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SAMMANFATTNING 
Avsikten med detta arbete är bl a att belysa några 
problem som sammanhänger med prognos av framgång i 
studier på gymnasienivå. Svårigheten att erhålla 
relevanta kriteriemått, prognosens påverkan av un
dersökningsgruppernas storlek och sammansättning 
samt några av de statistiska analysmetodernas lämp
lighet, är exempel på problemområden som diskuteras. 
Ett annat syfte är att undersöka i vilken ut sträck
ning prognosen av framgång i gymnasieskolan kan 
förbättras genom utnyttjande av begåvnings- och/eller 
kunskapsprov som eventuell ersättning för eller komp
lement till betygen. I den empiriska undersökningen 
har medelbetyget efter avslutad årskurs använts som 
kriterium trots kritik som riktats mot detta mått. 
Medelbetyget utgör dock skolans samlade intryck av 
elevens prestationer och fungerar dessutom som ur
valsinstrument till den högre spärrade utbildningen. 
På grund av dessa skäl, samt att betygssystemet 
standardiserats, ansågs medelbetyget utgöra det mest 
rättvisa måttet på studieframgång. I liknande under
sökningar är det alltid en strävan att åstadkomma 
homogena undersökningsgrupper. En sådan gruppering 
kan åstadkommas antingen genom konstruktion av in
delningsvariabler (moderatorer), med hjälp av statis
tiska tekniker eller genom befintliga variabler i 
materialet. Ofta sker denna gruppering efter prak
tiska hänsynstaganden. I denna undersökning har bl a 
kön, utbildningslinjer och skola utgjort sådana in
delningsvariabler. Bland många statistiska analys
metoder som använts i detta sammanhang framstår den 
stegvis linjära regressionsanalysen som lämpligast. De 
prognosinstrument som analyserats har varit, förutom 
intagningspoängen (avgångsbetyget från årskurs 9), 
begåvningsprov som bestått av en verbal och en icke 
verbal del, kunskapsprov i samhällsorienterande äm
nen, svenska, engelska, matematik samt i fysik och 
kemi. Kunskapsproven har konstruerats speciellt för 
denna undersökning. Av de empiriska resultaten fram
går bl a att intagningspoängen har det högsta prog
nosvärdet. Den förklarar ungefär 35-45 % av krite
rievariansen beroende på vilken elevgrupp som stu
deras. Om intagningspoängen kombineras med begåv
nings- och kunskapsprov ökas den förklarade kri
terievariansen med 10-15 %. Enbart begåvnings- och 
kunskapsprov svarar tillsammans för ca 20 %. Kun
skapsproven (särskilt proven i svenska, engelska 



och samhällsorienterande ämnen) tenderar att ha nå
got bättre prognosvärde än begåvningsproven men 
klart sämre än intagningspoängen. Resultaten är täm
ligen lika vid olika årskurser. Intagningspoängens 
prognosvärde varierar också mellan kön och olika 
gymnasielinjer, men ökningen som erhålles genom 
tillägg av begåvnings- och kunskapsprov är genom
gående av samma storleksordning för samtliga indel
ningsgrunder. Intagningspoängens relativt höga prog
nosvärde tillskrivs bl a av det förhållandet att 
det även är betyg som utgör måttet på framgång i 
gymnasiet. Om t ex kriteriet består av kunskapsprov 
(centrala prov) visar undersökningen att prognosvär
det ökar för kunskapsproven och minskar för intag
ningspoängen men att den senare fortfarande utgör 
det bästa enskilda prognosinstrumentet. 



SUMMARY 

The purpose of this work is among other things to 
throw light upon some problems related to the predic
tion of success in secondary school ('gymnasium'). 
The difficulty to achieve relevant criteria, the fact 
that the prediction is influenced by the size and 
the composition of the investigated groups and the 
adequacy of the statistical methods of analysis are 
examples of problems discussed here. Another purpose 
was to investigate to what extent the prediction of 
success in secondary school may be improved by the use 
of ability and/or achievement tests which might then 
replace or supplement marks. In the empirical inven-
stigation the average mark given at the end of school-
year' has been used as a criterion despite the criticism 
this measure has received. The average mark is the 
measure of school as for the performance of the 
pupil. Further more it serves as an instrument of se
lection as far as the higher limited education is con
cerned. As a result of this and of the fact that the 
system of marks has been normalized the average mark 
was considered to.be the most fair measure as to the' 
prediction of success. In investigation of this kind 
one always tries to attain homogenious groups. Such 
a grouping can be attained either by the construction 
of subgroups (with the help of moderators) by means 
of statistical techniques or by the existing variables. 
This grouping is often made with regard to practical 
circumstances. In this investigation has sex, lines 
of education and schools among other things, have ser
ved as moderators. Among the numerous statistical 
methods used in this connection the stepwise regression 
seemed to be the most appropriate. The predictors ana
lysed are, a part from points of admission (the final 
marks in the 9th), ability tests consisting of a verbal 
and a non-verbal part, achievement tests in social 
subjects, Swedish, English, mathematics and in physics 
and chemistry. The achievement tests have been made 
especially for the purpose of this investigation. It 
appears- among other things from the empirical results 
that the admission point has the highest value of 
prediction. It explains about 35-45 % of the variance 
of the criterion depending on which group that has been 
investigated. If the admission point is combined with 
ability and achievement tests the explained variance 
of criterion is increased by 10-15 %. Ability and 
achievement tests alone explain together about 20 %. 



The achievement tests (especially the tests in 
Swedish, English and social subjects) tend to have 
somewhat better prediction than the ability tests 
but their prediction is definitively inferior to 
that of the admission point. The findings are rather 
similar at different school levels. The prediction 
of the admission point also varies between sex and 
different lines in secondary school, but the increase 
attained by the addition of ability- and achievement 
tests is through out of the same size for all mode
rators. The relatively high prediction of the ad
mission point is partly attributed to the fact that 
also marks serve: as a measure of prediction in 
secondary school. If for example the criterion con
sists of achievement tests ('centrala prov') the 
investigation proves that the prediction increases 
as for achievement tests and decreases as for the 
admission point but it also proves that it still is 
the best individual predictors. 
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Inledning 
Nordiska kulturkommissionen tog för drygt 12 år sedan 
upp frågan om att i olika nordiska länder påbörja un
dersökningar rörande intagning av elever till gymna
siet. Gymnasieutredningen i Sverige, som kom med sitt 
huvudbetänkande år 1963, föreslog också att forsk
ning borde påbörjas om hur urval av elever till gym
nasium ska ske. 

I Gymnasieutredningens betänkande (SGU, 1963:42) ut
gick man ifrån, att betyg fortfarande borde utgöra 
grunden för urval av elever till gymnasiet. Samtidigt 
underströks behovet av kompletterande intagningsinstru
ment. Bland annat genom att hänvisa till en undersök
ning av Ahmné (1963) som visade ofullständiga samband 
mellan intagningspoäng till gymnasiet och betyg efter 
första året, drog utredningen den slutsatsen, att prog
nosen av framgång i gymnasium förmodligen kunde förbätt
ras om man som komplement till betygen använde t ex re
sultaten på kunskapsprov. Man påpekade bristen av så
dana prov på det svenska gymnasiet och uttalade bl a 

"Det syns betydelsefullt att svenska prov utarbetas och att de
ras värde som kompletterande hjälpmedel vid intagning till gym
nasiet ytterligare undersökes. Det bör ankomma på Skolöversty
relsen att föranstalta om lämpliga åtgärder(SOU, 1963:42, 
s 562). 

Efter framställning från nordiska kulturkommissionens 
expertutskott hösten 1964, ställde Skolöverstyrelsen 
ett anslag till förfogande för en undersökning rörande 
urvalet till gymnasiestudier. Denna förlades till lä
rarhögskolan i Stockholm under Sten Henryssons ledning. 

Med hänsyn ti ll befolkningsstruktur och erfarenheter av 
grundskolan ansågs Västmanlands län vara ett för under
sökningen lämpligt område. Under året 1965 konstruera
des vid Lärarhögskolan i Stockholm bl a de kunskapsprov 
vars värde som prognosinstrument skulle undersökas. Da
tainsamlingen började våren 1966 när eleverna gick i års
kurs 9 i grundskolan och pågick till sista årskursen i gym
nasiet. ' 

Från och med januari 1970 delades projektet. Det ena 
projektet benämndes Gymnasieprognosundersökningen (GPU) 
och förlades till Umeå„medan det andra projektet den 
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s k Västmanlandsundersökningen (VMU) fortsatte vid 
lärarhögskolan i Stockholm. Den senare undersökning
en har inriktats på en uppföljning av materialet be
träffande bl a studieväg och kommande yrkesval. 

Under den tid som GPU-projektet pågått har en fort
löpande rapportering skett vid de pedagogiska in
stitutionerna vid lärarhögskolan i Stockholm och 
vid Umeå universitet. Delar av de empiriska resul
taten från GPU redovisas i detta arbete i kapitlen 
5-8. 

För att tränga in i det aktuella problemområdet har 
en inventering skett av tidigare gjorda undersök
ningar. I samband med detta har en rad problem bl a 
metodiska aktualiserats, varav några diskuteras i 
kapitlen 1-4. 

Syften 
Det övergripande syftet för gymnasieprognosunder-
sökningen har varit att fastställa i vilken ut
sträckning prognosen av framgång i gymnasieskolan 
kunde förbättras genom utnyttjande av begåvnings-
och/eller kunskapsprov som ersättning för eller 
komplement till betygen. Detta har varit det giv
na problemet. I samband med denna empiriska utvär
dering har andra problem inom området aktualiserats. 
Ett annat syfte, och det som arbetet startar med, 
har varit att uppmärksamma och beskriva några pro
blem och nya ansatser i prognosforskningen samt att 
diskutera dem mot bakgrunden av den internationel
la forskningen på området. Egna värderingar kän
netecknar denna framställning. 

Begränsningar 
Prognos av framgång i studier (med tonvikt på gym
nasiala studier eller motsvarande) är ett stort 
forskningsområde och många problem att lösa finns 
inom detta. Som ex kan nämnas kriteriets relevans, 
konstruktion och val av prognosinstrument, tids
faktorns betydelse för prognosen, lämpliga under
sökningsgrupper, generaliseringsproblematiken, 
val av analysmetod etc. Problemen blir inte enk
lare av att de i hög -grad är involverade i varandra. 
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För att ge en överblickbar och rimlig omfattande redo
görelse har några problemområden utförligare behand
lats än andra. Därmed har många problem endast antytts, 
andra har helt utelämnats. Särskilt gäller det senare 
vissa problem av statistisk natur som sammanhänger 
med olika analysmetoder, bortfall osv. 

I den empiriska delen av avhandlingen har prognosen 
av framgång mätts med betyg och undersökningarna har 
huvudsakligen omfattat elever i gymnasiet. I den tidi
gare forskningen, som förutom de svenska undersökning
arna på området mest bestått av amerikanska och engel
ska, har betyg som kritetium varit det mest frekventa. 
Vid några jämför elser av forskningsresultaten har dock 
några andra typer av kriterier diskuterats. Undersök
ningsgrupperna i denna studie har i samtliga fall varit 
elever i grundskolans högstadium och gymnasium eller 
motsvarande utbildning. De empiriska undersökningarna 
har gjorts på gymnasieskolans treåriga och fyraåriga 
teoretiska linjer. Därmed har prognosen av eleverna på 
övriga linjer inte tillräckligt beaktats (se dock appen
dix D ) . 

Disposition 
Kapitel 1 inleds med en beskrivning av de svårigheter 
som uppstår när resultat från olika länder jämförs. 
Dels sker urvalet av elever till högre utbildning vid 
olika tidpunkter och med olika förfaringssätt, och 
dels förekommer olikheter i målsättning och kurspla
ner som ytterligare försvårar jämförelser. Trots oli
ka betingelser kan vissa generella resultat påvisas 
beträffande prognos av framgång i gymnasiestudier el
ler motsvarande utbildning. 

Problem med att finna relevanta mått som mäter stu
dieframgång behandlas i kapitel 2. Det vanligaste 
kriteriet som använts är ett medelbetyg efter avslu
tad årskurs. Fördelar och nackdelar som sammanhänger 
med detta mått diskuteras. 

Kapitel 3 belyser hur undersökningsgruppernas storlek 
och sammansättning påverkar validiteten. Olika för
sök har gjorts för att erhålla homogena undersöknings
grupper och dessa försök har varit föremål för en liv
lig debatt. Bl a diskuteras tekniker som använder mo
dererade variabler i syfte att erhålla sådana elevgrup
per. 
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Oen vanligaste analysmetoden i prognossammanhang, 
multipel regressionsanalys (MR), diskuteras i kapi
tel 4. Olika varianter av MR samt alternativa meto
der behandlas. 

DEL II innehåller bl a resultat från de empiriska un
dersökningarna. Kapitel 5 behandlar val av undersök
ningsgrupp och bortfall, syfte och metodval, samt ger 
en redogörelse för de variabler som använts. 

I kapitlen 6-8 redovisas resultaten från de olika 
bearbetningarna som gjorts på elever från årskurs 
1 till årsku rs 3 i gymnasiet. Analys av urvalsin
strumentens prognosförmåga har utförts, förutom på 
det totala elevmaterialet, även på vissa undergrup
per som kön, socialgrupper, olika linjer på gym
nasiet samt olika gymnasieskolor. Måttet på studie
framgång har i samtliga fall utgjorts av ett medel
betyg efter avslutad årskurs. Sammansättningen av 
betyg har däremot varierats. 

En avslutande diskussion om de behandlade analys-
problemen i DEL I samt om de erhållna resultaten 
i DEL II behandlas selektivt i kapitel 9. Förslag 
och aspekter på urval av elever till gymnasiesko
lan samt på den framtida forskningen inom området 
sker i kapitlet. 
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DEL I: METODPROBLEM VID PROGNOS 
AV FRAMGÅNG I GYMNASIE
STUDIER ELLER MOTSVARANDE 
UTBILDNING 

KAPITEL 1 PROBLEM OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

Många skäl talar för en ökad utbildning åt alla in
divider. Den medför allmänt sett en högre produk
tion för samhället och därmed en högre levnadsstan
dard för individen. Dessutom finns ett rätmätigt 
krav på utbildning för alla individer även om den 
ur samhällig synvinkel är kostsam. Det övergripan
de målet måste vara att skapa fler utbildningstill
fällen för allt fler individer. Trots att målsätt
ningen överensstämmer måste dock gränser sättas 
någonstans. Eftersom obegränsade medel inte finns 
i form av t ex lärarresurser, utbildningsplatser, 
lokaler, undervisningsmateriel osv måste någon 
form av urval av individer ofta ske. Detta har för
anlett många forskare att konstruera och utvärdera 
instrument som kan hjälpa samhället och skolan med 
tillräcklig information för att urvalet av indivi
der kan ske på ett så rättvist sätt som möjligt. 
Även om utbildningsplatser finns i tillräckligt 
antal inom vissa studievägar kan individen själv 
vara hjälpt av att få en mera allsidig information 
och bedömning av sina förutsättningar att klara av 
utbildningen. Både samhället, skolan och den en
skilde individen kan alltså ha nytta av en sådan 
information. 

Undersökningar, som försökt bringa klarhet i vilka 
faktorer som har betydelse för skolframgång, har 
vuxit, i antal med å ren och är nu så omfattande att 
det är mycket svårt att sammanfatta huvuddragen. 
Några forskare har dock med skiftande framgång för
sökt att göra detta. Bland dem kan nämnas Bloom & 
Peters (1961);Lavin (1965); Fischbein & Henrysson 
(1966); Freeberg (1967); Holmström & Lundqvist 
(1970) och Davis (1971). Kännetecknande för dessa 
översikter är att de utgått från många olika prog
nosinstrument som t ex mått på tidigare skolpres-
tationer, kunskapsprov, begåvningsprov, personlig-
hetsmått, bakgrundsdata, fysiska data osv, och att 
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kriteriet vanligen utgjorts av betyg eller resultat 
på olika kunskapsprov. Prognosinstrumenten har kon
struerats i syfte att tillhandahålla information 
vid urv al och placering av individer i skolsituatio
nen (Cronbach & Gleser, 1965; Hills 1971). Hur den 
erhållits varierar dock stort mellan olika undersök
ningar. Astin & Panos(1971) ger en översikt över 
olika forskningsansatser som gjorts för en sådan ut
värdering och några av de metodiska problem som föl
jer med. Av översikterna framgår att det vanligaste 
tillvägagångssättet är att information om individen 
insamlas vid intagningstillfället och värderas mot 
information om individen (betyg och kunskapsprovsre
sultat) vid avslutad skolgång. 

Problemet 
Det övergripande problemet för den empiriska undersök
ningen är i vilken utsträckning prognosen av framgång 
i gymnasiet kan förbättras med prov. Intagningen grun
dades vid tidpunkten för undersökningen liksom fortfa
rande, på ett medelvärde av avgångsbetygen från grund
skolan (Aktuellt från Skolöverstyrelsen, 1965). Av ti
digare forskningsresultat (Lavin, 1965) framgår att ti
digare skolbetyg vanligen är det bästa prognosinstru
mentet men att även begåvnings- och kunskapsprov har 
bra prognosförmåga för gymnasiala studier eller motsva
rande. Några av de frågeställningar som förväntas bli 
besvarade i undersökningen är 

Vilket prognosvärde har intagningspoängen dvs 
avgångsbetygen för grundskolan? 

Vilket prognosvärde har begåvningsprov? 

Vilket prognosvärde har kunskapsprov? 

Kan intagningspoängens prognosvärde ökas, om man 
tillägger resultat från begåvnings- och kunskaps
prov? 

Fungerar prognosinstrumenten olika i olika under
grupper t ex kön? 

Ytterligare problem som undersökningen ska belysa fram
går i hypotesform i Henrysson (1967, s 7-9). 
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TIDIGARE FORSKNING 

Problemet med att få en överblick över tidigare forsk
ning inom området sammanhänger bl a med att urvalet 
av elever till den gymnasiala utbildningen varierar 
stort mellan olika länder. Skolsystemen är uppbyggda 
på varierande sätt beroende på speciella betingelser 
och traditioner rörande undervisning i varje land. 
Detta medför bl a att urvalet av elever sker med olika 
urvalsförfaranden. Trots olikheterna mellan de indu
strialiserade länderna i Europa och Amerika kan man 
urskilja att principer och metoder for urval av ele
ver blivit mera lika varandra efterhand. 

Under de senaste åren har skolan genomgått en rad för
ändringar. för närvarande sker i många länder i Europa 
urval till den gymnasiala utbildningen (efter grund
skolekompetensen) vid ungefär 14-17 års ålder. I de fles
ta länder har man ersatt den tidigare gymnasiala utbild
ningens lägre klasser (motsvarande realskolan eller lä
roverkets lägre klasser] med en påbyggnad av den gemen
samma bottenskolan som därvid givit motsvarigheten till 
vår grundskola. Den ger utbildning för samtliga elev-
kategorier och har en rad olika studiemål, bland vil
ka förberedelser för fortsatta studier (gymnasial ut
bildning) är ett (se t ex Marklund, 1969). 

