erhållen poäng på 

ett ett test. Den mängd tidigare erfarenhet som exem

pelvis individ A har vid tidpunk t t^ innebär således 

att erhållen poäng och faktisk förmåga överensstämmer 

TW^ t = T (se s 30]. Den poäng som däremot individ 

B erhåller vid samma tidpunkt utgör en underskattning 

av dennes faktiska förmåga på grund av att B är "non-

testwise" : N ~TW^ -* t / T, t < T (se s 30). Konsekven

sen av en bristande tidigare erfarenhet har också 

uppmärksammats av exempelvis Ebel, 1965; Stanley, 

1971; Crehan et al 19 74;. Jensen, 1980. Den först

nämnde uttryckte denna konsekvens på följande sätt: 

"More error in measurement is likely to originate from stu
dents who have too little 3 rather than too muoh3 skill in 
test"{ s 211) . 

Samtliga empiriska studier där "effekter av övning 

och instruktion studerades som en direkt individpå

verkan (II—IV), baserades på korttidsbetingelser 

(KTI och/e 11 er KTÖ) . Frånvaron av signifikanta poäng



förändringar (med undantag för studie II, delprov 

III) kan tolkas med utgångspunkt från den etablerade 

tolkningsramen (figur 1} och givet antagandet att 

samt liga individer var TW^. Kortfattat innebär denna 

tolkning att rent allmänt kan inga större poängför-

änäringar förväntas, (anm. e-komponenten beaktas ej), 

eftersom samtliga individer hade en tidigare erfaren

het motsvarande t^ eller mer i figur 1. Det faktum 

att ett för de flesta helt nytt och komplext upp

giftsformat utnyttjades skapade i sig förutsättningar 

för en poängförändring, "Particularly as the test is 

novel or the instruction complex..." (Stanley, 1971, 

s 364) men utfallet av de tre senare studierna (V-

V11 j in dikerade att. uppgiftsformatet ( N 0 G J inte kunde 

betraktas som komplext, enligt den definition detta 

getts. Detta konstaterande var i första hand giltigt 

för och genera liserbart till gruppen gymnasieelever 

i årskurs 3. 

Iakttagelsen att exempelvis en korttidsbetingelse 

(KTÖ eller KTI) inneburit en väsentlig poängförbätt

ring kan också relateras till denna figur. Som ut- -

gångspunkt konstateras att genom KTI eller KTÖ er

håller en viss individ ett tillskott i variabeln 

tidigare erfarenhet (t ex för individ B från t q 

till t ̂ eller från 12 till t^) . För att detta icke 

observerbara tillskott i tidigare erfarenhet hos en 

viss individ ska resultera i en väsentlig poängför 

ändring förutsätter detta, som framgår av figur 1, • 

att individerna har liten tidigare erfarenhet. 

Labouvie-Vief å Go nda (1976) erhöll i sin studie 

ett utfall som överensstämmer med en sådan tolkning: 

"It was -possible,, through training, to produce significant in
crements in intellectual performance of the elderly. Moreovers 
the training effects were of a surprisingly broad nature.. 
(s 331). 



En tolkning av innebörden i en valid mätning (valid 

testpoäng) kan också göras utifrån figur 1 (s 33). 

•m exempelvis såväl individ A som individ B testas 

vid tillfälle t3  erhåller båda individerna en valid 

testpoäng och skillnaden i erhållen testpoäng rep

resenterar motsvarande skillnader i faktisk förmåga 

mellan individerna. Om däremot exempelvis individ A 

har liten tidigare erfarenhet C t  ̂ J samtidigt som in

divid B har relativt stor tidigare erfarenhet C12 Î 

innebär detta att slutsatser utifrån en erhållen 

testpoäng om relationen mellan dessas (A och B) fak

tiska förmåga skulle bli helt felaktiga. Testpoängen 

skulle indikera att B hade en högre förmåga än A 

trots att det faktiska förhållandet är det motsatta. 

De slutsatser som exempelvis Nie-Ying Lo & Slakter 

[1973) gjorde överensstämmer med denna tolkning: 

"Hence a Chinese student with knowledge equivalent to an 
American student might very well score lower on a given apti
tude or achievement examination due to lower TW. Therefore, 
any time Chinese and American students are being compared on 
objective items, interpretation of the results should include 
a consideration of the possible introduction of bias through 
test-wiseness" (s 59). 