Skolväsendet i USA har på vissa väsentliga punkter 
fått en utformning som avvikit från det gängse mönst
ret i Europa. Ingen riktig enhetlighet finns mellan 
de olika delstaterna. Ett gemensamt drag är emellertid 
att den allmänna grundskolan är tämligen lång. Ända 
upp till collegenivå är valet av studieväg vid ungefär 
18 års ålder relativt fritt. Efter den^åtta- eller 
tioåriga grundskolan följer ofta en tva- eller fyra 
årig påbyggnad som erbjuder en brokig blandning av_ 
ämnen och studievägar bland vilka eleverna kan välja 
relativt fritt. Vissa av dessa ämnen som leder till 
vidare utbildning av mer teoretisk natur fordrar för 
att kunna påbörjas vissa minimiprestationer i tidi
gare klasser eller i särskilda prov. Floran av prov-
batterier har bl a av den anledningen vuxit sig 
stärk i USA. 

Olikheter i skolorganisation sammanhänger också med 
stora olikheter i målsättning och kursplaner mellan 
systemen. De undersökta elevgruppernas sammansättning 
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beträffande ålder och t ex kunskaper i olika ämnen 
är mycket differentierade. Försökspersonernas ge
nomsnittsålder varierar som regel mellan 11 oc h 18 
år. Dessutom medför ovanstående olikheter att måt
tet på studieframgång varierar mellan länder. En 
svårighet som därvid uppstår är att bedömma rele
vansen av olika prognosinstrument i prediktionssam-
manhang. Ett sätt att delvis bemästra detta problem 
är att studera undersökningar som använt sig av sam
ma kriterium. Även om kriteriet t ex utgörs av ett 
medelbetyg kan dess innehåll, dvs vilka ämnen som 
ingår, vara olika. Medelbetyget utgör dock ett mått 
som sannolikt uttrycker en betydande gemensam fak
tor (studieframgång) för många ämnen. 

Egentligen är skillnaderna mellan länder i urvals
situationen och i kriterie ts innehåll tillräckliga. 
En jämförelse mellan olika prognosresultat inom den 
gymnasiala utbildningen borde därför undvikas. Men 
eftersom erfarenheter saknades i stor utsträckning 
vid starten av GPU-projektet för svenska förhållan
den inom detta område ansågs en genomgång av den 
internationella litteraturen befogad. Framför allt 
är här intresset att se om de generella resultaten 
kvarstår som rapporterades av Bloom & Peters (1961), 
Lavin (1965) och Fischbein & Henrysson (1966). De 
forskningsresultat som redovisas avser urval till 
gymnasiestudier eller motsvarande utbildning. Där 
inräknas även ibland urval till college i USA. Det 
som däremot inte innefattas är urvalet till univer
sitet eller motsvarande högskola. 

Tidigare skolprestat ioner som progno sinstrument 

Det är väl belagt i den internationella litteratu
ren att tidigare skolprestationer i form av betyg, 
vanligen avgångsbetyg, utgör det bästa prognosin
strumentet. Undersökningarna ger dock en något va
rierande storlek på detta prognosvärde. Ett vanligt 
resultat är sambandsmått i form av korrelations-
koefficienter mellan .50 och .60. Något högre sam
band rapporteras vanligen för flickor än pojkar. 
Som exempel kan nämnas att Schräder (1971) erhöll 
en medelkorrelation på .55 (.47 för pojkar och .54 
för flickor) och Astin (1971) en på .51 (.51 för 
pojkar och .52 för flickor). Sammanställningarna av de 
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oberoende undersökningarna är gjorda på mycket stora 
elevgrupper och torde vara representativa för ame
rikanska förhållanden. Motsvarande sambandsmått för
väntas vara något högre i Sverige bl a beroende på 
den enhetliga betygsättningen i vårt land. I Sverige 
sker en normering mellan skolor genom standardprov 
och centrala prov. Korrelationerna ligger som regel 
mellan.60och.70. 

Graden av samband är givetvis beroende på graden av 
likhet hos prediktor - respektive kriteriesidan 
(Vernon, 1958; Reyes & Clarke, 1968), dvs att intag
ningsbetygets goda prognosförmåga delvis har sin för
klaring i att kriteriet utgörs av betyg. Dessutom 
påverkas sambanden av reliabilitetsbrister i både 
prediktor och kriterium. Prediktorernas reliabilite-
ter kan ibland framgå men ytterst sällan är krite
riets reliabilitet känd. Vissa undersökningar har 
emellertid visat att reliabiliteten hos enskilda äm
nens betyg är omkring .80 (Ebel, 1951; Ljung, 1960; 
Marton, 1967). Etaugh, Etaugh & Hurd (1972) under
sökte reliabiliteten hos medelbetyget i college och 
erhöll korrelationskoefficienter av motsvarande stor
leksordning under de första åren. Reliabiliteten sjönk 
dock under de fyra åren som beräkningarna gjordes 
(.81, .79, .76 och .73). 

"... all the GPA reliabilities decrease over school years. The 
stability of the single-grade reliabilities indicates that the 
decrease in GPA reliabilities is mainly the result of the de
crease in the average number of courses taken at the upper 
levels." rEtaugh et al, 1972, s 1047). 

Om kriteriet utgörs av kunskapsprov i stället för me
delbetyg sjunker korrelationen med tidigare skolbetyg 
till .30 - .45 beroende bl a på vilka kunskapsprov 
som används (Passons, 1967; Khan & Roberts, 1969). De 
Undersökningar som redovisats i Sverige uppvisar kor
relationer mellan .45 och .60 (se t ex Nilsson & 
Nordlund, 1972). Undersökningar som använt andra kri
terier än betyg och kunskapsprov t ex mått på kreativi
tet, självförverkligande eller mått på framgång sena
re i yrkeslivet uppvisar låga .samband med tidigare skol
betyg (Droege, 1968). 
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Begâvningsprov som progno sinstrument 

Begåvningsproven har ofta visat sig vara de prov som 
säkrast av alla prov kunnat förutsäga framgång i hög
re studier. De undersökningar som studerat tidigare 
skolprestationer som prognosinstrument har ofta ock
så använt sig av någon typ av begåvningsprov. Lavin 
(1965) redovisar i sin översiktsstudie korrelationer 
mellan .30 och .50 om kriteriet utgörs av betyg ef
ter avslutat skolår. Kännetecknande för amerikanska 
och engelska undersökningar är att begåvningsproven 
har .10 - .15 enheter lägre korrelation med kriteriet 
än vad tidigare skolbetyg har. Av begåvningsproven 
är de verbala de bästa. 

Någon gång under high school tiden genomgår de ame
rikanska eleverna åtminstone ett av de tre vanligas
te begåvningsproven, nämligen the Scholastic Aptitude 
Test (SAT), the American College Test (ACT} eller 
the National Merit Schoolarship Qyalifying Test 
(NMSQT). Dessa förekommer i många undersökningar och 
kan anses som tämligen jämställda som mått på ele
vens studieförutsättningar (Astin, 1971). 

Av tabell 1 framgå r att Astin (1971) redovisar en ge
nomsnittskorrelation mellan begåvningsprov och medel
betyg i col lege som kriterium på .35 för pojkar och 
.43 för flickor. Schräder (1971) redovisar korrela
tionskoefficienter av samma storleksordning. Han upp
delar begåvningsprovet i en ve rbal del och en icke
verbal del. På den verbala delen erhöll pojkar en 
korrelationskoefficient på .33 mot .41 för flickor 
och i den icke-verbala delen .30 för pojkar mot .36 
för flickor. Större skillnader mellan könen har på
visats av Siegelman (1971). Tendensen att högre sam
band erhålles för verbala begåvningsprov tycks över
ensstämma i den internationella forskningen. Samma en
tydighet kan dock inte spåras i svenska undersökning
ar (Marklund, Henrysson & Paulin, 1968; Svensson, 
1971 ) . 
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Tabell 1. Korrelationer mellan medelbetyget efter första året 
i college och olika kombinationer av prediktorer 
(modifierad från Astin, 1971, s 12). 

Prediktor(er) Poj kar Flickor 

1. Medelbetyg i high school .51 .52 
2. Begåvningsprov .35 .43 
3. (1) + (2) .52 .55 

Vid kombination av tidigare skolbetyg och begåvnings-
prov framgår ur tabell 1 att begåvnings prov endast 
obetydligt ökar den multipla korrelationskoefficien
ten. De tillskott som t ex Schräder (1971) redovisar 
är också av samma storleksordning. 

Om kriteriet utgörs.av kunskapsprov i stället för be
tyg erhålles i genomsnitt högre korrelationer mellan 
test och kriterium. Korrelationernas storlek varierar 
mellan .30 och .75, beroende på vilka kunskapsprov som 
används som kriterium. Inga större skillnader redovi
sas mellan könen, men i de fall de förekommer tenderar 
flickorna att även här erhålla högre värden, (Guilford, 
Hoepfner & Petersen, 1965; Hollenbeck, 1967; Hanna, 
Blixh, Lenke & Orleans, 1969; McCandless, Roberts & 
Starnes, 1972 m fl). 

Kunskapsprov som progno sinstrument 

Strävan att förklara andra delar av kriteriet än vad 
intagningsbetyg och begåvningsprov gör har bidragit 
till att s k objektiva (allmänna) kunskapsprov an
vänts som prognosinstrument. Oe har i första hand ut
gjort komplement till tidigare skolbetyg och begåv
ningsprov. Ökningen av den multipla korrelationen 
har som regel varierat mellan .00 och .15 för olika 
skolor (se t ex Schräder, 1971, s 136-137). Ingen sys
tematisk skillnad mellan kön verkar förekomma. 

Prognosvärdet hos kunskapsproven har visat sig öka 
om innehållet är mindre ämnesbundet och i stället mer 
inriktad på allmänna kunskaper och tillämpningar av 
dessa på nya pro blem. Ju mer ämnesbundna kunskapspro
ven är, desto större är sannolikheten att de tenderar 



mäta samma sak som tidigare betyg. Om prognosen ska 
förbättras bör sådana kunskapsprov konstrueras som 
uppvisar höga samband med kriteriet samtidigt som 
de bör mäta något annat än vad intagningspoängen gör. 
Därmed tenderar gränsdragningen mellan kunskapsprov 
och begåvningsprov att bli oklar. Generellt kan dock 
sägas att kunskapsproven inskränker sig till ett 
enda ämne eller en grupp av ämnen, medan begåvnings
proven är mera blandade. Likheterna mellan provty
perna ger ofta höga korrelationer mellan t ex ver
bala begåvningsprov och kunskapsprov i språk, mel
lan numeriska begåvningsprov och kunskapsprov i ma
tematik etc (se t ex Kahn & Roberts, 1969; Cassel 
& Knox, 1970). 

Tabell 2. Median multipelkorrelationer mellan kunskapsprov 
och tidigare skolbetyg som prediktorer och betyg 
i enskilda ämnen samt medelbetyg av alla ämnen 
som kriterium efter första året i college (modi
fierad från Munday, 1967, s 404). 

Median multipel korrelationer för betyg i enskil
da ämnen samt medelbetyg av alla ämnen i college 

Prediktorer som kriterium 

Engelska Matematik Naturve
tenskap
liga 
ämnen 

Samhälls- Medelbe-
oriente- tyg i 
rande äm- college 
nen 

Medelbetyg 
i high (1) .51 .44 .49 
school 

Kunskapsprov (2) .51 .42 .49 

(1) + (2) .59 .52 .58 

.49 

,50 

.50 

.55 

.52 

.63 

Av de många kunskapsprov som konstruerats har ver
bala prov och då särskilt läsförståelse och ord-
förrådsprov visat sig ha bra pro gnosförmåga. Även 
prov i mate matik, speciellt problemlösning i natur
vetenskapliga ämnen och i samhällsorienterande äm
nen, har fungerat väl (American College Testing 

12 



Program, 1965]. I en del översikter anges prognosvär
det av framgång i högre stu dier hos enskilda kunskaps
prov till mellan .35 och .40. Sammanslagna kun
skapsprov ger korrelationer omkring .50 och .55. Un
gefär samma storleksordning uppnås även om kriteriet 
utgörs av enskilda ämnesbetyg. Munday (1967) har un
dersökt 398 colleges och redovisar siffror av nämnda 
storlek. Av tabell 2 framgår att kunskapsproven i 
engelska, matematik, naturvetenskapliga och samhälls
orienterande ämnen ihopslagna uppnår nästan lika hög 
validitetskoefficient som medelbetyget. Vidare fram
går att prediktorerna förklarar unika delar av krite
rievariansen eftersom den multipla korrelationen ökar 
vid sammanslagning. 

Icke-kognitiva variabler som prognos instrument 

Enbart begåvning och kunskaper räcker inte till för 
goda studieresultat. Många undersökningar har bl a 
därför använt andra prognosinstrument t ex prov som 
mäter uthållighet, stabilitet, motivation, intresse, 
studievanor, attityd till skolan, kreativitet osv. 
Översikter av icke-kognitiva variabler som prognos-
instrument i skolframgång har gjorts av t ex Guion & 
Gottier (1965); Nichols (1966); Freeberg (1967); 
•wens & Jewell (1969) och Singer & Singer (1972). 

Personlighetsvariablernas betydelse vid prediktion 
av framgång i skolan har även ifrågasatts (Huckabee, 
1968; Cattell, Eber & Tatsuoka, 1970). Resultaten är 
motsägande och det är ofta svårt att dra några gene
rella slutsatser om dessa prov bidrar med något till 
prognosen utöver betyg och kognitiva variabler. I 
många skolprognosundersökningar har även olika bak
grundsvariabler prövats som prognosinstrument (se 
t ex Rock, Baird & Linn, 1971; Stanley, 1971; Cobb, 
1972). Kännetecknande för både bakgrundsvariabler och 
personlighetsvariabler är att de bidrar som regel föga 
till förklaringen av studieframgång. 

Astin (1971) redovisar i sin undersökning en mindre 
ökning av den multipla korrelationen för både pojkar 
och flickor när ca 130 personlighetskarakteristika 
sammanvägdes med betyg och begåvningsprov (se tabell 
3). Dessa karakteristika utgjordes av olika bakgrunds
variabler (t ex hembakgrund och föräldrarnas utbildning) 
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och personlighetsvariabler (t ex studieintresse och 
motivation) samt interaktioner mellan dessa. 

Tabell 3. Korrelationer mellan medelbetyget efter första året 
i college och olika kombinationer av prediktorer 
(modifierad från Astin, 1971, s 12). 

Prediktorer Pojkar Flickor 

1. Medelbetyget i high school + 
begåvningsprov + olikheter .54 .58 
mellan skolor 

2. (1) + personlighetskarakte- rQ 
•  i » !  •  J j  • U  I ristika 

Efter korrigering för olikheter mellan skolor kunde 
Astin (1971) visa att korrelationen ökade för både 
pojkar och flickor, men att ökningen inte var sär
skilt stor. 

Tabell 4. Median multipel korrelationer mellan kognitiva och 
personlighetsvariabler som prediktorer samt medel
betyg och kunskapsprov som kriterier i high school 
enligt Cattell, Sealy & Sweney (1966) (Korrelatio
nerna Mr korrigerade för shrinkage). 

Kriterier 

Medelbetyg Kunskapsprov 

1. Begåvnings- och 
kunskapsprov .54 .70 

2. Personlighets-
variabler .46 .33 

3. (1) + (2) .65 .73 
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Andra undersökningar (t ex Cambell & Johansson, 1966; 
Yamamoto, 1967; Bowers, 1969; Feldhusen, Treffinger & 
Elias, 1970)som kombinerat personlighets- och bakgrunds
variabler med betyg och kognitiva prov som prediktorer 
vid prognos av medelbetyg visar som regel endast en 
liten ökning av den multipla korrelationen. Om däremot 
tidigare betyg inte ingår bland prediktorerna ökar be
tydelsen av personlighetsvariablerna (se tabell 4). 

Av de generella resultaten framgår att undersökningar 
som använt sig av icke-kognitiva prognos instrument, 
har i allmänhet en ringa ökning i prognos värde kunnat 
påvisas utöver vad betyg och kognitiva prediktorer till
sammans åstadkommit. En förklaring till detta kan vara 
att en del personlighetsegenskaper sannolikt innefattas 
i betyg svariabeln. En annan kan vara att de flesta icke-
kognitiva prediktorer försöker mäta alltför komplexa 
strukturer (inskjutna variabler) och kan därför vara 
bättre lämpade i diagnostiskt syfte än i prog nostiskt. 
Dessutom kan personlighetsvariabler (t ex intresse el
ler motivation) växla från en tidpunkt till en annan 
vilket bidrar till den låga validitet som test med så
dana variabler i allmänhet har. En prognos utförd under 
längre tidsperiod kan av den anledningen bli osäker. 
Även i de fall där man funnit positiva samband mellan 
icke-kognitiva variabler och studieframgång (Bhatnagar, 
1969; Barton, Dielman & Cattell, 1972; Clarke, 1973 m fl), 
är det tveksamt om de är användbara i urvalss ammanhang 
där eleverna strävar efter att uppnå högsta möjliga poäng. 
Att utestänga en elev med bra betyg på gr und av en för 
låg poäng i ett personlighetsprov, eller med anledning 
av den dåliga hemmiljön, kolliderar med etiska och poli
tiska värderingar. Sådana prov kan däremot vara värde
fulla i studie- och yrkesvägledningssammanhang. 

SAMMANFATTNING 

De forskningsresultat som t ex Lavin (1965) har redo
visat står sig även idag. Genomsnittsbetygen eller and
ra mått på prestationer i tidigare skolgång har i all
mänhet det bästa prognosvärdet. Som regel är begåvnings
prov eller allmänna kunskapsprov sämre. Vidare har det 
visat sig att en vägd summ a av betyg och provresultat 
har något högre prognosvärde än enbart betyg. Flera 
undersökningar har visat att betygens prognosvärde 
ytterligare kan förbättras, om man vidtar åtgär
der för att minska skillnader i betygsstan dard mellan 
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olika skolor och klasser. Man har även funnit att 
icke-kognitiva variabler som t ex studieintresse 
och motivation, hembakgrund och föräldrarnas utbild
ning predicerar studieframgång, ökningen i den mul
tipla korrelationen blir dock inte stor om dessa va
riabler kombineras med tidigare betyg och kogniti va 
variabler. 

KOMMENTAR 

Resultaten av den tidigare forskningen har återgi-
vits mycket summariskt och kan ge läsaren ett in
tryck av att stor enighet finns inom detta område. 
De faktiska förhållanden är emellertid, vilket an
tyddes inledningsvis, att stora variationer existe
rar mellan resultaten. Ibland är också undersöknings-
betingelserna så olika att det är svårt att göra rik
tiga jämförelser. Svårast blir det om definitionen 
av studieframgång varierar mellan olika undersökning
ar. Vanligaste kriteriet har dock varit betyg. De 
undersökningar som tidigare redovisats har även an
vänt ett sådant kriterium. Utgör kriteriet något 
annat än betyg t ex resultat på begåvning sprov eller 
kunskapsprov, yrke etc så förändras prognosen av 
olika prediktorer. 

Även när betyg har använts som kriterium kan de be
tyda olika saker. Med medelbetyg kan ibland avses 
samtliga i kursen (eller linjen) ingående ämnen 
eller endast huvudämnen. Ofta är betygskriteriet 
oklart formulerat och i många undersökningar upp
står svårigheter att avgöra om man avser enkelt 
medelbetyg, sammanvägda betyg med lika eller olika 
vikter eller medelbetyg av endast vissa ämnen. Be
tygen varierar också mellan olika länder p g a 
olikheter i målsättning och kursplaner, bestämmel
ser, anvisningar, normering osv. Dessutom tillkom
mer problemet med att betygen insamlas vid olika 
tidpunkter. 

En annan variation mellan undersökningarna är att 
populationernas sammansättning varierar. Vid prog
nosstudier inom skolan erhålles data av olika in
dividers resultat i kriterie t som regel några år 
efter mätningen med prognos instrumenten. Det be
tyder att den undersökta gruppen kan ändra samman
sättning beroende på att alla elever inte avslu
tar skolgången eller klarar av gränsen för god
känt betyg. 
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Andra problem som uppstår vid bedömning av undersökning
arna är när dessa är gjorda med många prognosinstrument 
på små elevgrupper. Vid sådana tillfällen, som inte är 
ovanliga, kan slumpen ge relativt höga samband mellan 
prediktorer och kriterium. Ett fåtal undersökningar har 
utfört den ibland nödvändiga korsval ideringen för att 
kontrollera om sambandens styrka bibehålles. I de 
flesta undersökningar saknas detta och i vissa av dem 
har den inte ens varit möjlig att utföra. En ytterligare 
olägenhet bland prognosundersökningar är att alltför 
många olika statistiska tekniker användes. På grund av 
att de bygger på olika förutsättningar och lösningsprin
ciper kan utfallet vara beroende av metodvalet. Ett pro
blem som sammanhänger med de statistiska analyserna är 
i vilka undergrupper som dessa utförts. Olika gruppe
ringar av ett totalt elevmaterial ger som regel olika 
resultat vid utvärdering av prognosinstrument. 

Differenta lösningar hos olika undersökningar som gjorts 
för att predicera studieframgång i skolan skulle kunna 
utvidgas. Här avses emellertid att med hjälp av den ak
tuella forskningen inom området i de närmaste kapitlen 
belysa och diskutera några av de ovan beskrivna proble
men som bedömts ha central betydelse. Syftet är därmed 
inte att kritisera enskilda undersökningar, utan att 
utifrån några av dem hitta godtagbara ansatser till gagn 
för framtida forskning inom området. 
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KAPITEL 2 KRITERIEPROBLEM 

Olika kriterier på studieframgång 
Det kan förefalla enkelt att finna ett lämpligt mått 
på studieframgång. En närmare granskning visar att 
studieframgång är ett komplext begrepp. Det kan ibland 
uttryckas på en hög abstraktionsnivå t ex att utveck
la individens kapacitet till kritiskt tänkande, krea
tivitet, anpassningsförmåga osv. I utvärderingssamman
hang relateras vanligen begreppet till sådana variab
ler som kan observeras eller mätas. Sådana mått på 
framgång i en utbildning kan i h uvudsak indelas i tre 
grupper nämligen a) bedömningskriterier som t ex betyg 
eller lärarskattningar av personliga variabler, b) kun
skapsprov (prov som ej direkt överlappar betygen) och 
begåvningsprov samt c) karriärdata efter avslutad skol
gång. 

För att börja med den t redje gruppen så är de vanli
gast förekommande kriteriemåtten på karriärdata sena
re avlagd examina, yrke, inkomst, upplevd framgång i 
livet, tillfredsställelse i arbetet, social mognad, 
publicerade böcker och artiklar, förtroendeuppdrag osv 
(se t ex Oden, 1968; Husen, 1969). Undersökningar med 
karriärdata som kriterium, är huvudsakligen longitu
dinella undersökningar utanför gymnasieskolans (eller 
motsvarande) ram och kommer därför inte att granskas 
närmare i detta sammanhang. 

Av större intresse för denna undersökning är prov som 
kriterium. Vanligast förekommande är sådana som mäter 
kunskaper i ett visst ämne eller en grupp av ämnen 
eller prov som mäter vissa allmänna kunskaper. Av tidi
gare undersökningar (t ex Hanna et al, 1969; Khan & 
Roberts, 1969; McCandless et al, 1972) framgår att om 
kunskapsprov utgör kriterium erhålles högre validitets-
koefficienter för prov än om betyg utgör kriterium. Ett 
problem som uppstår är att prov som givits vid olika 
tidpunkter kan rangordna individerna olika. Detta beror 
inte enbart på mätfel. Det kan förhålla sig så att pro
ven inträffar strax efter en avslutad kurs och av den 
anledningen mäter en tillfällig kunskap hos individen. 
En mätning några månader efteråt kan innebära att rang
ordningen mellan individerna förändras avsevärt. Tids
aspekten vid användning av kunskapsprov som kriterium 
bör därför tillmätas stor betydelse. 
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Det vanligaste kriterimåttet är utan jämförelse be
dömning i form av betyg. Ur skalteknisk synpunkt kan 
även detta kriterium variera. Det kan vara ett kon
tinuerligt mått dvs elevernas prestationer är bedöm
da i en fingraderad skala. I Sverige används en för 
populationen normalfördelad betygskala. En annan be
tygsform är en rangordning av eleverna utan ställ
ningstagande till hur långt eller hur nära ifrån va
randra de ligger (se t ex Borgatta & Bohrnstedt, 
1969; McLaughlin, 1971). I vissa undersökningar är 
betyget i en ännu en klare form. Endast en uppdelning 
i två dikotoma grupper är gjord t ex godkända och 
underkända elever. 

I många sammanhang har betygen som kriterium varit 
föremål för debatt (se t ex Marklund et al, 1968; 
Skolöverstyrelsen, 1969; Thorndike & Hagen, 1969; 
Cronbach, 1970) och många argument har rests för 
användande av betyg i ur valssammanhang. Några av 
dessa argument kommer att redovisas i den fortsatta 
framställningen. 

Att betyg varit det mest frekvent förekommande beror 
delvis på att de har fungerat dels som urvalsinstru
ment till högre utbildning och dels «som information 
till andra avnämare om den sökandes kvalifikationer. 
I Sverige kommer även betygen i fortsättningen att 
ingå som en viktig del av meritvärderingsunderlaget 
till den högre utbildningen (Utbildningsdepartemen
tet, 1975). 

En av fördelarna med betyg som kriterium är att de 
är lätta att erhålla och kvantifiera. I Sverige 
finns dessutom ett system som, genom användning av 
standardprov och centrala prov, gör betygen mera 
rättvisa och jämförbara mellan skolor än i de fles
ta andra länder. Vissa undersökningar i Sverige 
(Ljung, 1960; Marton, 1967) tyder också på att re-
liabiliteten hos betyg är tämligen höga. (De rappor
terade reliabilitetskoefficienterna har varit om
kring .80 till .85 för ämnesbetyg). Henrysson (1963) 
skattade reliabiliteten hos olika ämnessummor och 
erhöll minimumvärden omkring .89. Förmodligen skulle 
den skattade reliabilitetskoefficienten närma sig .95 
om den beräknades på samtliga ämnen. Undersökningar
na tyder på att betygsmedelvärden kan anses som re-
liabla mått. 

2 0  



Målsättningen med arbetet i gymnasieskolan är att ele
verna ska kunna dels utveckla sin personlighet och 
dels tillägna sig kunskaper och färdigheter. Av Läro
plan för Gymnasiet (1965, s 14-15) framgår att gymna
siets uppgifter är bl a 

att vidga och fördjupa den utbildning som grund
skolan gett och även i övrigt fullfölja dess 
fostrande verksamhet såväl i vad avser individu
ell som social fostran 
att utveckla ett självständigt och kritiskt be
traktelsesätt 
att utveckla förståelsen, intresse och vilja till 
engagemang för andra människor 
att självständigt eller i samarbete med andra ta 
initiativ till, planera och genomföra större ar
betsuppgifter. 

Av ovanstående framgår att gymnasiets målsättning är 
mycket bred och ambit iös. Ett argument mot betygen 
har varit att i den praktiska situationen utgör bety
gen endast ett grovt mått på elevens kunskaper och fär
digheter. Detta menar man, beror på att det relativa 
betyget, som det här gäller, inte uttrycker exakt vad 
individen kan och förstår. Numera är det mer eller 
mindre klart uttalat att betygen ska endast utgöra mått 
på elevens kunskaper och färdigheter. Detta förhållande 
bör bidra till att prognosinstrument som mäter person
lighetsegenskaper av olika slag inte predicerar krite
riet helt tillfredsställande. Eftersom betygen inte ut
gör ett tillräckligt allsidigt kriterium på elevens stu
dieframgång utan i stort rangordnar eleverna med hänsyn 
till kunskaper och färdigheter, är det inte förvånande 
att tidigare betyg, kunskaps- och begåvningsprov fram
står som de säkraste urvalsinstrumenten. Kanske kan man 
också rikta den kritiken mot tidigare betyg som prognos-
instrument att det bör vara tämligen självklart att ti
digare betyg bäst predicerar senare erhållna betyg. Davis 
(1971), (som citerar Vernon, 1958), menar att intagnings
betygets dominans som prognosinstrument kan förklaras av 
att det Mr betyg som förutsäger betyg. 

"... measures can show correlation due to their similarity in 
form as well as to similarity incontent or to dependence on 
common underlying attributes. Thus y ratings might predict ot
her ratings better than test scores would be expected to predict 
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those votings, test should be the best predictors of test 
scores, and, by the same token grades should be the best -pre
dictors of grades3 as typically they are". (Davis, 1971, s 
687). 

En annan nackdel med betyg som kriterium kan vara 
att de i för stor utsträckning mäter momentana elev-
prestationer vid förhör av arbetsuppgifter och skriv
ningar, som allt för mycket återspeglar rena minnes-
kunskaper av kort varaktighet. Därvid kan igen fram
hållas att betygen inte tillräckligt återspeglar ele
vernas förmåga att tillägna sig förståelse av samman
hang och principer eller att dra slutsatser av det 
inlärda på ett självständigt och produktivt sätt. 
Mot detta kan sägas att det klart framgår i lärarens 
instruktioner att bedömningen av eleverna och deras 
arbete ska vara allsidig och fortlöpande och inte kon
centreras till vissa tidsperioder. Dessutom är det 
ingen självklarhet att ett muntligt förhör eller en 
skrivning mäter enbart kortvariga minneskunskaper. 
Ett väl konstruerat prov eller ett genomarbetat för
hör kan naturligtvis mäta på högre kognitiva nivåer. 
I den praktiska situationen kvarstår dock problemen 
vid bet ygsättningen. 

En annan nackdel ar att många lärare tenderar att 
premiera välanpassade och beskedliga elever, som 
utan invändningar följer lärarens direktiv och accep
terar dennes egna värderingar och åsikter. Detta me
nar en del forskare, premierar många flickor vilket 
skulle kunna vara en av förklaringarna till att de 
som regel erhåller högre betyg än pojkarna (se t ex 
Lavin, 1965; Anastasi, 1968; Nordlund, 1970). 

Den bristande jämförbarheten mellan betyg satta av 
olika lärare utgör t ex i amerikanska och engelska 
undersökningar en viss svårighet. Detta gör det olämp
ligt att utan vidare sammanföra resultat för elever 
från olika klasser och skolor i en enda statistisk 
bearbetning. En möjlighet är att behandla varje klass 
eller skola för sig. Detta medför emellörtid att man 
får alltför små material, vars resultat blir svåra 
att stalla samman. Skolmyndigheterna i Sverige har 
delvis löst jämförbarheten mellan betyg genom infö
randet av standardprov och centrala prov. Emellertid 
saknas det fortfarande prov i mång a ämnen. Ytterligare 
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en nackdel år att betygen innehåller olika ämneskom
binationer för olika linjer samt att samma ämnen kan 
ha lästs under varierande tid. 

Medelbetyg av alla ingående ämnen 
Ofta är det flera variabler, som var för sig eller i 
lämplig kombination kan användas som kriterium på 
framgång. Då kan det vara naturligt att slå ihop de 
olika kriteriemåtten till en kriteriesumma, t ex bil
da en betygsumma av betyg i olika ämnen. Man kan då 
fråga sig om vissa betyg skall ha högre vikt än and
ra. Emellertid ter sig viktade eller oviktade betyg 
mindre väsentligt i utvärderingen av prognosinstru
ment. 

"Erfarenheten av här gjorda beräkningar säger emellertid att 
en viktning av enskilda ämnesbetyg måste vara tämligen kraf
tig för att ge märkbar effekt. En måttlig viktning av enskil
da ämnesbetyg ger effekter som sannolikt understiger de slump
mässigt verkande förändringar3 som ligger i betygens bristande 
tillförlitlighet". (Marklund et al, 1968, s 86). 

Det vanligaste kriteriet är, vilket framgått tidigare, 
ett medelbetyg av alla ingående ämnen som erhållits 
vid slutet av skolåret. Detta sammanfattande mått på 
elevens studieframgång har dock kritiserats. För det 
första antas en kraftig underliggande generell faktor 
finnas i alla ämnesbetyg. Många forskare (se t ex 
Ghiselli, 1956, a; Thurner, 1960; Cline, Tucker & 
Andersson, 1966;) är kritiska till detta förhållande 
och ifrågasätter den generella faktorns stora infly
tande. För det andra kan inte individer beskrivas 
unikt (se t ex Ghiselli, 1956) medan andra menar att 
en analys av multipla kriterier ger en mera differen-
tiell prognos (Wallace, 1965). En möjlighet är att be
räkna prognos validiteten för varje ämne eller för 
grupper av ämnen. Sådana grupper av ämnen skulle kunna 
bestå av linjetypiska ämnen eller av någon annan indel
ningsgrund t ex övningsämnen, färdighetsämnen och orien
teringsämnen. Ett sådant förfarande kan sannolikt ge en 
mera nyanserad bild av prediktorernas prognosförmåga. 

Ett försvar för användningen av medelbetyg är att om en 
homogenisering av eleverna sker t ex av elever i samma 
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linje på gymnasiet, tenderar betygen att korrelera 
högt med varandra. Om däremot olika dimensioner i kri
teriet är helt oberoende av varandra bör en bredare 
ansats användas t ex i form av någon multipel krite
rieanalys. Exempel på sådana analyser är profilana
lys eller diskriminantanalys. 

James (1973) menar att alltför få ansatser har gjorts 
för att ordentligt klara ut kriterieproblematiken. 
Det är inte särskilt svårt att hålla med honom på den 
punkten. 

"While both the ultimate and the multiple criterion models 
espouse the collection of multiple criteria, little informa
tion can be found in the literature concerning what to measu
re for criteria, the effects of situational variance on cri
terion performance, differences in 'levels' of criterion mea
surementj and the dynamic natuve of criteria. With notable 
exceptions3 this lack of knowledge is a direct result of de
ficiencies of execution directly related to psychologists' 
neglect in studying the criterion problem and. too much use of 
hastily constructed ratings and global criteria." (James, 
1973, s 77). 

När ska kriteriet insamlas? 
Elevens studieframgång mätt med betyg kan erhållas vid 
flera tillfällen under gymnasietiden. Frågan är om kri
teriedata ska insamlas redan efter första terminen, 
första, andra, tredje skolåret eller kumulativt under 
hela skolperioden. Mot kriteriedata, insamlade efter 
alltför kort tidsperiod (första eller andra terminen) 
talar dels att lärarna inte erhållit tillräckligt och 
säkert underlag för att betygsätta eleverna och dels 
behöver eleverna en viss tid för att anpassa sig i den 
nya skolmiljön. Eftersom centrala prov inte förekom
mer i årskurs 1 blir inte heller jämförbarheten mellan 
skolor tillräckligt säker. För kriteriedata insamlade 
efter första årskursen talar bl a att tidsperioden 
mellan provtillfället och kriteriet inte är alltför 
långt. Därför riskerar olika händelser och miljöför
hållanden att inte alltför mycket förrycka möjlighe
terna till prognos. 

I årskurs 2 bör eleverna ha ordentligt anpassat sig 
till gymnasieskolan och lärarna haft tid till att 
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lära känna el everna bättre. I Sverige införs i års
kurs 2 centrala prov i svenska och moderna språk, ma
tematik, fysik, kemi, företagsekonomi och redovis
ning som bl a ligger till underlag för betygsjuste-
ring av det preliminära läsårsbetyget. Dessutom har 
eleverna ännu inte delat upp sig på a lltför många 
linjer. (I engelsk forskning om urval till "second
ary school" har det varit mycket vanligt att kriterie
data utgjorts av betyg efter ett par år i den nya sko
lan (se t ex Yates S Pidgeon, 1957)). 

Mot kriterier avseende betyg i årskurs 3 i gymnasiet 
talar bl att eleverna har delats upp på alltför 
många linjer. Genom denna specialisering kommer kri
teriet att innehålla olika ämnen för olika linjer vil
ket försvårar tolkningarna av resultaten. För ett så
dant kriterium talar att det är avgångsbetyget (utom 
teknisk linje som är fyraårig) som bl a används 
som intagningsbetyg till högre studier. Det är dess
utom de betyg som olika arbetsgivare och mottagande 
skola ute i samhället efterfrågar. 

Det är inte ovanligt att utvärderingar av prognos-
instrument görs vid varj e årskurs slut. Med ett så
dant förfarande erhålles en viss information om pre-
diktorernas stabilitet i prognos situationen. Även 
om man valt att predicera kriteriet i första årskurs-
sen bör dock vissa kontroller utföras efter ett par 
år för att se efter att inte prediktorernas vikter 
har förändrats (Hills, Bush S Klock, 1966; Davis, 
1971). Som exempel kan nämnas att French (1958) och 
Hills, Bush & Klock (1964) jämförde resultaten när 
kriteriet utgjorde medelbetyg efter första respektive 
fjärde året. Samtliga undersökningar visade att inga 
entydiga skillnader i validitetskoefficienterna kun
de påvisas. De prediktorer som hade hög prognosför
måga i årsku rs 1 och 2 hade det även relativt sett 
(korrelationskoefficienterna sjunker något över tid) 
i årskurserna 3 och 4. Denna stabilitet kännetecknar 
framför allt undersökningar som använt tidigare skol
betyg kombinerad med begåvnings- och kunskapsprov. 

de Bottari (1969) visade i sin uppföljningsstudie att 
slutbetyg och kunskapsprov ger stabil prognos medan 
begåvningsprovens validitetskoefficienter minskade 
med tiden, i synnerhet om de testade befinner sig i 

2 5  



intensiva utvecklingsperioder. På college-nivå däre
mot tenderar begåvningsnivån förmodligen att föränd
ras lite över en femårsperiod. I de fall där en års
kurs ligger på en bättre eller sämre begåvningsnivå 
gentemot t ex en årskurs innan, tenderar inte bety
gen att förändras mellan grupperna (Baird & Feister, 
1972). 

Korrelationen mellan prediktor och kriterium minskar 
som regel med åren bl a beroen de på att ett visst 
selektivt elevbortfall alltid inträffar. Spridningen 
i både prediktor och kriterium tenderar att minska 
och undersökningsgruppen blir statistiskt sett homo
genare. Exempel på undersökningar som konstaterat 
detta är Humphreys (1968) som gjorde en validitets-
uppföljning under åtta terminer där kriteriet ut
gjordes av medelbetyg. Liknande resultat har påvi
sats av Barnett (1967) , Pickle (1967) och Reck (1968). 