På analogt sätt som för standardiserade test behand

las fortsättningsvis situationen för helt eller del

vis felaktiga test. Framställningen har dock i detta 

avsnitt medvetet gjorts kortfattad och översiktlig 

motiverat av det faktum att såväl litteraturgransk

ning (I) som empiriska studier (II-VII) i huvudsak 

baserats på standardiserade test. Beaktat detta har 

motsvarande hypotetiska figur för test som inte kon

struerats i enlighet med gällande konstruktionsprin

ciper det utseende som framgår av figur 2. Denna 

figur bygger på samma antaganden som figur 1. 



Presta -
tion 

T i digare 
erfarenhet 

Figur 2. Hypotetisk relation mellan tidigare erfaren
het och prestation för två individer IA och 
Bj på test som inte konstr uerats i enlighet 
med gällande konstruktionsprinciper» 

Av figuren framgår att individerna under vissa förut

sättningar kan erhålla en högre poäng på denna upp-

giftstyp än vad som motsvarar deras faktiska för

måga (t > TJ: TW^ & TWp t t T, t > T (se s 30). 

Med referens till figur 2 utgör den testpoäng som 

individ A respektive B erhåller vid tidpunkt t^ I=A^ 

respektive B£) exempel på poängtal som utgör en 

överskattning av deras faktiska förmåga. 

Det oegentliga poängtillskottet (t > TJ är, enligt 

figuren, större för individ A jämfört med individ B 

(A^ - A,- > B^ - ̂ 5^' Detta innebär att det föreligger 

ett samband mellan prestationsnivå och exempelvis 

förmåga att utnyttja ledtrådar, "eues", (se t ex 

Diamond & bvans, 1973; Nilsson, 1977J . lAtt tillskot

tet står i proportion till förmågan, dvs att: 

t t t t t 3 4 1 2 0 



% . ( A5 - A5 ]  

B 4  (B- - B5) 

indikerar i detta sammanhang en frånvaro av interak-

tion mellan prestationsnivå och förmåga att utnyttja 

ledtrådar (se t ex McMorris et al, 1972; Schmeiser & 

Whitney, 1973; Nilsson, 1977). 

Figuren på föregående sida kan även representera 

poängutfallet på standardiserade test och då i de 

fall där en instruktion har effekt men samtidigt 

innefattar ett problemlösningsbeteende som utgör en 

avvikelse från intentionen med själva testet. Ett 

konkret exempel på ett sådant fall kan vara en in

struktion att beakta ord associât ion i stället för 

analogi vid problemlösning på analogiuppgifter 

(Henriksson, 1981, I). 

Av figuren framgår också, som den nu är konstruerad, 

att om en individ är N-TW^ så har detta betydligt 

större effekt på testpoängen jämfört med om en in

divis är N-TWp (se s 30: jfr 2a, b - 2 c, d). Detta 

skulle också kunna uttryckas på så sätt att det 

poängtillskott som TWp kan åstadkomma är betydligt 

mindre än den poängförlust som uppkommer av N-TW^. 

Det ska också konstateras att vid exempelvis tid

punkten t^, då individ A har prestationsnivån 

går det inte att separera effekten av komponenterna 

TWp och TW|^. Det är dock rimligt att anta att in

lärningskurvan för hur man exempelvis ska utnyttja 

ledtrådar mellan stam och korrekt alternativ har 

ungefär samma utseende som en konventionell inlär

ningskurva. Eftersom det maximala tillskottet i detta 

avseende representeras av sträckan A£ - A<- för indi

vid A framgår bland annat av detta att det inte kan 
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innefattas i begreppet rationellt problemlösnings-

beteende att systematiskt söka efter ledtrådar vid 

ett testtagande. Dels är poängtillskottet marginellt, 

dels är antalet uppgifter som är behäftade med dessa 

felaktigheter synnerligen få. Hillman & Pauk [1969] 

uttrycker samma ståndpunkt på följande sätt: 

"Relying ori flaws in test construction or on cues is not recom
mended for three reasons: First3 the time spent looking for 
flaws could be better used in tackling the test straight-for-
wardly; second* guessing on the basis of content; and third,, 
learning to lean on cues will be detrimental when you take 
the major tests of national reputation3 which seldom have 
the types of flaws described below" (s 65) . 