Några valideringsmetoder 
Att erhålla ett perfekt kriterium är som synes myck
et svårt och nackdelarna med betyg (och prov) som 
kriterium är många. Även om den prediktiva validite-
ten skulle vara hög är den ändå inte en tillräcklig 
betingelse. Medelbetyget kan vara predicerbart men 
ändå ett otillräckligt mått på studieframgång 
(Wallace, 1965). Ett sådant mått säger dessutom 
mycket lite om de elevbeteenden och de psykologis
ka processer som inträffar i klassrummet (Schmidt 
& Kaplan, 1971). Medelbetyget upplevs ibland så 
ofullständigt som kriterium på studieframgång att 
följande fråga lätt infinner sig: Finns det alterna
tiva förfaringssätt att utvärdera prognosinstrument 
i gymnasieskolan än att validera dessa mot betyg 
eller prov? 

Andra typer av kriterier än medelbetyg och prov har 
prövats vid skilda tillfällen. Exempel på sådana 
kriterier ges av Hills (1971)och Astin & Panos (1971). 
Kännetecknande är också att olika kriterier som re
gel kräver olika utvärderingsförfaranden. Två helt 
skilda tillvägagångssätt ska kortfattat beröras. 

Den radikalaste utvärderingsmetoden synes vara att 
inte alls använda något yttre kriterium på framgång 
dvs ej undersöka den prediktiva validiteten direkt. 
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I ett sådant fall skulle man enbart nöja sig med prov 
som uppvisar hög reliabilitet och innehållsvaliditet. 
Valet av urvalsinstrument skulle sedan ske med hjälp 
av lärare och skolpolitiker. Ett annat förfaringssätt 
skulle vara att utgå från de fastställda studieplaner
na och även utvärdera prognosinstrumenten mot de icke-
kognitiva aspekterna som innefattas i studieframgång. 

Cronbach & Meehl C T955) rekommenderade en användning 
av begreppsvalidering vid utvärdering av prov där ett 
operationellt definierat kriterium inte önskas. En del 
forskare (se t ex Bechtoldt, 1959) har dock ifrågasatt 
metoden och menar att ett prov endast kan valideras 
mot ett objektivt kriterium. Utan att belysa argument 
tationen kan det i alla fall fastställas att metoden 
kan vara användbar när ett kriterium innehåller icke-
kognitiva varians komponenter. Gm betygen avser att, 
förutom kunskaper och färdigheter, ge uttryck för t ex 
självständigt och kritiskt tänkande, anpassningsförmåga 
osv bör en begreppsvalidering vara en alternativ utvär
deringsmetod. Ett sådant förfarande kan medföra att 
icke-kognitiva prognosinstrument får en mera framträdan
de roll. Om begreppsvalideringen sker i kriteriet blir 
definitionen densamma som Cronbach & Meehl (1955) an
vände för prov. 

"A construct is some postulated attribute of people, assumed to 
be reflected in criterion performance" ri Cronbach & Meehl, 1955, 
s 283). 

Cronbach & Meehl (1955) använde ett nomologiskt nätverk 
"nomological network", se t ex Royce, 1963) för att be-
greppsvalidera ett prov (kriterium). Det består av ett 
P-plan, som representerar perceptuella eller observer
bara data, samt ett C-plan som representerar teoretis
ka komponenter eller'begrepp. Nödvändiga förutsättningar 
för detta nätverk är dels att C-planet måste operatio
nellt definieras och dels att det måste finnas koppling
ar mellan och inom de båda planen (Royce, 1963). 3u 
flera kopplingar som finns i nätverket desto utförliga
re kan utvärderingen göras. Ett antal olika förfarings
sätt har använts för att bilda dessa nätverk. Cronbach 
& Meehl (1955) menar att flera olika metoder bör använ
das samtidigt vid begreppsvalidering t ex studier av 
olika gruppdifferenser, studier med korrelations- och 
faktoranalystekniker, studier av förändringar över tid. 
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processstudier osv. Campbell & Fiske (1959) före- • 
slår en användning av minst två olika metoder vid 
mätning av flera begrepp. Validiteten för var och en 
av dessa ("trait") fastställs sedan genom ett konver
gent och diskriminant valideringsförfarande ("multi-
trait-multimethod matrix"). (En översikt av olika 
analysmetoder för "multitrait-multimetod data" ges 
av Borsuch, Larkin, Wolins & MacKinney, 1970). Royce 
(1963) rekommenderade en användning av faktoranalys 
där den första och andra faktorn representerar olika 
inskjutna variabler medan den tredje (och fjärde) 
representerar hypotetiska begrepp. Gemensamt för 
samtliga förfaringssätt är dock att ingen av dem ger 
en fullständig förklaring av relationen mellan be
greppen. 

En mer relevant analys skulle uppnås om en bättre 
koppling gjordes mellan valideringsstudier med me
delbetyg som kriterium och begreppsvalideringar. 

"Relevancy can than be thought of as a relationship between 
the operational measures (criteria) and the true values that 
xoill hopefully be represented. The true values are sometimes 
referred to as ultimate criteria, because they represent a 
complete array of the aspects that determine success. In a 
sense3 they are the final goals of a training or educational 
program".-(Goldstein, 1974, s 53). 

Det finns som framgått andra förfaringssätt att ut
värdera prognosinstrument som utgör alternativ till 
gängse valideringsstudier med betyg och prov som 
kriterium. En utvärdering av prognosinstrumenten 
utan validering mot ett framgångskriterium kan fram
stå alltför beroende av tillfälligt godtycke som 
kan drabba den enskilde individen (motsatsen är ock
så tänkbar). Att göra begreppsvalideringar synes däre
mot mera tilltalande ur utvärderingssynpunkt. Tyvärr 
leder utvärderingarna lätt till alltför stora tolk
ningsproblem vilket komplicerar det praktiska urvals-
förfarandet. En ytterligare modell än de ovan be
skrivna vore då en multipel kriteriemodell (se t ex 
Dunnette, 1963; Campbell, Dunnette, Lowler & Weick, 
1970) där prognosinstrumenten samtidigt validerades 
mot medelbetyg och andra typer av kriterier (t ex 
individuella och dynamiska variabler). En sådan un
dersökningsmodell ger sannolikt en mera nyanserad 
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kunskap om viktiga faktorer av elevens framgång i 
gymnasiet. Det skulle bl a innebära processtudier och 
individuella uppföljningar av individer, något som 
inte varit möjligt (och inte heller syftet) att ge
nomföra i Gymna sieprognosundersökningen. 

Kriteriet i gymnasieprognosunder
sökningen (GPU) 
Att erhålla ett tillfredsställande mått på framgång i 
gymnasiet är svårt att realisera. Det komplexa nätverk 
av förklarande vai^iabler som ett sådant kriterium åter
speglar gör också att det sammanfattande mått som me
delbetygen utgör endast blir en total skattning av in
dividens framgång i gymnasiet. Under den tid som upp
följningen av eleverna i GPU pågick, så diskuterades 
kriteriefrågan tillsammans med uppdragsgivarna. Detta 
ledde fram till ett användande av medelbetyget efter 
avslutad årskurs som kriterium. Trots kritiken om bl a 
bristen på allsidighet, ansågs dock betygen utgöra sko
lans bedömning av hur eleverna .lyckats tillägna sig de 
kunskaper och färdigheter som gymnasiet bl a ska medde
la. Ett annat viktigt skäl var att det under den tid 
som undersökningen pågick även fungerade som ett urvals-
instrument till den högre spärrade utbildningen. 

Betygens betydelse som urvalsinstrument till den högre 
utbildningen (vilket styrker användningen av ett sådant 
kriterium i gymnasieskolan) kvarstår dock fortfarande 
i Sverige. I en nyligen framlagd proposition (Utbild
ningsdepartementet, 1975) om reformering av högskoleut
bildningen sägs följande angående urvalet av elever. 

"Då antalet behöriga sökande till en utbildningslinje, eller en 
grupp av linjer är större än antalet tillgängliga platser mås
te ett urval göras. Som underlag för detta bör de sökande delas 
in i grupper. Enligt en preliminär indelning skall det finnas 
fyra grupper} nämligen grupp 1: sökande med treårig gymnasie
skoleutbildning, grupp 2: sökande med tvåårig gymnasieutbild
ning} Urvalet skall i grupperna 1 och 2 grundas på en sam-
manvägning av skolbetyg oóh arbetslivserfarenhet...". (Utbild
ningsdepartementet, 1975, s 25). 

För elever med gymnasieutbildning blir alltså avgångs
betyget det viktigaste urvalsinstrumentet. Så länge 



som slutbetyget från gymnasieskolan har denna funk
tion ar det av intresse att använda det som mått på 
framgång i gymnasiet. I gymnasieprognosundersökning-
en har ett medelbetyg av alla ingående ämnen i års
kurs 3 också använts som kriterium. Dessutom har ett 
medelvärde av linjetypiska ämnen använts. Detta gjor
des för att undvika kriterieheterogeniteten som den 
utvidgade linjeuppdelningen i årskurs 3 kunde med1-
föra. På grund av att Kompetenskommitténs (KK) för
slag om behörighet och antagning till högskolan har 
presenterats i ett senare skede än när bearbetning
arna gjordes sammanfaller inte medelvärdesberäkning
arna med de som gjorts i PGU-undersökningen. Skill
naderna torde dock vara mycket små. Av KK: s för
slag framgår nämligen vad ett medelbetyg i avslutad 
gymnasieskola ska innehålla. 

"Betygens meritvärde utgörs av ett medelvärde av betygen i 
avgångsbetyget (motsvarande). Vid beräkningen av detta medel
värde skall hänsyn ej tas till de två lägsta betygen i av
gångsbetyget om antalet betygsatta ämnen överstiger tio eller 
till betyg i frivilliga ämnen (utökad studiekurs). I medel-
värdesberäkningen skall inte heller ingå betyg som komplette
rats för erhållande av behörighet". (SOU, 1974:71, s 121). 

Beräkningar har gjorts förutom i årskurs 3, även 
i de övriga årskurserna. Ur utvärderingssynpunkt 
kan årskurs 2 anses lämpligast på grund av at t ele
verna då inte är alltför uppdelade på linjer och 
att betygen då är normerade genom centrala prov. 
Genom att göra utvärderingar av prognosinstrumen
ten även i årskurs 1 kan en jämförelse av predik-
torernas stabilitet studeras över samtliga årskur
ser i gymnasiet. 

SAMMANFATTNING 

Många argument har framförts mot medelbetyg som 
kriterium på framgång i gymnasieskolan bl a måtr 
tets ensidighet och begränsning. På grund av att 
betygen i huvudsak endast utgör ett mått på ele
vens kunskaper och färdigheter åsidosättes till 
en del bl a egenska per som initiativ- och anpass
ningsförmåga, intresse och motivation, självstän
digt och kritiskt tänkande osv som sannolikt är 
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viktiga komponenter för elevens studieframgång. Argu
ment för ett användande av medelbetyg som kriterium 
har bl a varit att det utgör skolans samlade intryck 
av elevens prestationer i skolan. Det fungerade(ar) 
dessutom som urvalsinstrument till högre spärrad ut
bildning. På grund av det standardiserade betygssyste
met i v årt land ansågs det dessutom som det mest rätt
visa kriteriemåttet. Av ovanstående skäl bestämdes 
att kriteriet på framgång i gymnasiepro gnosundersök-
ningen skulle bestå av ett medelbetyg av alla ingåen
de ämnen efter avslutad årskurs. 
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KAPITEL 3 HOMOGENISERING OCH ANALYS 
AV UNDERSÖKNINGSGRUPPER 

Vid prognos av framgång i studier är det önskvärt att 
erhålla så homogent sammansatta undersökningsgrupper 
som möjligt för att maximal prognos ska uppnås. 

"The basic research aim is to find subgroups of people in a 
particular job family for whom behavior on a particular per
formance dimension is consistent. Subgrouping may be by indivi
dual or situational characteristics but the necissity is clear 
and inescapable. Only within such subgroups is longetudinal 
prediction possible". (Wernimont & Campbell, 1968, s 374]. 

Homogen gruppering eller här kallat - homogenisering -
innebär en uppdelning av elevgrupper på basis av deras 
samhörighet i en ell er flera specifika karakteristika 
ofta i andra variabler än de som studeras (dvs predik-
torer och kriterium). En sådan gruppering eller klassi
ficering kan ske efter t ex ålder, kön, socialgrupp, 
begåvning, kunskaper eller en kombination av dessa. 
Det kan också innebära att nya indelningsvariabler bil
das på statistisk väg t ex med moderatorer (se s 43). 

En homogenisering av ett undersökningsmaterial kan 
medföra statistiska och praktiska problem av vilka 
några ska beröras i detta kapitel. Ett generellt pro
blem i detta sammanhang är att undersökningsgrupper
nas populationer varierar. En homogenisering kan 
ibland innebära att undergruppens representativitet 
för den undersökta populationen minskar. Den kan dess
utom leda till att samplen ibland blir för små och 
slumpen därigenom får en alltför stor betydelse. 
Speciellt besvärligt blir det om många prognosinstru
ment dessutom har använts och ska utvärderas för 
gruppen. De praktiska problemen uppstår framför allt 
när homogeniseringen har skett enbart på statistisk 
väg. Om inte g rupperingen sker med hänsyn till i prak
tiken identifierbara (diskreta) variabler (som kön, 
linjéti 1lhörighet osv) tenderar utvärderingen av 
prognosinstrumenten att bli en bart av teoretiskt in
tresse. 
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Undersökningsgruppernas 
populationer 
•en studerade elevgruppen kan väljas ur olika popu-
lationer, t ex: a) ur den totala populationen sökan
de, b) ur den seiegerade populationen elever som 
kommit in, c) ur den seiegerade populationen elever 
som kommit in och kvar står efter några år i utbild
ningen, samt d] ur den totala populationen där vissa 
elever selegerats genom andra urvalsinstrument (t ex 
genom studierådgivning)eller i kombination med de 
som används i under sökningen (se figur 1). 

Cd 
Ld 

Cd 

Po OO 
cd 
ÜJ 

Cd 

Po oo 

® % ® 

PREOIKTOR 

Cd UJ 

Cd 

PREDIKTOR 

PREDIKTOR 
• E l e v  e l l e r  e l e v g r u p p  s o m  u t g å t t  g e n o m  

ett urvalsförfarande med betyg eller pr ov 

Elev eller elevgrupp som utgått av andra 
w  skäl än genom ett direkt urvals forfarande 

O  Elev eller elevgrupp som ingår i d en 
seiegerade populationen 

Figur 1. Figurerna illustrerar olika populationsfördelningar 
ur vilka sampel är möjliga att dras. (Bokstävernas 
betydelse framgår ur texten). 
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Vilken population som är mest lämplig och möjlig att 
studera varierar från fall till fall. Korrelationer
na mellan prediktorer och kriteriet kommer naturligt
vis att påverkas av hur populationen definierats. Om 
undersökningsgruppen kan anses vara en representativ 
del av population a3 kommer korrelationen mellan pre-
diktor och kriterium förmodligen att vara högre än 
för population b . På motsvarande sätt förklaras att 
validitetskoefficienterna för populationen o som 
regel blir lägre än för både population a och popu
lation b. Population a ger sannolikt mer generell 
information om testets prognosförmåga. Om selektio
nen ändras efterhand blir analysen av orginalpopula-
tionen b inte längre relevant utan population o kom
mer då att gälla. Det vanligaste fallet är förmod
ligen population d där ingen absolut gräns dragits. 
Selektionen har här skett i kombination med andra 
variabler utöver de använda prognosinstrumenten. 

Om urvalet av elever däremot skett med de instrument 
vars prognosvärde skall undersökas (population b) 
uppstår andra problem. I ett skolsystem med kraftig 
gallring kan detta medföra att undersökningsgruppen 
blir mycket homogen beträffande t ex betyg i tidiga 
re studier eller i andra hänseenden som sammanhänger 
med urvalet. Detta leder till en underskattning av 
sambandsmåttet mellan prediktorn och kriteriet. Emel
lertid finns det en viss möjlighet att korrigera för 
detta fel. I praktiken är ofta populationen begränsad 
(populationen b3 o3 d). Samplet för vilken slutsatser
na ska dras har då valts utifrån denna begränsade po
pulation. Generaliseringen kan då antingen göras till 
den begränsade populationen eller till den fullstän
diga populationen (Elshout & Roe, 1973], För att 
göra detta måste först den reducerade variationen 
("restriction of range") korrigeras. Jämförelser mel
lan olika undersökningar försvåras ofta genom att en 
sådan korrigering ibland u tförs och ibland inte. Det 
har ständigt antytts vid tidigare undersökningar att 
i trevariabelfallet (två prediktorer och ett kriterium) 
där urvalet sker i en variabel så minskar som regel 
korrelationerna mellan de två övriga på grund av 
reducerad variation. Levin (1972) har i sin undersök
ning visat att en reducerad variation inte nödvändigt
vis behöver betyda en minskning i korrelation. Man 
bör komma ihåg att korrektionsformlerna bygger på 
vissa förutsättningar som inte alltid är uppfyllda 
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t ex att de ingående variablerna är normalfördela-
de i p opulationen, att regressionsbetingelserna 
är oförändrade efter korrektionen samt att resi-
dualvarianserna inte är alltför olika kring regres
sionslinjerna (Guilford, 1965). I de fall där kor
relationen inte utgörs av en produktmomentkorre-
lation, utan av en skattning av den kan andra pro
blem uppstå. 

"The use of the biseval r or tetrachoric r as an estimate 
of the Pearson r in a restricted range raises considérable 
question when selection is servere. Experience tends to 
show3 however that when the biseral r is used as the vali
dation coefficient3 the formulas tend to underestimate the 
unrestricted correlation. The standard errors for these 
corrected coefficients are unknowny but it is probable 
that they are larger than those for Pearson r 's of compa
rable size(Guilford, 1965, s 345). 

Synpunkter och problem vid analys 
av undergrupper 
En anledning till att valideringar ibland bör 
göras på undergrupper i stället för på sn stor total
grupp är att prognosen blir säkrare. Detta uppnås 
genom identifiering av individgrupper med minsta 
möjliga felvarians omkring respektive regressions
linje. En utvärdering av prediktorer i flera olika 
grupper medför sannolikt att inte samma variabler 
fungerar med samma vikter i samtliga grupper. På 
grund av de problem som detta medför av t ex prak
tiska skäl i det faktiska urvalet lockas många 
bl a av den anle dningen till att slå samman 
.olikä grupper vid valideringen. Härigenom minskar 
prognossäkerheten ur statistisk synpunkt. 

"The combination of heterogeneous groups can act to reduce 
the accuracy of prediction because of the interactive effects 
of the heterogenity on the correlation. Improvement of pre
dictor utility should result from separate validation on all 
possible groups rather than validation on one large hetero
geneous group". (Bartlett 'S O'Leary, 1969, s 17). 

Homogenisering av grupper kan dock inte ske till 
vilket pris som helst. Detta har givit upphov till 
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en aktuell debatt om rättvisa för olika individgrup
per i den faktiska prognosen (se t ex Kallingal, 1971; 
Pfeifer & Sedlacek, 1971; Temp, 1971; Cole, 1972; Linn, 
1973; Schmidt & Hunter, 1974). Att t ex använda samma 
regressionslinjer för alla grupper kan ibland leda 
till grova orättvisor och skolpolitiskt ej önskade 
effekter. Undersökningar som behandlar provens rätt
visa användning ("testfairness") varierar från en 
analys av enkla medelvärden i olika undergrupper till 
testning av skillnader i regressionskoefficienter och 
intercept. Variationerna beror i hög grad på olikheter 
i synsätt hur proven ska användas vid urv al. 

"A common misuse of psychological tests avises from the confusion 
of measurement with etiology. No test can eliminate causality. 
Nor can a test scores however derived, reveal the origin of the 
behavior it reflects. If certain environmental factors influence 
behavior3 they will also influence those samples of behavior 
covered by tests. When we uses tests to compare different groups 
the only question the tests can answer directly is: 'How do these 
groups differ under existing cultural conditions?' This limita
tion of tests may appear so obvious as to be trite. But it 
needs to be made explicit because it is still frequently for
gotten in discussing the implications of test results".{Anastasi, 
1961, s 389). 

I studier av testrättvisa förutsattes att kriteriet 
är giltigt för samtliga individer. Är denna förutsätt
ning inte uppfylld uppstår risken till en felaktig an
vändning av proven (Thorndike, 1971; Echternacht, 1974). 
Även om man antar att kriteriet är "fair" och att pro
vet har en god pro gnosvaliditet för en viss individ-' 
grupp, kvarstår frågan om testet kan anses ha va lidi-
tet för en annan elevgrupp med en annan kulturell 
bakgrund (t ex ras). 

I den debatt som pågår om testrättvisa, framstår ock
så s killnader i begreppets innebörd (se t ex Flaugher, 
1974). Fel vid urval av individer som inte lyckas 
och fel vid utspärrning av individer som kunde lyc-
ka's måste vägas med hänsyn till individerna i minori
tets- och majoritetsgrupper. Bray & Moses (1972) for
mulerar två frågor som de anser bör lösas för att 
skingra några problem inom detta område. 
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.. First there is the strict validity question which 
the reviewers would -phrase as follows: Do aptitude 
test scoreŝ  obtained under proper conditions of administra-
tions3 show significantly different validities for minority 
and majority group members in predicting a pertinent measure 
of job proficiency? ... Next there is the question of whether 
the relationship of aptitude test score to job behavior 
other than task proficiency is different between minority 
and non-minority employees. New correlations are often 
significantly different between groups".{Bray & Moses, 
1972,s 554-555). 

Bartlett & O'Leary (1969) har undersökt ett antal 
olika situationer därprognos av framgång i studier 
påverkats av kulturella variabler. De menar att 
många undersökningar har inte tillräckligt tagit 
hänsyn till relationen mellan prediktor och krite
rium i heterogena grupper, när sådana variablers in
flytande på skillnader i medelvärden i prediktorer 
och kriterier studeras. Liknande tankegångar har 
Berdie (1965) tidigare varit inne på. 

"In many cases these tests are missed because psychologists 
have failed to take into account the differences in vali
dity,, and perhaps reliability that tests have for diffe— 
rest populations ".(Berdie, 1965, s 146). 

En enkel regressionslinje beräknad i en heterogen 
grupp kan emellertid vara ganska missledande. Om 
man i den kan skilja på relevanta undergrupper t ex 
kön, (för att öka homogeniteten i gruppe n), så bör 
en säkrare prognos erhållas om validitetskoefficien-
ter och regressionslinjer beräknas för varje iden-
tifierbar delgrupp. Av elva relationer mellan två 
heterogena grupper i kombination som Bartlett & 
0'Learly (1969) behandlat, kan två fall här rela
tivt enkelt åskådligggöra nödvändigheten av upp
delningen av en population (eller undersöknings-
samplet) i undergrupper vid prognossituationen. 
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Figur 2. Fördelningen av grupperna A o ch B med lika medelvärden 
i prediktor och kriterium. 

I det ena fallet är validitetskoefficienten positiv 
i en grupp (B ) medan den samtidigt är negativ i den 
andra (A). (Se figurerna 2 och 3). 

ce 
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Figur 3. Fördelningen av grupperna A och B med lika medelvärden i 
kriteriet men med olika medelvärden i predikto r. 
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Av figurerna framgår att inga medelvärdesski1lnader 
i kriteriet fin ns mellan grupperna. Figur 2 uppvisar 
dessutom inga medelvärdesskillnader i prediktorupp-
sättningen medan sådana finns i figur 3. Om validi-
tetskoefficienterna i figurerna 2 och 3 beräknades 
på det totala materialet (dvs grupp A och B samman
slagna) skulle korrelationerna bli mycket nära noll. 
Om dessutom någon grupp t ex B av en "ti llfällighet" 
är större än A kommer den tota la va 1 id itetskoeffi ci -
enten att bli positiv. De situationer som figurerna 
illustrerar kunde innebära att om en cut-off gräns 
drogs vid pred iktormedelvärdet för det totala mate
rialet, skulle endast de sämre eleverna i grupp A 
komma med vid en u rvalssituation medan de bättre 
skulle utselegeras. Ett sådant fel kan undvikas 
om valideringen och urvalet sker på separata grupper 
eller om ett icke linjärt regressionsförfarande 
används. 

oc 
UJ 

cc 
m 

P R E D I K T O R  

Figur 4. Fördelningen av grupp A och B och med olika medel
värden i kriteriet och prediktor. 

I det andra fallet uppvisar grupperna A och B v ar 
och en nollkorrelation mellan prediktor och krite-
terium (figur 4). Trots att de enskilda grupperna 
uppvisar no 1lsamband mellan prediktor och kriterium 
har totalgruppen en positiv och relativ hög validi-
tets koefficient. Om urvalet baserades utifrån analys 
40 



av det totala materialet genom en gränsdragning 
i prediktorpoängen riskerade många individer 
i grupp A att falla bort, även om grupperna upp
visar samma validitetskoefficienter. Det kan 
dock inträffa att större delen av grupp A inte 
är önskvärda p g a för låga kriterievärden och 
av den anledningen bör utgå. Oberoende var en 
sådan gräns dras kan det hävdas att en viss 
orättvisa drabbar eri del elever i grupp A. 

Sammanfattningsvis kan sägas att prognosen ofta 
blir säkrare om den utförs i en homogen grupp i 
stället för en heterogen. Vid utvärdering en är 
det önskvärt att även skilja på olika situationer 
(miljöbetingelser) då va 1 id i tetsmåtten beräknas 
och typ av validitetsbestämning görs. (Homo
gena populationer kan ibland också antas finnas 
utan att så är fallet. Det är helt klart att 
olika prov erhåller olika validitets- och relia-
bilitetskoefficienter i olika populationer). Ett 
speciellt utvärderingsproblem uppstår, om en predik-
tor är valid för en särskild grupp i populationen 
men inte för en annan. Problemet har ibland lösts 
genom att någon lämplig variabel (moderator) använts 
eller konstruerats för identifiering av grupper med 
minsta möjliga prognosfel. Om sådana erhållna grupper 
består av individer av viss ras, kön eller andra lik
nande grupperingar händer det att man ur samhällssyn
punkt inte velat godta en sådan uppdelning. Det är 
därför önskvärt att sådana prognosinstrument ut
vecklas som kan godtas av så många grupper som möj
ligt i samhället. 

Förutom att diskutera om olika homogeniseringsmodeller 
(se t ex Bartlett & 0'Leary, 1969) som kan bidra 
till mera insiktsfulla analyser, pekar forskarna på 
bristen ide statistiska behandlingarna. Einhorn & 
Bass (1971) påpekar att det i första hand är olik
heter i skattningen av prognosfelet snarare än olik
heter i validitetskoefficienterna som bestämmer riktig
heten vid urval et. 0'Leary, Farr & Bartlett (1970) 
menar att många undersökningar saknar korsvalidering 
och använder sig av allt för små sampel för att den 
praktiska signifikansen ska gälla. Dessutom inträffar 
inte sällan att många prognosinstrument används (vars 
reliabiliteter ofta är okända) på alltför små grupper. 
Vid studier av vissa givna grupper (t ex svarta och 

4 1  



vita) kan dessutom olikheter i sampelstorleken upp
stå av rena praktiska hänsynstaganden vilket kan få 
vissa konsekvenser vid urvalet. Några av dessa an
tydda problem kommer närmast att behandlas. 

Korrektion för attenuation 
I få fall redovisas reliabilitetsdata för prediktorer 
och kriterier. När kriteriet utgörs av ett mått på 
framgång i studier, kan en reliabilitetsberäkning 
också vara svår att utföra. I många tidigare under
sökningar måste man därför anta att variablerna är 
tillfredsställande reliabla och betrakta validitets-
måtten som minimivärden. I de fall där reliabilitets-
måtten angivits har man ibland försökt att korrigera 
sambandsmåtten mellan prediktor och kriterium för 
re 1iabi 1 itetsbrister. Eftersom korrelationen mellan 
ett antal variabler bl a är en funktion av deras 
reliabilitet, är de förmodligen mer fruktbart att 
undersöka korrelationens gränsvärden som ett resul
tat av felaktigheter i poängen genom korrektion för 
attenuation (Guilford, 1965, McNemar, 1969, a). 
En sådan korrigering på prediktorsidan har dock 
endast ett teoretiskt intresse, eftersom ett korri
gerat korrelat ionsmått har ringa praktisk betydel
se vid användning av en prediktionsekvation. Prog
nosen, måste grundas på de erhållna poängen snarare 
än den "sanna" poängen även om vissa fel därmed 
kommer med. En korrigering enbart av kriteriets 
reliablitet är däremot att föredra. 

Användningen av korrektion för attenuation blir 
också tveksam ur praktisk synvinkel eftersom relia
bi litetsmåtten i predi ktor och kriterium är alltför 
lätta att felskatta. Om någon av dem underskattas 
leder detta efter korrektionen till en överskattning 
av korrelationen. Å andr a sidan om någon av relia
bi litetskoefficienterna överskattas leder detta 
till en korrelation som blir underskattad (Forsyth 
& Feldt, 1969). Däremot menar vissa forskare att 
korrektion för attenuation ger annan värdefull 
information. 

"Information of this type is useful3 for example 3 in deci
ding how much could be gained by expending time and money 
to develop more reliable measurement". (Edvards, 1971, s 1). 
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En slutsats blir att en korrektion för attenuation, 
i varje fall på prediktorsidan, kan ur praktisk syn
vinkel ge en missvisande bild av prognosförmågan och 
bör därför undvikas. 

MODERATOR VARIABLER 

Ett sätt att åstadkomma homogena behandlingsgrupper 
för att öka prognossäkerheten, är en användning av 
modererade variabler (moderatorer). Förfarandet har 
som regel inneburit någon form av klassifikations-
procedur åstadkommen eller prövad på sta tistisk väg. 
Begreppet moderator myntades av Saunders (1956), var
vid endast kvantitativa variabler innefattades. Banas 
(1964) har senare utvidgat definitionen till att ock
så innefatta kvalitativa variabler. 

"A moderator will be defined as a term that refers to all vari
ables3 quantitative or qualitative} which inprovë the usefull-
ness of a predictor (or predictors) by isolating subgroups 
of individuals for whom a predictor or set of regression 
weights are especially appropriate".(Banas, 1964, s 17). 

Undergrupper erhållna med hjälp av moderatorer tende
rar att bli homogena i vissa psykologiska strukturer 
med det resultatet, att beräknade validitetskoeffi-
cienter kommer att variera från grupp till grupp. 
Enligt Banas (1964) handlar klassificeringen inte 
om en enkel homogenitetsgruppering som sker med hjälp 
av någon tillgänglig diskret variabel.! stället., menar 
han, bör den ske med hänsyn till de extrema poängerna 
i en särskild konstruerad moderator variabel. 

Tuckman (1972) åstadkommer po mer generell definition 
av en moderator. 

"The moderator variable is defined as that factor which is 
measuredt manipulatedj or selected by the experimenter to dis
cover whether it modifies the relationship of the independent 
variable to an observed phenomenon". (Tuckman, 1972, s 41). 

En moderator kan alltså ses som en speciell typ av 
oberoende variabel - en slags sekundär oberoende va
riabel som utvalts på grund av sin effekt på sambandet 
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mellan den primära oberoende variabeln (prediktorn) 
och den beroende variabeln (kriteriet). 

Den praktiska implikationen av olika moderatortekni
ker är bl a större flexibilitet vid användandet av 
prediktorer, mera precisa urvalsmodeller och isolering 
av individgrupper för vilka en säkrare prognos vidlå-
des. Termen "moderator" har i många undersökningar 
kommit att användas på variabler i syfte att dela in
divider (och test) i olika grupper för erhållande 
av oberoende validitetsinformation. Som exempel på 
sådana variabler kan nämnas poäng på kunskapsprov 
(Hakel, 1966) medelpoäng på personlighetsinvento-
rier (Ghiselli, 1956, b) eller poäng på problemlös
ningsuppgifter (French, 1965). 

Fastän moderator är den gångbara termen idag har 
andra namn använts i tidigare undersökningar. Ana
lysmetoden har då i huvudsak varit avgörande. Zedeck 
(1971) har försökt att kategorisera dessa variabler 
ifall de leder till indelning av undergrupper^, 
differentiell predicerbarhet^) eller innefattar 
modererade multipla regressionsmetoder^). Dessa 
tre tekniker som är de vanligast förekommande i 
detta sammanhang diskuteras nedan. Samtidigt ges 
exempel på olika moderatorvariabler som identifi
erats och prövats med dessa tekniker. Några av dessa 
har även analyserats på samma datamaterial och givit 
olika resultat. Detta har bl a bidragit till en de
batt om identifiering av moderatorer (se t ex Zedeck, 
1971; Abrahams & Alf, 1972, a och Velicer, 1972, a). 
Olikheterna har uppstått delvis av att praktiska över
väganden ibland styrt indelningen och ibland enbart 
statistiska. Ett annat problem har varit att de flesta 
analysmetoder som använts endast har behandlat en pre
sumtiv moderator i taget. Det har också medfört att 

TI "Subgrouping variable" (Fredriksen & Melville, 1954) 
"Referent variable" (Toops, 1959) 
"Modifier variable" (Grooms & Endler, 1960) 

2) "Predictability variable" (Ghiselli, 1956) 
"Intra-individual variability" (Fiske, 1957; Fiske & 
Rice, 1955) 

"Homologizer variable" (Johnson, 1960) 

3) "Population control variable" (Gaylord & Carro 11,1948) 
"Moderator variable" (Saunders, 1956) 
"Interactions" (Lee, 1961) 
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bristfälliga hänsyn tagits till interagerande mode
ratorer (eng "joint moderator"), Interagerande mode
ratorer (jfr interaktionsvariabler) definieras som 
två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa 
variabler som i interaktion påverkar validitetskoef-
ficienterna. Undersökningar som tidigare behandlat 
någon form av interagerande moderatorer har redo
visats av Fredriksen & Melville (1954), Lykken (1956), 
Stricker (1966); Klein & Rock (1968) samt Zedeck, 
Cranny, Vale & Smith (1971). I Appendix A redovisas 
några data där presumtiva interagerande moderatorer 
undersökts med hjälp av de tre ovannämnda teknikerna 
som vanligen förknippas med moderatorundersökningar, 
nämligen analys av undergrupper (1), differentiering 
av individer i termer av deras predicerbarhet (2) 
och modererad multipel regressionsanalys (3). Syftet 
med denna delundersökning var dals att jämföra dessa 
tekniker samt att undersöka om köns- eller social
gruppstillhörigheten kunde betraktas som moderatorer 
i statistisk bemärkelse. 

Av resultaten framgår bl a att ingen av de undersökta 
variablerna kunde betraktas som moderatorer i denna 
undersökning. Samtliga analystekniker gav i stort 
samma resultat. 

Analys av undergrupper (1) 

Fredriksen & Melville (1954) undersökte användbarheten 
av intressetest som prediktor och fann att testet kor
relerade ungefär .10 med betyg efter 1 år i en skola 
för manliga ingenjörer. Detta låga samband fann Fred
riksen & Melville (1954) inte särskilt förvånande, 
eftersom validitetsmåttet rimligtvis borde variera 
som en funktion av graden av "compulsiveness". De 
menade att korrelationen mellan intressetest som pre
diktor och betyg som kriterium bör vara minst för 
"compulsives" och störst för "noncompulsives" vil
ket också bekräftades. I samma undersökning studerade 
de även sambandet mellan ordförrådstest och hastighet 
i läsförståelse. Att individer lästs långsammare än 
vad som kunde förväntas utifrån deras ordförråd, be
rodde till en viss del på att de kunde klassificeras 
som "compulsives". Av figur 5 framgår hur de tänkte 
sig en sådan gruppering. 
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Figur 5. Plottdiagram av resultaten från ett ordförrådstest 
mot hastighet i läsförståelse. (Modifierad från 
Wiggins, 1973, s 55). 

I båda undersökningarna relaterade ovan kunde Fred-
riksen & Melville (1954) visa att "compulsiveness" 
fungerade som en moderator. Vid en replikat ion några 
år senare (Fredriksen & Gilbert, 1960) kunde i stort 
samma resultat påvisas. Strieker (1966) ville under
söka genera 1iteten i ovan näm nda undersökning genom 
att använda individer av båda könen samt elever från 
olika kurser. Han kunde inte på detta sätt fastslå 
att "compulsiveness" verkligen fungerade som en mode
rator. Det vore dock i detta smamanhang nära till 
hands att även se typ av kurs eller könstillhörighet 
som en moderator - men så ville tydligen inte Stricker 
(1966) se det. Ytterligare en replikationsstudie av 
Fredriksen & Melvilles (1954) undersökning gjordes 
av Kellogg (1968) vilken erhöll motsatt resultat. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de undersök
ningar som tidigare påvisade en moderatoreffekt med 
hjälp av analys av undergrupper har alltså på ett 
senare stadium inte kunnat bekräftas. 

De presumtiva moderatorvariablerna har i många under
sökningar varit "naturliga" diskreta och klassifice
rande variabler. Exempel på sådana är kön (Seashore, 
1962; Klein & Rock, 1968), socialgrupper (Klein, 
Rock & Evans, 1968; Rock, Evans & Klein, 1969; 
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Flaugher & Rock, 1969), skolor (Gross, Faggen 8 
McCarthy, 1974), yrkesgrupper (Doll å Gundersen , 
1969; Carlson, 1969). Mera vanligt är undersökningar 
där moderatorvariabler konstruerats utifrån något 
test, t ex prov som mäter motivation (Kogan & Wallach, 
1964; Brown, 1968), motoriska färdigheter (Kipnis, 
1962), begåvning (Goodstein & Heilbrun, 1962; Lawler, 
1966, Prediger, 1969), eller personlighet (Reynolds 
& Hope, 1970). I de undergrupper som moderatorn bil
dar studeras sedan sambanden mellan prediktorer och 
kriteriet. Därefter kontrolleras om de presumtiva 
variablerna verkligen har en modererande effekt på 
prognosen genom en testning av differenserna mellan 
gruppernas validitetskoefficienter. Om en sådan 
fastställes klassificeras variabeln som en moderator. 
Av tidigare undersökningar framgår dock att vissa 
forskare endast nöjer sig med att inom respektive 
grupp testa om koefficienterna slumpmässigt är 
skilda från noll (se t ex Dawis, Weiss, Lofquist & 
Betz, 1967; Kirkpatrick, Ewen, Barrett & Katzell, 
1968). Ett ännu mera tvivelaktigt förfarande är en 
testning av skillnaden mellan undergruppens validi^ 
tetskoefficient och den totala gruppens (se t ex 
Grooms & Endler, 1960; Prediger, 1966; Pervin, 1967). 
I detta sammanhang bör påpekas att olika validitets
koeff icienter mellan undergrupper inte nödvändigtvis 
behöver betyda en större prognossäkerhet för någon 
grupp. Det är nämligen inte helt självklart att den 
grupp som har den högsta validitetskoefficienten 
också har det lägsta prognosfelet. Mera meningsfullt 
vore det säkert att i stället för validitetskoeffi-
cienterna analysera spridningarna omkring regressions
linjerna (se t ex Einhorn å Bass, 1969). 