Som avslutning på detta avsnitt, som baserades på 

distinktionen korrekt-felaktigt konstruerade test, 

kan det vara relevant att ange varför det är moti

verat att utnyttja test som medvetet är felaktigt 

konstruerade i ett eller annat avseende vid studier 

inom detta problemområde (se t ex bilaga 2:2). Denna 

motivering sker utifrån kunskapen att om individen 

tas som utgångspunkt är iakttagelsen att en träning 

i olika aspekter av TWp enbart i ett fåtal fall 

resulterat i en förbättrad testprestation på ett 

efterföljande standardiserat test. Jongsma & Pound 

(1977) uttrycker exempelvis detta förhållande på 

följande sätt: 

"Instruction in testwiseness is effective when its success is 
judged on the basis of an internal criterion> a project-
developed scale of testwiseness. Although significant gains 
in testwiseness are usually found on internal criterion 
measures as a result of instruction, they frequently do not 
transfer to external criterion measures" (s 6) . 

Motiveringen sker också utifrån kunskapen att med 

testet som utgångspunkt uttrycks i flertalet fall 

åsikten att standardiserade test i stor utsträckning 

är i avsaknad av de element som tillåter TWp att 

operera. Det finns emellertid också de som hävdar 

motsatsen : 



"... since there seems to be little possibility of comple tely 
removing the effect of TW from standardized tests - to say 
nothing of teacher-made tests..." (C re han, Koehler & 
Slakter, 1974, s 211J. 

Beaktat denna kunskap ska dock relativt detta samman

hang konstateras att eftersom TW här betraktas som be 

stående av två komponenter TW^ och TWp, vilka tillåts 

operera i varierande omfattning i olika situationer, 

följer av detta att såväl ansatsen med felaktigt som 

ansatsen med korrekt konstruerade uppgifter är nödvän 

dig för att belägga begreppet TW, De två ansatserna 

i kombination ger då också kunskap om den relativa be 

tydeisen av begreppen TW^ och TWp i olika situationer 

Ytterligare ett skäl till att utnyttja felaktigt kon

struerade uppgifter är också att denna ansats i ett 

längre perspektiv ger en återkoppling till provkon

st ru ktören. Då i den meningen att denna kunskap kan 

utnyttjas för att kontinuerligt förbättra gällande 

konstruktionsprinciper för att därigenom åstadkomma 

ännu bättre och mera väl konstruerade uppgifter. 

Sarnacki (1979) uttryckte en liknande ståndpunkt 

på följande sätt : 

"One approach to eliminating TW effects suggests instructing 
test-makers in the principles of both test construction in 
general and TW in particular" i s 274) . 

H. PRAKTISKA SLUTSATSER 

Diskussionen om praktiska slutsatser kommer att utgå 

från såväl den genomförda litteraturgranskningen som 

utfallet av de empiriska studierna och framställ

ningen kommer att struktureras av två ansatser där 

den ena tar utgångspunkt i testet medan den andra 

tar utgångspunkt i individen. 



I de empiriska studierna (II-VII) utnyttjades ett 

kvantitativt-numeriskt test, vars uppgiftsformat 

kunde antas vara komplext, dvs uppgiftsformatet per 

se kunde ge upphov till en bristande överensstämmelse 

mellan erhållen poäng och faktisk förmåga. För den 

individkategori som samtliga studier baserades på 

blev dock det sammanfattade utfallet att så inte 

var fallet. Inom ramen för detta utfall kan ändå den 

praktiska slutsatsen formuleras som en strävan att 

inte utnyttja onödigt komplicerade uppgiftsformat 

vid testningar. Betydelsen av ett fungerande i en

lighet med denna slutsats blir också större om test 

som har denna formattyp appliceras på testande som 

är eller kan förväntas ha mycket liten tidigare er

farenhet av test och prövningar, dvs individer som 

är N-TW. 

Vad avser uppgiftskonstruktionen rent allmänt bör 

också en övergripande strävan vara att försöka redu

cera irrelevanta test svårigheter, dvs svårigheter 

som inte är relaterade till det som testet är avsett 

att mäta. Detta faktum beläggs också exempelvis av 

utfallet i den första studien (II], där den huvud

sakliga orsaken till att en poängökning kunde kon

stateras för delprov III förmodligen var oklarheter 

i själva testinstruktionen. Även onödigt snäva tids

gränser och innehåll som är alltför yrkes-, specia

list- eller ku 1turspecifikt utgör exempel på irrele

vanta testsvårigheter, vilka dessutom ofta har sam

band med individvariabeln tidigare erfarenhet. 