Modererad multipel regression (2) 

Modererad regression inbegriper en prediktionsekva-
tion för det totala samplet som inte kräver en upp
delning i undergrupper eller differentiering av indi
vider. Ekvationen utgör en typ av multivariat linjär 
regression med korsprodukter. Saunders (1956) använde 
korsprodukterna av moderatorer och prognosinstrument 
som nya prediktorer i den multipla regressionsekva-
tionen. Den kan uttryckas på följande sätt: 
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y = k + Ea.x. +Eb.z.+Ec..x.z. (ekv 1) 
y  i i  J J  i J i J  

där a, b och c är vikter, k är interceptet, x. pre-
diktorer och Zj presumtiva moderatorer. 1 

Även Saunders (1956) använde Fredriksen & Melvilles 
(1954) data. Han menade att om prognosen kunde göras 
säkrare genom en dikotom gruppering av individer 
(uppdelning i undergrupper), på basis av poängen på 
moderator variabeln (z), då måste en matematisk änd
ring ske i den l injära multipla regressionsmodellen 
i det kontinuerliga fallet. En viss prediktiv ökning 
av förklaringen av medelbetyget som kriterium borde 
helt enkelt inträffa om den kontinuerliga moderator-
variabeln tillfogades den andra prediktorn. Dvs ekva
tionen skulle då bli enligt den traditionella multi
pla regressionsmodellen, 

y = k + b^x + b£Z (ekv 2) 

där y = det skattade medelbetyget, x = predikt or (in
tressetestet) och z « presumtiv m oderator ("compul
si veness " ) . 

Ekvationen (2) ovan förutsätter att sambandet mellan 
intressevariabeln och kriterievariabeln är densamma 
på alla nivåer av "compulsiveness". Emellertid menar 
Saunders (1956) att det är mera troligt att sambandet 
varierar som en funktion av moderatorn, och föreslår 
följande lösning. 

y = k + b^x + + b^xz (ekv 3) 

Om inte någon signifikant moderatoreffekt visar sig 
kommer b^ = 0 och ekvation (2) gäller. I 5 fall av 
10 jämförelser erhöll Saunders (1956) en ökning av 
prognosvaliditeten genom användandet av den moderera
de regressionsekvationen i stället för den vanliga 
multipla korrelationsekvationen. I inget fall kunde 
han visa att "noncompulsives" erhöll signifikant 
större validitetskoefficient än "compulsives". 

Bowers (1969) undersökte om interaktionen mellan be
gåvning och kreativitet fungerade som en moderator 
vid studium av framgång i high schol mätt dels med 

4 8  



medelbetyg och dels med kunskapsprov. Resultaten visa
de en signifikant ökning av validiteten genom tillägg 
av moderatorvariabeln till begåvnings- och kreativi
tetsvariablerna. Emellertid bör det i detta samman
hang framhållas att även om statistiskt signifikanta 
ökningar i validiteten har åstadkommits i ett fler
tal undersökningar med hjälp av moderatorer enligt 
Saunders (1956) teknik (se t ex Rock, Evans & Klein, 
1969; Centra & Rock, 1970; Wood & Langevin, 1972; 
Reilly 1972), så är ökningen av den förklarade kri
terievariansen liten. I några fall har de identi
fierade moderatorerna även varit instabila vid kors-
validering. Jämförelser med andra moderatortekniker 
har dessutom visat att den modererade regressions
analysen ibland ger andra resultat än övriga tekniker 
(Zedeck et al, 1971). Skillnaderna ligger förmodligen 
i, som tidigare påpekats, att de presumtiva modera
torerna i ett fall behandlas som kvalitativa vari
abler (t ex analys av undergrupper) och i andra som 
kvantitativa (t ex modererad regressionsanalys). 
Emellertid är metoden tämligen lätthanterlig och 
den besvarar också frågan om den presumtiva modera
torn i själva verket bör ses som en oberoende pre-
diktor. Genom att studera lutningskoefficienterna 
och prognosfelen i följande ekvationer kan detta 
konstateras, 
A 
y = k + b^x (ekv4) 

A 

y = k + b^x + b2^ (ekv 2) 

A  
y = k + b,jX + b2z + t^xz (ekv 3) 

I ekvationerna ovan är k = intercep tet, b = lutnings
koefficienten, X = pr ediktor och z = den potent iella 
moderatorn. Om ekvationerna (2) och (3) är empiriskt 
skilda från ekvationen (4) men inte från varandra 
bör z i stället betraktas som en oberoende predik
tor och inte som en fungerande moderatorvariabel. 

Effekten av den presumtiva moderatorn som en obero
ende variabel i den vanliga multipla regressions-
ekvationen redovisas alltför sällan (se t ex, Brown, 
1960; Murray, 1969). Om den ger likvärdigt resultat 
i den vanliga ekvationen kommer man delvis från de 
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problem som en minskning av sampelstorleken medför 
vid indelning av undergrupper. Analysmetoden har dock 
på senare år förenklats genom att datamaskinprogram 
konstruerats som därmed också möjliggör att flera 
presumtiva moderatorer behandlas samtidigt eller 
t ex med ett stegvis förfarande (se Rock, Barone & 
Linn, 1967). 

"Unlike precions techniques of introducing moderators3 the 
power in this technique lives in the fact that specific 
moderators may be handled simultaneously or in a stepwise 
manner". (Rock et al.,1967, s 709). 

Differentiering av individer i termer av deras 
predicerbarhet (3) 

Ett helt annat tillvägagångssätt vid a nalys och bil
dande av homogena grupper initierades av Ghisell 
(1956, b och 1960 , a). Metoden innebär eh nykonstruk
tion av en variabel (den presumtiva moderatorn) som 
anger vilka prediktorer som bäst predicerar kriteriet 
för varje individ (se t ex Ghiselli 1960, b). Nya 
gruppsammansättningar med olika validitetskoeffi -
cienter kan sedan bildas genom denna variabel. Med 
andra ord så identifierar denna "predicerbarhets-
variabel" (moderator) grupper av individer som 
skiljer sig med hänsyn till sambandet mellan de an
vända prediktorerna och kriteriet. Det självklara 
målet i prognosundersökningar menar Ghiselli (1960, b) 
är att skattningen av kriteriepoängen (y) blir så 
nära det riktiga värdet (y) som möjligt. Dvs strävan 
vid pr ediktionen^bör vara att minimera den absoluta 
differensen |y — y|. Riktningen av denna differens 
blir enligt Ghisellis synsätt oväsentlig eftersom 
både över och underskattningar betraktas som prognos
fel. En moderatorvariabel enligt Ghisellis synsätt 
definieras därför på följande sätt. 

"A predictability variable is a variable which is correlated 
with an absolute differens score between standardized predic
tor (zx) and standardized criterion (z ) scores". (Ghiselli, 
1956, b, s 375). y 
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Denna absoluta differens (D) identifierar de indivi
der i ett sampel som avviker från den gemensamma re
lationslinjen (y = bx) och för vilka prediktorn är 
mindre lämplig. Av figur 6 framgår hur väl individ 
A, B och C prediceras i ett fiktivt exempel. 

N 

£ => 

ce 
Lü 

CC 

PREDIKTOR (zx )  

Figur 6. En regressionssituation som åskådliggör Ghisellis 
differensmått D. 

Vid jämförelse mellan t ex individ B och C framgår 
att B:s värde (vars kriterievärde är överskattat) 
visar ett större prognosfel än individ C, dvs 
Dg > Dç. Storleken av den absoluta differensen 

(t ex Dp = (z - Z" I) används alltså som ett 
b yB yB 

mått på predicerbarheten dvs hur väl individen B 
prediceras. du mindre D ju större blir validites-
koefficienten. Eftersom den algebraiska skillnaden 
inte används kommer den överpresterande respektive 
den underpresterande gruppen att kombineras. Genom 
beräkning av sambandet mellan den presumtiva mode
ratorvariabeln (predicerbarhetsvariabeln) och 
den absoluta differensen D framgår det om variabeln 
fungerar som moderator. Detta förfaringssätt ger 
bekräftelse på de prediktorer som mäter predicerbar-v 
het (Ghiselli, 1960, a, 1963; Ghiselli & Sanders, 
1967). Moderatorn kännetecknas av en hög korrela
tion med D. Metoden har visat sig användbar i en 
del undersökningar (se t ex Rock, 1965; Jorgenson, 1970) 
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men har tyvärr missuppfattats på andra håll. Det 
vanligast förekommande felet har varit bestäm
ningen av D som definierats som absoluta skillna
den mellan ett observerat kriterium och en obser
verad prediktor [y - y| i stället för absoluta 
skillnaden mellan motsvarande standardvärden dvs 
I Zy - z^|. Detta fel förekommer bl a i Brown & 

Scott (1966); Conger (1969]; Velicer (1972, a) 
och Wiggins (1973). Konsekvenserna av felet har 
behandlats av Abraham & Alf (1972, a) och tas 
därför inte upp i dessa sammanhang. 

Ett annat problem som kan uppstå med Ghisellis tek
nik är att relationen mellan prediktorn och D ten
derar att vara kurvlinjär (se Abraham & Alf, 1972). 
Det kan innebära att individer med extremt höga 
och/eller extremt låga värden i prognosinstrumentet 
har större sannolikhet att bli felpredicerade än de 
individer som ligger omkring prognosinstrumentets 
medelvärde. Om dessutom validitetskoefficienten är 
låg ökar sannolikheten att moderatorer felaktigt 
identifieras på grund av de tta kurvlinjära förhållande. 

KOMMENTARER TILL DE VANLIGASTE ANALYSTEKNIKERNA FOR 
IDENTIFIERING OCH ANVÄNDNING AV MODERATORER 

Abraham & Alf (1972) berör ett par problem som 
kan inträffa vid analys med Ghisellis metodik. 
Dessa ska här kommenteras. För det första är 
det fullt möjligt att en undergrupp kan erhålla 
en hög validitetskoefficient utan att prognos-
felet för den skull minskar. Det kan helt enkelt 
bero på att i ndividerna i den bättre predicer-
bara gruppen har större spridning i prediktor 
och kriteriepoäng. Detta kan bidra till att kor
relationen blir större trots att inte prediktions-
felet har förändrats. Av samma anledning som redu
cerad variation ofta minskar validiteten så kan 
en ökad variation höja validiteten. Om alltså 
prognosfelet inte minskar så behöver nödvändigtvis 
inte en högre validitetskoefficient betyda en ök
ning i prognossäkerhet. För det andra kan det 
uppenbart vara så att de mera predicerbara indi
viderna kan ligga i det ej accepterade området vid 
urvalsgränsen (se avsnittet om testrättvisa i bör
jan av kapitlet ) . 
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Det bör framstå som nödvändigt vid sök ande av mode
ratorer att flera olika tekniker prövas på samma ma
terial. Viktigt är också att de erhållna moderatorva
riablerna korsvalideras. De flesta undersökningar som 
påvisat moderatorer saknar en sådan analys. Dessutom 
har många använt samma sampel eller grupp vid analys 
av prognosinstrumenten som tidigare använts för iden
tifiering av moderatorer (eller nya variabler). Re-
gressionsekvationer som består av sådana "blandade" 
validiteter kan naturligtvis inte förväntas ge någon 
säkerställd prediktion. 

En undersökning som använt flera olika tekniker på 
samma material utfördes av Zedeck et al (1969). De 
gjorde en jämförelse mellan analys av undergrupper, 
Saunders teknik och Ghisellis teknik. Deras resultat 
visade att variabler som fungerade som moderatorer i 
analys av undergrupper och med Ghisellis teknik inte 
fungerade med den modererade multipla regressionstek-
niken. En möjlig förklaring till de uppkomna skillna
derna kan ligga i svå righeten (och kanske felaktighe
ten) att jämföra dessa tekniker. Den modererade re-
gressionstekniken är ett försök att i en enda ekvation 
beskriva relationen mellan alla prediktorer och pre
sumtiva moderatorer samt kombinationer av dessa med 
kriteriet. Men betydelsefulla skillnader finns också 
mellan Ghisellis teknik och analys av undergrupper 
även om syftet är densamma nämligen att erhålla mera 
predicerbara grupper. Enligt Zedeck (1971) innebär 
emellertid en analys av undergrupper i de fall där di
skreta kvalitativa variabler använts, inget annat än 
att en heterogen totalgrupp indelas i mindre grupper. 
Därmed uppdelas endast en komplex individgrupp och 
ingen interaktion bör förväntas mellan moderatorn och 
prediktor-kriterie kombinationen i sådana fall. 

"... a true moderator is not a discontinuas} qualitative va
riable that differentiates subgroups of individuals who are 
qualitatively different, but is a oontinous quantitative va
riablet and individuals distribute all along its continuum". 
(Zedeck, 1971, s 305). 

Det finns skäl att tro att 
något slag sannolikt finns 
dier. Att de hitintills fu 

en fungerande moderator av 
vid många prediktionsstu^ 
na resultaten i många fall 
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är motsägande talar för att en ökad forskning inom 
detta område måste vidtas och de nu kända tekniker
na måste utvärderas med ytterligare empiri. 

"Further research is needed to explore whether the simila
rities between univariate selection3 creditors of -predict
ability j suppressor variables and possibly also multiple 
correlation are based on fundamentally related concepts". 
(Levin, 1972, s 97). 

Heterogen regression som en moderatorteknik 

En metod som i detta sammanhang påminner om ana
lys av undergrupper är när den presumtiva mode
ratorn behandlas som en typ av heterogen regres
sion (Velicer, 1972, b). Med denna analys går man 
ett steg längre och nöjer sig inte enbart med stu
dium av validitetskoefficienter mellan undergrup
per. Analysen sker med hjälp av variansanalys där 
dels gruppernas regressioner testas om de kan an
ses parallella och dels om de är sammanfallande. 
Man kan också visa att ett sådant förfaringssätt 
inte är oförenligt med de tidigare prövade tekni
kerna (se Velicer, 1972, b). Även den modererade 
regressionsanalysen kan betraktas som en typ av 
heterogen regression vilket medför vissa fördelar 
enligt Velicer (1972, b). 

.. a) it brings the moderator variable within the realm 
of a known mathematical system; b) it provides useful test 
of significanse; c) it provides some indication of what 
type of variables are likely to be good moderators; and 
d) it gives some idea of necessary sample size. Heteroge
neous regression is the logical outgrowth of the hierarchal 
grouping procedures of Rock et al (1967) and encompasses 
several other models as special cases". (Velicer, 1972, b, 
s 219). 

Heterogena undergrupper innebär bl a att de skil
jer sig genom olika kovariansmatriser för predik-
torerna eller olika kovarianser mellan predikto-
rer och kriteriet. Genom att anpassa den bästa 
linjära regressionsekvationen i varje delgrupp 
(jfr diskussionen om testrättvisa) kommer progno
sen att bli säkrare än om en regressionsekvation 
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anpassas för deri totala. Regressionsekvationerna i de 
olika delgrupperna kan skilja sig genom olika lut
ningskoefficienter (som går att pröva med ett paral
lel litetstest). De kan även vara parallella men ej 
sammanfallande (som kan testas med ett possionstest). 
Hur ett sådant testförfarande kan gå till framgår i 
Williams (1959). 

Kvadrantanalys som en moderatorteknik 

Hobert (1965) prövade i sin undersökning Ghisellis me 
tod men fann ingen variabel som korrelerade med D--
värdena. Han delade därför både kriterium och predik-
tor vid medianen för att gruppera individerna i fyra 
kvadranter, nämligen de överpredicerade individerna, 
de underpredicerade "high hits" och low hits" (se 
figur 7). 

Med i  an 
yra+bx 

2E 
3 

red 
o. 

PREDIKTOR 

Figur 7. Indelning av individer i undergrupper genom kvadrant 
analys (Modifierad från Abrahams, 1969, s 67). 

Metoden som senare utvecklades av Hobert & Dynnette 
(1967) gick ut på att försöka finna en moderator som 
kunde diskriminera mellan å ena ßidan de underpredi
cerade och "low hits" och å andra sidan av överpre
dicerade och "high hits". Ett sätt var att utifrån 
de redan befintliga prediktorerna plocka ut de upp
gifter som speciellt diskriminerade mellan grupperna 
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för att sedan bilda moderatorvariabeln. Metoden gav 
på detta sätt två stycken moderatorer, en för de in
divider som erhållit lägre prediktorpoäng än media
nen, och en för de individer som erhållit högre vär
den. 

Kvadrantmetoden har kritiserats av McNemar (1969, b) 
samt Abrahams & Alf (1972, a). En huvudkritik mot 
kvadrantanalysen har varit att när korrelationerna 
mellan prediktor och kriterium överstiger .30 ger 
inte analysen någon väsentlig förbättring av predik-
tionen genom införande av moderatorer. Prediktorme-
delvärdena för de jämförda grupperna blir då allt
för olika. Dunette (1972) har bemött kritiken och 
föreslagit en modifiering av metoden genom en indel
ning av prediktorpoäng i kvartiler. (se figur 8). 

• P1 

J 

Median R, 
i i J 

! i 

; i 
1 I 

IV 
I 
1 
I 
1 
1 i 

1 L. 1 i 1 i 

' g 

LL 1 

PREDIKTOR 

Figur 8. Indelning av individer i undergrupper genom en modi
fierad kvadrantanalys. (Modifierad från Dunnette, 
1972, s 253). 

Genom att inte ta med sådana individer som har pre-
diktorpoängen < eller > P^ kommer prediktorme-
delvärdena att bli tämligen lika i de jämförda grup
perna. Endast för korrelationer större än .80 åter
står vissa differenser mellan dessa. Men å andra si
dan så bör man inte heller söka efter moderatorva
riabler i ett sådant material enligt Dunnette (1972). 
Han föreslår dessutom ytterligare en metod för att 
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finna moderatorvariabler. Det är en tvåstegsmodell som 
kombinerar Ghisellis uppgiftanalysmetod med en direkt 
metod (Se figur 9). 

Relät ions-

PREDIKTOR 

Figur 9. Tvåstegsmodell för identifiering av moderatorer. (Modi 
fierad från Abrahams & Alf, 1972, s 255). 

Första steget, enligt Dunnette (1972) skulle vara att an
vända Ghisellis metod för att bestämma en moderator som 
identifierar individer som ligger närmast relationslin
jen (dvs individer med de minsta prognosfelen). Det and
ra steget bör vara en metod som hittar en moderator som 
klassificerar över- och underpresterande individer. 
Dunnette (1972) föreslår en användning av partiala korre
lationskoefficienter som ett sätt att välja ut moderator-
uppgifter. 

"Computation of the partial correlation coefficients between each 
moderator item and Çfrçup • designation with the predictor held con
stant and selection of items with the highest values would yield 
a moderator scale unrelated to the predictor variable but with a 
capability for differentiating between overachievers and under-
achievers", fDunnette, 1972, s 254). 

Båda metoderna som föreslagits av Dunnette (1972) har 
kraftigt kritiserats av Abrahams & Alf (1972, b). De 
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menar bl a att den modererade kvadrantanalysen min" 
skar korrelationen mellan prediktor och kriterium 
genom att inte ta hänsyn till individer med värden 
< och värden > P^. Kvadrantanalysen tenderar 
därmed att bli en'enkel jämförelse mellan höga och 
låga kriteriegrupper. Samma variabler som differen
tierar med hänsyn till kriteriet kommer då också 
att differentiera med hänsyn till prediktorn. En 
sådan variabel är ingen moderator enligt Abrahams 
S Alf (1972, b). De visar också med ett exempel att 
den modererade kvadrantanalysen inte innebär någon 
förbättring jämfört med kvadrantanalysen. 

"Concerning Dunnette's (1972) modifications of quadrant ana
lysis 3 we are indiced to believe that they are inadequate in 
removing the bias". (Abrahams & Alf, 1972, b, s 259). 

Beträffande tvåstegsanalysen som Dunnette (1972) 
framhåller, ifrågasätter Abrahams & Alf (1972, b) 
också om verkligen de över- och underpresterande 
individerna är predicerbara. 

"If the underaohievers and overachievers are truly (i e pre
dictably) unpredictable y in Ghiselli's (19S6s 1960) sense3 
Dunnette's (1972) procedure is even more questionable. In 
this case, he is assessing the validity of his potential pre
dictor on the basis of a small sample of people who have one 
thing in common: they are unpredictable!" (Abrahams & Alf, 
1972, b, s 260). 

Av kritiken att döma kvarstår många problem att lö
sa i kvadrantanalysen. Bristen på empiriska data 
gör det också svårt att riktigt bedöma metodens re
levans. Tillsvidare måste metoden bedömas som osä
ker i identifieringen av moderatorer. 

Klusteranalys som en moderatorteknik 

Olika metoder har som synes utvecklats för att iden 
tifiera homogena grupper i ett heterogent sampel. 
Till de tidigare nämnda moderatorteknikerna skulle 
även kunna tillfogas t ex diskriminantanalys och 
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faktoranalys. Dessa metoder har dock inte i någon 
större omfattning använts i detta syfte. Andra gruppe
ringstekniker har däremot använts med skiftande fram
gång. 

Ward (1963) utvecklade en hierarkisk analysmetod som 
bildade homogena grupper med hänsyn till många variab
ler samtidigt. Enkelt uttryckt så försöker metoden att 
minimera inomgruppsvariansen och öka mellangruppsva
riansen. Ward & Hook ( 1963) och ILoeb & Bowers ( 1973) 
har med framgång använt metoden för att indela indi
vider i lämpliga studiegrupper. Homogeniseringen har, 
förutom i betyg, skett i begåvn ings- och intresseva
riabler. Wards (1963) modell har genom sin enkelhet 
legat till grund för många andra grupperingstekniker 
(se t ex Johnson, 1967). Rock, Barone & Linn (1967) 
modifierade och anpassade den hierarkiska grupperings-
modellen till den speciella situation som prognos av 
betyg utgör. Metoden isolerar grupper av individer 
med gemensam profil i t ex bakgrunds- och personlig
hetsvariabler förutsatt att ett betyg som kriterium 
finns för varje individ. Tekniken bygger på en iter
ativ procedur där två funktioner maximeras. Den ena 
ger en indikation på profillikheten bland individer 
baserad på Cronba ch & Glesers (1953) D-kvadratmått. 
Måttet används som standard för att bilda allt större 
och större grupper. Den andra funktionen besvarar hur 
grupperingen påverkar validiteten. Den ovan beskrivna 
homogeniseringsmetoden har använts av t ex Flaugher 
& Rock (1961) och Rock, Evans & Klein (1969). 

Mångfalden av grupperingsmetoder (se t ex Cureton, 
Cureton & Durfee, 1970) har bl a utvecklats på grund 
av olika synsätt om vilka variabler som ska bilda 
kluster för gruppering av individer. Lorr S Radhakrish-
nan (1967) jämförde två clusteranalysmodeller, där den 
ena mordellen benämdes "mo dell A" och den andra "mo
dell B" (Lorr, Klett & McNair, 1963). Båda metoder
na uppvisar ungefär likadana profiler på samma grupper, 
men på grund av att inte samma variabler är gemensamma 
hos gruppmedlemmarna, är det svårt att direkt jämföra 
metoderna. Metod A arbetar med flera profiler än B gör, 
medan metod B åstadkommer mindre kluster än A och däri
genom homogenare grupper. Goldstein & Linden (1969) 
gjorde en systematisk jämförelse av metod B och Wards 
(1963) och fann metod B något bättre. 
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.. particulary from the standpoint of replication and sensi
tivity to differences in variation. The correlational proce
dures of Method B led to more restrictive clusters, e.g., tend
ed to minimize peripheral membership, but this was regarded 
as distinctly superior to the alternative of facilitating mem
bership to the point of redundancy or loss of homogenity. " 
(Rogers & Linden, 1973, s 790). 

Detta förhållande, menar författarna, behöver inte 
innebära någon nackdel att proceduren underlättar 
medlemskap i grupperna även om den medför en viss 
minskning i hom ogeniteten. Rogers & Linden (1973) 
jämförde Wards (1963) och Johnsons (1967) hierar
kiska grupperingsmetoder med metod B på samma ma
terial och fann bl a att klusteranalys ger större 
och diskretare grupper. 

"There can be no dispute regarding the superiority of cluster 
analysis over hierachical groping with these data.." (Rogers 
& Linden, 1973, s 800-801). 

Listan av grupperingsmetoder skulle kunna utvidgas. 
Samtliga analyser som här berörts har dock använts 
eller diskuterats i un dersökningar som behandlat 
prognos av framgång i studier. På grund av att oli
ka prognosinstrument fungerar olika i olika indi
vidgrupper tenderar mängden av grupperingsmetoder 
att snarare komplicera utvärderingen (och generali
seringen) än att förenkla den. Faran med att göra 
utvärderingar av prognosinstrument med varierande 
statistiska grupperingstekniker utan att peka på 
de praktiska implikationerna är uppenbar. En allt
för statisk beskrivning av prediktorernas prognos-
värde riskeras. 

"... the fact that a test may have quite different degrees 
of reliability and validity for different individuals is 
of great theoretical importance. We have too long saddled 
ourselves with Spearman-type theory which requires that a 
given test measure each individual with the same degree of 
accuracy and that it measure precisely the same traits in 
each individual to the same degree. The history of psycholo
gy shows that as we understand human behavior more and more3 
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we move more and more away from static to dynamic theoretical 
models. The existence of moderator effects clearly indicates 
that the measicredble properties of human beings are interre
lated in a dynamic fashion. Similccry3 I would hope that the 
study of moderator effects will lead us away from the static 
concepts inherent in classic measurement theory and stimulate 
us to create some new dynamic conceptualizations about the 
qualitative description of human beings". (Ghiselli, 1972, 
s 270). 

SAMMANFATTNING 

Vid analys av framgång i gymnasium är problemet ofta 
att göra en så säker prognos som möjligt av eleverna 
med hjälp a v ett antal prognosinstrument. En sådan ut
värdering kan ibland försvåras genom att populationen 
ur vilken undersökningsgruppen hämtats redan är begrän
sad. För att en relevant generalisering av resultaten 
ska kunna göras bör därför populationen definie
ras. Det är även nödvändigt att en korsvalidering sker 
av resultaten när ett mindre antal prognosinstrument 
utvalts ur en större grupp. Om undersökningen har ett 
begränsat antal prognosinstrument är det som regel all
tid befogat att korrigera för en uppkommen minskning av 
den multipla korrelationen. Detta är särskilt nödvän
digt om undersökningsgruppen är liten. 

Valideringar bör ske på homogena undersökningsgrupper. 
Härigenom minskas prognosfelet för samtliga individer 
och en säkrare utvärdering vidlådes. En sådan gruppe
ring av individer kan antingen ske genom "naturliga" 
indelningsvariabler som t äx kön, utbildningslinje, 
skola, ålder osv, eller genom att indelningsvariabler
na bildas med hjälp av vissa statistiska tekniker (fak
toranalys, diskriminantanalys, klusteranalys m fl). 
Variabler som ur statistisk synvinkel åstadkommer homo
genare behandlingsgrupper har benämnts moderatorer. 
Trots att termen moderator synes vara generell för alla 
indelningsvariabler förknippas den särskilt med vissa 
tekniker som t ex Fredriksen & Melvilles (1954) analys 
av undergrupper, Ghisellis (1956) differentiella pre-
dicerbarhetsanalys och Saunders (1956) modererade re
gressions,analys.Samtliga tekniker använder delvis oli
ka metodiska angreppssätt för att moderera undersöknings
grupperna så en säkrare prognos erhålles. Bland de un
dersökningar som använt moderatorer med dessa tekniker 
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har inte någon generellt sett säkrare prognos kunnat 
fastställas än vad den traditionella regressionsana
lysen klarar av. De prediktionsvinster som ändå på
visats i ett fåtal undersökningar tenderar att inte 
stå i paritet med den arbetsinsats som teknikerna 
ändå kräver. 

KOMMENTAR 

En homogenisering av grupper är bra om syftet är 
att beräkna prediktorernas maximala prognosförmåga. 
Emellertid tenderar utvärderingen att bli enbart teo
retiskt förankrad om homogeniseringen endast sker 
ur statistisk synvinkel. En vanlig invändning mot 
prognosforskningen är att den tenderar att alltför 
mycket intressera sig för utveckling av statistis
ka grupperingstekniker. Eftersom urvalet av elever 
till gymnasiet har ett praktiskt syfte är det vik
tigt att utvärderingen även sker på grupper som 
finns i den praktiska skolsituationen t ex kön, lin
jer i gymnasiet, skolor osv. Vilken typ av homogeni-
sering som är lämplig kan alltså variera från under
sökning till undersökning. I princip bör alla variab
ler som åstadkommer en homogenisering betraktas som 
presumtiva moderatorer. Det som i själva verket skil
jer dem åt är det sätt på vilket de identifieras och 
tolkas. De kan dels bestämmas genom statistiska ana
lyser och dels genom rationella överväganden (prak
tiska och skolpolitiska hänsyn). Dessutom kan de be
traktas som interna (går att finna inom undersök
ningsmaterialet) eller externa. Slutsatsen blir att 
valideringar bör göras i underg rupper i stället för 
i en stor total grupp. Statistiska krav på grupp
storlekar förutsättes gälla. Syftet med undersökning
en bör avgöra vilka undergrupper som är lämpliga att 
studeras. 
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KAPITEL 4 NÅGRA ANALYSMETODER VID 
PROGNOS AV FRAMGÅNG I 
GYMNASIESTUDIER 

Det övergripande syftet för gymnasieprognosundersök-
ningen var, som tidigare nämnts att fastställa i vil
ken utsträckning prognosen av framgång i gymnasiesko
lan kunde förbättras med hjälp av prov som ersätt
ning för eller komplement till betygen. Intresset har 
därmed fokuserats till att hitta det bästa prognos-
instrumentet eller de som i kombination ger den störs
ta förklaringen av kriterievariansen. För att tillgo
dose behovet av statistiska tekniker i en utvärderings-
situation liknande den ovan beskrivna, har ett stort 
antal standardmetoder utvecklats av vilka den multip
la regressions analysen (MR) torde vara den vanligaste 
och mest använda (se t ex Draper & Smith, 1966; Ker-
linger & Pedhazur, 1973). 

Multipel regressionsanalys (MR) 
1) 

Multipel regressions analys för utsätter-, bl a att kri
teriet som utgörs av en beroende variabel, kan predice-
ras av en linjär kombination av prognosinstrument (obe
roende variabler). Varje prognosinstrument viktas be
roende på hur mycket den bidrar till ökningen av den 
förklarade kriterievariansen. Generellt kan modellen 
skrivas 

y.= k + + ß0x.0 + ... ß X .  + e. (ekv 5) 
-'i 1 i1 2 i2 n in i 

där y^ är individen i:s poäng i kriteriet; x^, x^*** 

x^n är resultatet i prognosinstrumenten (1,2, ...n styck

en); är de partiala regressionsvikterna eller 

prognosinstrumentens vikter vid maximal predicering av 
kriteriet; k är en konstant i modellen (intercept) som 
möjliggör att likhetstecken kan utsättas mellan det hög
ra och vänstra ledet i ekvationen. Genom denna konstant 

1) Förutom att data förutsättes vara på intervallskale-
nivå brukar vanligtvis krävas att kriteriet följer 
den approximativa normalfördelningen samt att de obe
roende variablerna antas samverka additivt. 
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behövs inga restriktioner i variablernas medelvär
den och spridningar. 

För att erhålla en hög multipel korrelation, vil
ket är måttet på hur bra prediktorerna tillsammans 
estimerar kriteriet, fordras att prediktorerna upp
visar höga positiva samband med kriteriet. Samti
digt bör prediktorerna ha låga samband med varand
ra för att de inte ska ha samma förklaringsfunktion. 
Tillägg av flera prediktorer som mäter samma sak 
ökar därför endast reliabiliteten hos' summan medan 
den multipla korrelationskoefficienten (validite-
ten) förblir i det närmaste oförändrad. Metoden har 
många olika användningsområden. Statistiskt sett 
har dock MR åtminstone två syften. Det ena är att 
finna den ekvation som bäst förklarar kriteriet dvs 
vilka prediktorer som i kombination med varandra 

•.förklarar av kriterievariansen. Det andra är att 
bestämma de bästa estimaten av dessa prediktorers 
regressionsvikter. 

I kapitel 1 fram gick att medelbetyget (intagnings
poängen) var det bästa prognosinstrumentet för att 
predicera skolframgång men att tillägg av begåv
nings- och kunskapsprov kunde ytterligare förbätt
ra prognosen något. Figur 10 är ett försök att åskåd
liggöra detta förhållande schematiskt. 

Figur 10. Varianskomponenter i den rrultivariata prediktions-
modellen. y= kriterium, x,j= intagningspoäng, be
gåvnings- och kunskapsprov. A, B och C utgör delar 
av kriterievariansen. 
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I figur 10 representerar den översta cirkeln varia
tion i kriteriet (y). Den del av kriterievaria.nsen 
som är gemensam med intagningspoängen är A + B och 
den del som är gemensam med begåvnings- och kunskaps
proven är B + C. De unika bidragen i förklarad kri
terievarians som prediktorerna ger är alltså A och C 
medan B utgör en gemensam förklarad kriterievarians. 
Ju mindre korrelationen är mellan prediktorerna desto 
mindre blir den gemensamma delen B. Av figur 10 fram
går vidare att genom att tillfoga ytterligare predik-
torer som korrelerar med kriteriet men som förklarar 
andra delar av kriterievariansen än och *2 gör, 
kan prognossäkerheten ökas. Hur osäker denna prognos 
är (dvs hur väl variabeln y prediceras) kan delvis 
avläsas genom det skattade prognosfelet ("standard 
error of estimate"=o ,) 

där y= det observerade kriterievärdet, y= det skat
tade kriterievärdet, n= antalet observationer, a = 
spridningen i kriteriet och R= den multipla korre
lationen . 

Av relationen ovan framgår att skattningen bestäms 
av standardavvikelsen i kriteriet samt av alienations
koefficienten. Om den multipla korrelationen är noll 
är det skattade standardfelet (prognosfelet) lika med 
kriteriets standardavvikelse, ökas den multipla korre
lationen så minskar prognosfelet och prediktionen blir 
säkrare. 

Korsvalidering 
Den multipla korrelationen, är som framgått, beräknad 
på ett sådant sätt att skillnaden mellan det erhållna 
och skattade kriterievärdet utgör ett minimum i minsta 
kvadratmetodens mening. Prognosens säkerhet kan förutom 
studier av prognosfelet även prövas genom ett korsvalide-
ringsförfarande. Genom eh sådan kontrolleras de erhållna 
regressionsvikterna i bearbetningsgruppen på en. likvär
dig grupp från samma population (korsvalideringssamplet) 
och därefter beräknas sambandet mellan de faktiska och 

est 

(ekv 6 
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predicerade kriteriemåtten. Härigenom erhålles en be
tydligt säkrare och mindre skev skattning av den pre-
diktiva validiteten hos prediktorerna i urvalssitua
tionen (Bashaw, 1966). En vanlig variant i prog
nosundersökningar med korsvalideringsförfarande är 
dubbel korsvalidering. Den går till så att undersök
ningsgruppen slumpmässigt indelas i två undergrup
per. Först beräknas en multipel korrelation i grupp 
två genom tillämpning av de erhållna regressions-
vikterna i grupp ett. Därefter beräknas korrelatio
nerna i grupp ett genom användning av de erhållna 
prediktorvikterna i grupp två. Genom att beräkna 
medelvärdet (medelst Fishers z) av de två erhållna 
multipla korrelationerna kan en betydligt säkrare 
bedömning göras av prognosinstrumentens valididet 
(Norman, 1965). 

Det är emellertid inte alltid så att korsvalide
ring är det bästa sättet att bestämma en erhållen 
multipelkorrelation. Ett bättre sätt kan vara att 
använda korrigeringsformler. De forskare som föror
dar en korsvalidering pekar ofta på svårigheter med 
antaganden som gäller vid användningen av korrige
ringsformler (Wherry, 1951; Guilford, 1965). McNemar 
( 1969, a ) menar att korsvalidering är olämplig när den 
multipla korrelationen skattas med ett på förhand 
givet antal prognosinstrument. En skattning baserad 
på den totala gruppen är sannolikt säkrare än esti
mât som utförts på mindre grupper genom ett kors
valideringsf örf arande (se även Campbell, 1967; 
Hertzberg, 1969). 

"Cross-validation allows for the capitalization on chanae 
that tends to occur when there is selection of predictions 
based on statistics derived from the firstt or original 
sample; the predictable shrinkage allows for the failure 
to have N large relative to n thus making it more important 
to have unbiased estimates of criterion and residual variances. 
If the selection of predictors does not depend on statistics 
based on the (firstJ sample at handa crossvalidation is hot 
necessary". (McNemar, 1969, a, s 208). 

Åtskilliga formler har utvecklats för att beräkna 
storleken av den minskning (eng "shrinkage") som 
förväntas i den multipla korrelationskoefficienten 
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( R )  när regress ions vikt erna tillämpas pa samma preci i k-
torer i ett nytt sample (Wherry, 1931; Lord, 1950; 
Lord & Novick, 1968 och MpNemar, 1969^«)r* Samtliga formler 
korrigerar för antal prediktorer och individer i grup-
pen. Fastän ekvationerna inte ger identiska resultat 
f ordrar ingen av dem, vid skattningen av minskningen ̂ 
i den multipla korrelationskoefficienten, ett ytterli
gare sampel än det som en gång använts. Uhi & Eisenberg 
(1970) har jämfört dessa formler pch skriver 

"Lords formula consistently gave more accurate estimateŝ  of the 
shrinkage, regardless of sample size and number of predictors,... 
Therefore, Lord's relatively unknown formula better estimates the 
amount of ßhrvnik&ge for these dccta than does either of Whervy s 
more commonly used formulas. However, this result is not too 
surprising, since the derivation of Lord's formula is based upon 
the expected eros sample R2 and the derivation of Wherry's formulas 
is based upon the expected universe i?2".(Uhl & Eisenberg, 1970, 
s 409). 