Så långt har diskussionen avsett standardiserade 

test vars uppgifter förutsätts konstruerade i enlig

het med gällande konstruktionsprinciper. Orn utgångs

punkt tas i dimensionen korrekt-felaktigt konstrue

rade uppgifter kan också en praktisk slutsats vara 



att som prov konstruktör genomföra en medveten och 

systematisk granskning av uppgifter med avseende på 

felaktigheter i själva uppgiftskonstruktionen. I 

detta fall kan två ansatser urskiljas. Antingen kan 

man utgå från hur bra uppgifter konstrueras (se t ex 

Wesman, 1971; Ebel, 1972; Grönlund, 1977) eller 

också kan man utgå från de studier där man medvetet 

utnyttjat en felaktig uppgiftskonstruktion (se t ex 

Board & Whitney, 1972; Nilsson, 1977; Huntley & 

Plake, 1980). 

Den fortsatta diskussionen kommer i huvudsak att ske 

med utgångspunkt från individen och givet detta 

har betydelsen av TW respektive N ~ T W uppmärksam

mats i ett flertal sammanhang, Den praktiska konse

kvensen kan därför helt kortfattat formuleras på så 

sätt att åtgärder ska vidtas så att alla är TW innan 

de genomgår ett test. Nedvetenheten om konsekvenser 

av att individer är N-TW är dock i ett historiskt 

perspektiv ;inget n ytt rön. Fremer & Chandler (1971) 

beskrev exempelvis hur detta till viss del beaktades 

redan år 1926 vid testning med SAT : 

"From 1926 to 1944 candidates were required to present comp
leted practice booklets before they were allowed to take the 
test"(s 148 ) . 

I detta sammanhang kan det också vara frestande att 

som potentiell testtagare ställa sig frågan huruvida 

man enbart ska se till att man inte kategoriseras som 

N-TW, dvs att man ser till att man inte tillhör den 

kategori av individer som har ingen eller mycket 

liten erfarenhet av test. Ska man dessutom också se 

till att man blir TWp, dvs att man utgår från att test 

i många fall är dåligt konstruerade och utifrån detta 

införskaffar kunskap om hur exempelvis ledtrådar 

mellan frågestam och korrekt alternativ ska identi-



fieras och utnyttjas? M i 1Ima n & Pauk ( 1969 ), för

fattare till "How to take tests", angav sin stånd

punkt (jfr s 39) på följande sätt: "Relying on flaws 

in test construction or on cues is not recommended" 

(s 65) . 

Jensen (1980) formulerade också en liknande stånd

punkt, dock med utgångspunkt från standardiserade 

test : 

"The most remarkable fact about the effects of direct coaching 
on test-taking techniques is how little effect it actually has 
over and above the practice effects,.."{ s 591) . 

En potentiell testtagare, med viss vana från test 

och prövningar (=TW^), kan då fråga sig huruvida det 

överhuvudtaget är någon mening med att förbereda sig 

inför en testning. Som svar på denna fråga kan en 

lämplig strategi vara att skaffa sig så mycket infor 

mation som möjligt om en förestående testning 

(Perrin et al, 1974). En följdfråga blir då vilka 

konsekvenser en sådan åtgärd får för den enskilde 

testtagaren. En möjlig konsekvens kan vara att 

detta skapar förutsättningar för att den testupp

levelse som erhålls blir relativt positiv, till 

största delen beroende på att den testade i för

väg haft reella möjligheter att få ingående kun

skap om faktiska omständigheter och skeenden i 

anslutning till den förestående testningen, eller 

som Noore (1971) kortfattat uttryckte detta: 

"... familiar with what to expect in a test..." 

(s 199). 



I. FORTSATT FORSKNING 

Ett problem som förtjänar uppmärksamhet vid fort

satt forskning är relationen mellan en individs 

poängförändring och eventuell förändring av indivi

dens faktiska förmåga. De flesta hittillsvarande stu 

dier inom problemområdet har nämligen först gett 

betingelserna övning och/eller instruktion och sedan 

i efterhand spekulerat i huruvida en erhållen poäng

ökning också representerat en förbättrad färdighet 

C jfr s 31-32). Detta problem aktualiseras vanligtvis 

första hand i de situationer där långtidsbetingelser 

(LTÖ/LTI) studeras och innefattar då dels problemet 

att separera betingelserna övning och instruktion, 

dels problemet att LTI eventuellt åstadkommer föränd 

ringar av den faktiska förmågan. En förändring som 

kan jämföras med en utbildningseffekt i mera konven

tionell bemärkelse (se Henriksson, 1981, s 69). 

Ett annat problem av intresse för fortsatta studier 

vore att närmare studera de två begrepp (TW„ och 

TWp, se s 23) som utnyttjats för den teoretiska för

ankringen av begreppen övning och instruktion i 

denna studie. En lämplig ansats förefaller då vara 

att först definiera ett antal relevanta dimensioner, 

exempelvis mätinstrument (korrekt och felaktigt kon

struerade test), individer (varierande med avseende 

på tidigare erfarenhet), prov (olika typer). Via 

ett utnyttjande av varianskomponentanalys (Cronbach 

et al, 1972) kunde sedan erhållna data relateras 

till de två nu hypotetiskt kons truerade figurerna 

(s 30, 37) vilka därigenom skulle kunna förankras 

emp iriskt. 



Det vore också intressant att i fortsatta studier 

pröva en annan ansats för att komma till insikt om 

ramar för individpåverkan via övning och/eller in

struktion. I stället för att som i dessa studier ta 

utgångspunkt i uppgiften NOG, kunde därvid utgångs

punkt tas i den prob lemlösande individen i syfte 

att studera och modellera tankeprocesser (se t ex 

Schulman & Elstein, 1975}, 
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Bilaga 1 
\ 

INSTRUKTION I 

Dä vi vill multiplicera ett antal på varandra föl
jande heltal med varandra, använder vi här symbolen 
( •). 
Produkten 1 • 2 • 3 ' 4 kan med hjälp av denna sym-
bo 1 skrivas 1 l•) 4. 
Det minsta av de på varandra följande talen skrives 
således före symbolen, det största efter. 
Exempel: 2(a)6-2>3>4*5*6- 720. 

Vilket värde har produkten av 2 (*) 4 och 
4 (•) 5 minskat med 3 (•) 4? 

a. 11 
b. 32 
c. 40 
d. 468 
e. Inget av dessa 

INSTRUKTION II 

Var och en av uppgifterna inleds med att en fråga eller 
ett problem ställs. 

Därefter följer två påståenden, (1) och (2), vilka inne
håller olika slags information. 

Det gäller att avgöra om man för att lösa uppgiften 
klarar sig med den information som ges i det ena av på
ståendena, 
behöver båda påståendena, 
kan använda antingen det ena eller det andra påståendet 
eller behöver mer information än vad påståendena ger. 

Två på varandra följande hela tal är givna. Vilka? 

(1) Talens summa är 67. 

(2) Talens differens är 1. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

a. i (1) men ej i (2) 
b. i (2) men ej i (1) 
c. i (1) tillsammans med (2) 
d. i (1) och (2) var för sig 
e. Ej genom de båda påståendena 

INSTRUKTION III 

Följande åtta uppgifter består av figurer sammansatta 
av likadana rektanglar alla med längden a och bredden 
b. En sådan rektangel är avbildad nedan. 

För var och en av följande uppgifter skall längden av 
den feta linje som inlagts i re spektive figurer uttryckt 

Exempel : I fi guren till vänster 
har den feta linje läng-
den 4a • 2b. 

a. 6a • 6b 
b. 4a • 6b 
c. 3a • 6b 
d. 2a • 6b 
e. Längden kan ej be

st ämrna s 

(Uppgifterna från SOU 1970:20) 
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An Outline of Test-Wiseness Principles 

I. Elements independent of test constructor or test purpose. 

A. Time-using strategy v 

1. Begin to work as rapidly as possible with reason

able assurance of accuracy. 

2. Set up a schedule for progress through the test. 

3. Omit or guess at items (see I.C. and II.B) which 

resist a quick response. 

4. Mark omitted.i terns, or items which could use fur

ther consideration, to assure easy relocation. 

5. Use time remaining after completion of the test 

to reconsider answers. 

B. Error-avoidance strategy. 

1. Pay careful attention to directions, determining 

clearly the nature of the task and the intended 

basis for response, 

2. Pay careful attention to the items, determining 

clearly the nature of the question. 

3. Ask examiner for clarification when necessary, 

if it is permitted. 

4. Check all answers. 

C. Guessing strategy. 

1 . Always guess if right answers only are scored. 

2. Always guess if the correction for guessing is 

less severe than a "correction for guessing" 

formula that gives an expected score of zero 

for random responding. 

3. Always guess even if the usual correction or a 

more severe penalty for guessing is employed, 

whenever elimination of options provides suffi

cient chance of profiting. 

D. Deductive reasoning strategy. 

1. Eliminate options which are known to be incorrect 

and choose from among the remaining options. 

2. Choose neither or both of two options which imply 

the correctness of each other. 

3. Choose neither or one (but not both) of two state

ments, one of which, if correct, would imply the 

incorrectness of the other. 

4. Restrict choice to those options which encompass 

all of two or more given statements known to be 

correct. 

5. Utilize relevant content information in other test 

items and options. 



Bilaga 2:2 

II. Elements dependent upon the test constructor or purpose. 

A. Intent consideration strategy. 

1. Interpret and answer questions in view of pre

vious idiosyncratic emphases of the test con

structor in view of the test purpose. 

2. Answer items as the test constructor intended. 

3. Adopt the level of sophistication that is expected. 

4. Consider the relevance of specific detail. 

B. Cue-using strategy. 

1. Recognize and make use of any consistent idiosyn-

cracies of the test constructor which distinguish 

the correct answer from incorrect options. 

a. He makes it longer (shorter) than the incorrect 

options. 

b. He qualifies it more carefully, or makes it re-, 

present a higher degree of generalization. 

c. He includes more false (true) statements. 

d. He places it in certain physical positions 

among the options (such as in the middle). 

e. He places it in a certain logical position 

among an ordered set of options (such as the 

middle of the sequence). 

f. He includes (does not include) it among simi

lar statements, or makes (does not make) it 

one of a pair of diametrically opposite state

ments . 

g. He composes (does not compose) it of familiar 

or stereotyped phraseology. 

h. He does not make it grammatically inconsistent 

with the stem. 

2. Consider the relevancy of specific detail when 

answering a given item. 

3. Recognize and make use of specific determiners. 

4. Recognize and make use of resemblances between 

the options and an aspect of the stem. 

5. Consider the subject matter and difficulty of 

neighoring items when interpreting and answering 

a given item. 
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UPPGIFTSFORMAT I STUDIE V 

Konventionellt uppgiftsformat (NOG] 

Vilket är heltalet? 

(1) Kvadraten av heltalet är fem enheter mindre än produkten av 
heltalet och det närmast följande större heltalet. 

(2) Kvadraten av det närmast mindre heltalet är jämnt 
delbart med åtta. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A i (1) men ej i (2) 
B i (2) men ej i (1) 
C i (1) tillsammans med (2) 
D i (1) och (2) var för sig 
E £i genom de båda påståendena 

Experimentellt uppgiftsformat NOG") 

Kan man besvara frågan: 

"Vilket är heltalet?" 

om man vet att: 

Cl) Kvadraten av heltalet är fem enheter mindre 
än produkten av heltalet och det närmast Ja 
följande större heltalet 

(2) Kvadraten av det närmast mindre heltalet är Ja 
jämnt delbart med åtta • 

Nej 

Om 1 i på både (1) och ( 2 ) , 

kan man besvara frågan utifrån (1) + (2)? 

(Uppgiften är hämtad från Högskoleprovet 1979. Orien-
tering och exempel. Stockholm: Liber, 1979, s 16). 
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UPPGIFTSFORMAT I STUDIE VI OCH VII 

Konventionellt uppgiftsformat (NOG) 

Hur mycket betalade Andersson i räntor för sina lån under året? 

(1) Andersson hade 3 lån. Sammanlagda lånesumman var 145 000 
kronor. 

(2) Vart och ett av Anderssons lån löpte med 10 % ränta. Lånebe
loppen var 45 000 kronor, 10 000 kronor och 90 000 kronor. 

Tillräcklig information förlösningen erhålles 

A i (Î) men ej i (2) 
B i (2) men ej i (1) 
C i ( 1 ) tillsammans med (2) 
D ip) och (2) var för sig 
E ej genom de båda påståendena 

Experimentellt uppgiftsformat (N0GX) 

Kan man besvara frågan: 

"Hur mycket betalade Andersson i räntor 
för sina lån under året?" 

om man vet att; 

(1) Andersson hade tre lån. Sammanlagda 
lånesumrran var 145 000 kronor. 

(2) Vart och ett av Anderssons lån 
löpte rred.10 .% ränta. Lånebeloppen 
var 45 000 kronor, 10 000 kronor 
och 90 000 kronor. 

Nej 
0m [x] på både Cl) och (2), 
kan man besvara frågan utifrån (l)+(2)? 

Hur säker är du? 

O Mycket säker 
Ja Nej O Ganska säker 
• • O Något osäker 

O Mycket osäker 

O Mycket säker 
Ja Nej O Ganska säker 
DO O Något osäker 

O Mycket osäker 

O Mycket säker 
Ja Nej O Ganska säker 
O O O Något osäker 

O Mycket osäker 