En av slutsatserna blir att med ett på förhand givet an
tal prognos instrument i prediktionsekvationen, finns till 
synes inga teoretiska eller empiriska skäl att använda en 
korsvalidering. Då är sannolikt en korrektion för minsk
ningen av storleken på att föredra. Ett korsva1ide 
ringsförfarande är däremot nödvändigt om regressionsana
lysen används i syfte att välja ut prognosinstrument från 
ett stort antal presumtiva prediktorer i ett sampel. 

Några regressionsmetoder för val 
av prediktorer 
De flesta prediktorer är mer eller mindre interkorrele-
rade. Det medför möjligheten att uppnå nästan samma för
klaringsgrad med olika gruppkombinationer bildade ur en 
större grupp av prediktorer. Ofta vill man använda en
dast några pr ediktorer. Det finns flera anledningar till 
detta. För det första är det ur teoretisk_synpunkt en 
strävan efter att uppnå den enklaste statistiska model
len. För det andra har man visat att en mindre grupp av 
prediktorer ofta är,stabilare vid korsvalidering an ett 
större antal prediktorer (se t ex Linhart, 1960; Shine, 
1966). Dessutom tyder många resultat på att ett tillägg 
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av prediktorer utöver de två, tre bästa inte nämnvärt 
ökar proportionen förklarad kriterievarians. För det • 
tredje slutligen är det många gånger ä \cn en praktisk 
fördel att ha så få prediktorer som möjligt. Ofta är 
det administrativa problem och stora kostnader som 
medföljer en urvalsprocess med många prediktorer. 

Problemen med att välja ut de bästa prognosinstrumen
ten ur en större grupp i en urvalssituation är som 
framgått dels praktiskt och dels fefeèiiètifekt. Ur 
praktisk synvinkel är det inte möjligt att formu
lera en bästa lösning som är generell. Den rådand-
de samhällssynen kan ibland styra valet av urvals-
instrument. Ur administrativ och kostnadssynpunkt 
kan ibland flera prediktorer vara att föredra fram
för ett mitldre antal (förutsatt att det inte är sam
ma prediktorer) p g a att de är mera lätthanterliga 
eller totalt sett är mindre tidskrävande. Ur statis
tisk synvinkel är det däremot något enklare att välja 
ut prediktorer ur ett stort antal, som ger den ̂ stör-
sta ,! multipla regressionskoeff icienten. Det finns 
•flera statistiska metoder att tillgå om båda de be
roende och oberoende variablerna ligger på aproxi-
mativ intervallskalenivå. Några av de mest använda 
ska här kortfattat beskrivas. 

Proaktiv urvalsmetod^ ̂ (MR ) Först beräknas samtli-
~gä i nterkorrelat i o ner mellan variablerna., Se.dan 
tas den prediktor ut som uppvisar den högsta korre
lationen med krit eriet. Nästa prediktor, som kommer 
att ingå i regressionsekvationen, blir den som ger 
den största ökningen av R utöver den variabel som 
redan ingår i ekvationen. Det betyder att prediktor 
nummer två har den högsta kvadrerade partiala korre
lationen. Vid varje steg väljs alltså den variabel 
som uppvisar den största kvadrerade partiala korre
lationen med kriteriet efter det att de tidigare 
ingående variablerna i ekvationen har utpartialise-
rats (se t ex Draper & Smith, 1966, s 169-171). 

Nackdelen med metoden är framför allt att den nya 
variabeln som tillkommer till ekvationen inte kan 
påverka effekten av de tidigare ingående variabler
na i regressionsekvationen. Prediktorerna är fixe
rade i den ordning som de plockas in. 

T5 Författarens egen benämning. Metoden benämns i 
engelsk och amerikansk litteratur som "The 
forward selection procedure". 
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Retroaktiv urvalsmetod ^ (MRjJ Metoden beräknar först 
den multipla korrelationen dar alla prediktorer ingår. 
Därefter utgår en prediktor i taget ur ekvationen och 
minskningen av den multipla korrelationen studeras. 
Den prediktor som utgår uppvisar det lägsta partiala 
F-värdet (se Draper & Smith, 1966, s 71). Den utgår 
endast om detta värde är mindre än en på förhand be
stämd signifikansnivå (se t ex Draper & Smith, 1966, 
s 167-169). Varje variabel behandlas alltså som om 
den hade ingått sist i ekvationen vilket gör det möj
ligt att studera vilken variabel som ger det minsta 
tillskottet i förklarad kriterievarians.xStorleken 
av den minskade kriterievariansen som varje pre
diktor står för signifikansprövas. Fördelen med 
denna metod är att alla variabler ingår i ekva- . 
tionen en gång vilket gör att man inte riskerar att 
"förlora" någon prediktor. Nackdelen med MR riskerar 
inte att inträffa här eftersom varje prediktorvaria-
bel värderas med hänsyn till fördelningen av alla de 
andra variablerna. På grund av att MR och MR har del
vis olika stoppkriterier vid urval av prediktorer 
kan olika resultat erhållas på samma material (se 
t ex Lord & Novic, 1968). 

Stegvis regressionsanalys (MR„j.„_) En metod som utnytt-
S L S g 

jar de fördelar som de båda tidigare nämnda metoderna 
besitter är den stegvisa regressionsanalysen (MRS£ ) . 

Metoden âr en utvecklad variant av MRp där de enkla 
beräkningarna utnyttjas. Den nackdel som MRp däremot 
har finns inte i MR , . Av namnet framgår att analy-

S L 6 g 
sen sker stegvis. Från kriterie-och prognosvariabler-
nas interkorrelationsmatris väljes den prediktor (x) 
ut som har det högsta sambandet med kriteriet (y). Där
efter bildas regressionsekvationen av y på x, vars lin-
iaritet prövas med variansanalys. Sedan bildas de par
tiala korrelations koefficienterna för de övriga variab
lerna med kriteriet, där den första variabeln är utpar-
tialiserad. Efter denna process med den första variabeln 
väljs nästa prediktor ut som uppvisar den högsta par
tiala korrelationskoefficienten med kriteriet. Den där
med erhållna linjära regressionsekvationen med två in
gående prediktorer testas därefter med variansanalys. 

1 ) _Författarens egen benämning. Metoden benämns i engelsk 
och amerikansk litteratur som "The backward elimination 
procedure". 



Processen fortsätter så lärige det finns nya variab
ler för vilka det partiella F-testet visar att de 
ger signifikanta bidrag (för o=.001) till reduktio
nen av variansen i kriterievariabeln. En prediktor 
som i ett tidigare skede av analysen visat sig vara 
den bästa, kan bortsorteras i ett senare skede på 
grund av sambanden mellan den och andra prediktorer 
som tillkommit i regressionsekvationen. 

Av dessa tre metoder (MRp» MRr och MRgteg^ framstår 

MR , som den bästa och rekommenderas också av för
steg 

skare som har jämfört metoderna (se t ex Draper & 
Smith, 1966, s 172; Halinski & Feldt, 1970, s 157 
och Kerlinger & Pedhazur, 1973, s 290). 

Draper & Smith (1966) vill dock varna för metodens 
användning-

.. we believe this to be the best of the variable selection 
procedures discussed and reconmend its use. However, stepwise 
regression can easily be abused by the 'amateur ' statistician. 
As with all the procedures discussed, sensible judgment is 
still required in the initial selection of variables and in 
the critical examination of the model through examination of 
residuals. It is easy to rely too heavily on the automatic 
selection performed in the computer ".(Draper & Smith, 1966, 
s 172). 

Alternativa analysmetoder till den 
stegvisa regressionsanalysen 
Olika modifieringar av MRp och MRr har lett fram till 

andra alternativa prediktionsmetoder än den stegvisa 
regressionsanalysen. Dessa har mer eller mindre fallit 
i glömska och ett visst behov framstår att få analys
metoderna jämförda och utvärderade. Några av dessa 
namns här närmast för att bli aktualiserade. Mycket 
låga krav har ställts vid beskrivningen av metoderna. 
För att erhålla en fullständig förståelse hänvisas 
till författarna. 

Greenberger & Ward (1956) utarbetade en stegvis metod 
som i korthet gick ut på att sätta alla regressions-
koefficienter lika med noll och sedan anpassades den 
enskilde prediktorns regressionskoefficient vid varje 
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steg. En koefficient kan alltså förändras från ett 
steg till ett annat. Det som skiljer denna metod från 
en strikt MRp lösning är att en tidigare ingående pre-

diktor kan få en förändrad regressionsvikt i ett sena
re skede. 

Wood, McCornack & Villone (1962) utvecklade en gradient-
metod som kombinerade MR^ med ett urvalsindex som på

minner om den som används i MR . Metoden startar med 
r 

de partiala regressionskoefficienterna för alla ingåen
de prediktorer vilket skiljer sig från den stegvisa re
gressionsanalysen och Greenberger & Wards (1956) steg
visa metod. Gradient-metoden är speciell av den anled
ningen att den samtidigt kan välja ut flera predikto
rer. 

McCornack (1970) jämförde MR^ mBd Greenberger & 

Wards (1956) metod och gradient metoden. Han kunde visa 
att Greenberger & Wards (1956) metod valde ut predikto
rer som erhöll något högre kors validitetskoefficienter 
än M^steg» särskilt för små sampel (n < 100 ). Gradient-

metoden gav i stort samma resultat som MR , för stora & steg 
sampel och många prediktorer. 

Burket (1965) jämförde MR och MR med tre ytterligare p r 
metoder. En utnyttjade de största principalkomponenter
na i prediktorernas interkorrelationsmatris. En annan 
utnyttjade de minsta principal komponenterna och en 
tredje utnyttjade de principalkomponenter som gav den 
högsta multipla korrelationen med kriteriet. Metoder
na utvärderades genom studier av korrelationerna mel
lan predicerade och observerade värden i nya samp el. 
Metoden som använde sig av de största principale kompo
nenterna visade sig teoretiskt och empiriskt bättre sär
skilt på små sampel, än de övriga metoderna. 

Hertzburg (1969) har också visat användbarheten av ett 
mindre antal principal komponenter bestående av samman
satta prediktorer, speciellt i de fall där många pre
diktorer ingår relativt sampelstorleken. Dessa resultat 
tyder på önskvärdheten av att välja prediktorerna inte 
enbart efter deras samband med kriteriet. 



Rock, Linn, Evans & Patrick (1970) jämförde fyra 
olika urvalsmetoder varav två metoder var kriterie
oberoende. De andra två, MR och MR , var de kri-p r1 

terieberoende metoderna. Undersökningen visade att 
de kriterieberoende metoderna var betydligt bätt
re urvalsmetoder än de kriterieoberoende metoderna. 
För små sampel var dessutom MR den bästa. 

P 

Den stegvisa regressionsanalysen lyckas inte all
tid med att välja ut den bästa gruppen predikto-
rer ur ett större antal, i termer av maximal för
klarad varians. Det kan inträffa p g a att MRg-f-gg 

maximerar ökningen i den förklarade variansen och 
inte den förklarade variansen i sig. En metod (se 
Boyce, Farlin S Weischedel, 1974) som däremot gör 
detta är den optimala regressionsanalysen (^R^^). 

Metoderna har många likheter, men det som framför 
allt skiljer dem åt är de använda stoppkriterier
na i analysen. I MR , jämförs, som tidigare s "ceg 
nämnts, varje variabels partiala F-värde med en 
F-kvot som på förhand bestäms av användaren. Om 
variabelns värde inte överstiger kriterievärdet 
bidrar inte prediktorn till någon signifikant ök
ning av den förklarade kriterievariansen och blir 
således inte med i den slutliga regressionsekva-
tionen. I finns inget sådant på förhand be

stämt stoppkriterium utan en generell algoritm (se 
Beale, 1970) styr analysen så att för ett givet 
antal prediktorer ((1i p i P), där P är totala an
talet prediktorer, erhålles den optimala förklara
de kriterievariansen. Metoden är ny och tämligen 
oprövad i prognossammanhang. Boyce et al (1974) 
menar dock att om problemet är att maximera för
klarad kriterievarians är metoden att föredra 
framför MR , steg 

"In conclusion3 the stepwise algorithm and the optimal re
gression algorithm can produce results of similar qualityt 
using comparable amounts of time if one seeks to conserve 
computer time. If the best results are preferred y optimal 
regression is decisively preferable". (Boyce et al. ,1974, 
s 17). 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att många regres-
sionsmetoder har utvecklats som hjälp vid val av pre
diktorer ur en större grupp. Det framstår därför som 
en angelägen forskningsuppgift inom detta område att 
i framtiden jämföra dessa metoder och finna modeller 
som kan hjälpa till vid val av lämplig metod. Den 
stegvisa regressionsanalysen t^R^ ) som är den mest 

använda, har dock många fördelar i prognossamman
hang. Om syftet emellertid är att maximera förklarad 
kriterievarians synes den optimala regressionsanaly
sen vara att föredra. 

Alternativa metoder till MR 
En analysmetod (se Sonquist, 1971) som kan betraktas 
som en utvidgning av ^Rg-j-gg är den multipla klassifi-

kationsanalysen (MCA). Genom att utnyttja dummy va
riabel kodning (se Cohen, 1968; Lewis & Mouw, 1972; 
Wolf & Cartwright, 1974; Kaufman & Sweet, 1974) krävs 
ingen särskild skalnivå av variablerna. Modellen är 
additiv men till skillnad från utgör liniari-

tet mellan prediktor och kriterium inget krav. Den 
främsta skillnaden mellan MCA och MR^ är dock att 

den förra behandlar samtliga oberoende variabler som 
om de låg på ordi nalnominalskalenivå. Att uttrycka 
sambanden mellan prediktorer och kriteriet i termer 
av produktmoment korrelationer blir därför inte rele
vant. Förutom en skattning av den multipla korrela
tionskoefficienten erhålles för varje enskild pre
diktor bl a två koefficienter (eta och beta) vars kva
drater ger olika skattningar av prediktorns bidrag 
till variansförklaringen i kriteriet. Den ena (eta^) 
ger en skattning av prediktorns direkta variansbidrag 
(dvs sambandet mellan kriteriet och en viss prediktor 
utan hänsyn tagit till övriga prediktorer) meda« 
den andre (beta^) ger en skattning av prediktorns re
lativa variansbidrag när de övriga prediktorerna ut-
partialiserats. Något enklare uttryckt kan eta närmast 
jämföras med korrelationskoefficienten medan beta mot
svarar den standardiserade regressionskoefficienten. 
Emanuelsson ( 1974) har jämfört denna metod med ^R g^-g • 

7 3  



"Vilken av metoderna, stegvis regressionsanalys eller Multi
pel Classifications Analys (MCA) man ska användas beror ytterst 
på-vilken modell man ställer upp för sina bearbetningar. I den 
av mig presenterade modellen där jag anser att tidsrelatio
nerna mellan de använda prediktorema är oklar, skulle jag 
vilja framhålla, att MCA är den metod som man bör föredra. I 
en liknande situation, men där man anser sig kunna klarare 
bestämma en tidsmässig ordning av prediktorema t ex en path-
analys-modell3 kan det kanske vara naturligare att arbeta med 
hjälp av stegvis regressions analys". ( Emanuelsson, 1974, s 
93). 

En av fördelarna med denna metod tycks vara att den 
utmärkt handhar prediktorer på nominalskalenivå vil
ket inte är ovanligt i prognosundersökningar. En 
annan är att linjära samband mellan prediktor och 
kriterium inte är något krav. 

En annan metod som ger stor frihet i användandet av 
prediktorer är den automatiska interaktionsanalysen 
(AID) som Sonquist & Morgan (1970) utarbetat. Dön 
har senare vidareutvecklats av Sonquist (1971) och 
Sonquist, Baker & Morgan (1971). Även denna metod 
är att föredra när prediktorema ligger på ordinal-
nominalskalenivå medan kriteriet kan anses ligga på 
approximativ intervallnivå. (Är kriteriet endast på 
nominalskalenivå finns andra metoder att tillgå. Se 
t ex Andrews & Messenger (1973)). Metoden har ännu 
inte i någon större utsträckning använts vid stu
dier av skolframgång trots dess enkelhet. Tekniskt 
går analysen så till att undersökningsgruppen delas 
stegvis i undergrupper (två eller flera) med envägs 
variansanalys. Målet för delningarna är att under
grupperna blir heterogena med avseende på kriteriet. 
Det kan vara att skillnaden mellan undergruppernas 
medelvärden, eller att skillnaderna i undergrupper
nas regressionskoefficienter, eller båda dessa tag
na tillsammans blir så stor som möjligt. Den predik
tor som bäst lyckas med detta ger också den största 
direkta förklaringen av kriterievariansen. Under
grupperna delas sedan upp i sin tur enligt samma 
princip så länge som villkoren (som bestäms av an
vändaren) är uppfyllda. (Beskrivningar och empiris
ka utprövningar med metoden finns i t ex Johansson 
(1972), Tornstam (1972) och Emanuelsson (1974)). 
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Som förklarande metod ger AID möjligheter att studera 
och upptäcka interaktionseffekter och förekomsten av 
kurvlinjära samband mellan prediktor och kriterium. 
Eftersom långtgående uppdelningar kan ske fordras 
dock tillgång till stora undersökningsmaterial för 
att inte resultaten ska bli instabila p g a för små 
undergrupper. 

"Data sets with a thousand oases or more are neoessary; other
wise the power of the search processes must be restricted 
drestically or those processes will carry one into a never-
never land of idosyncratic results ". (Sonquist, Baker & Morgan, 
1971, s 2). 

Gemensamt för samtliga regressionsmetoder som här ak
tualiserats är att de behandlar endast ett kriterium 
i taget. Ett framgångskriterium kan emellertid, som 
tidigare framgått i kapitel 2, vara vanskligt att ut
trycka i- ett enda måt t. Komplexiteten hos ett kri
terium fordrar ibland en uppdelning i flera variab
ler. Dempster (1969) har uppmärksammat detta problem 
och föreslår en lösning som baserar sig på kanoniska 
korrelationer mellan grupper av prediktorer och flera 
kriteriemått. Eyman, Meyers & Bendel (1973) menar emel
lertid att metoden med kanoniska korrelationer ger en 
relativt god prognos i en dimension, men behöver nöd
vändigtvis inte ge god prognos för varje kriteriemått. 
De förespråkar i stället en multivariat regressionsana
lys som går ut på att maximera en viktad summa av alla 
2 R . (Olika viktningsförfaranden i regressionsanalysen 
har också diskuterats i flera sammanhang. Se t ex Marks 
(1966); Kelleher (1969) och Claudy (1972)). Metoder som 
behandlar flera kriteriemått samtidigt har alltmer bli
vit av intresse. Många bra översikter över sådana mul-
tivariata metoder finns numera att tillgå (se t ex 
Morrison, 1967; Tatsuoka, 1971 och Van de Geer, 1971; 
Finn & Mattsson, 1974). Trots att dessa analysmetoder 
har varit kända under en längre tid, har ändå en viss 
sparsamhet i användandet kännetecknat undersökningarna. 
Detta torde bl a sammanhänga med svårigheterna att tol
ka resultaten från multipla kriterieanalyser. Det fram
står som en angelägen forskningsuppgift att klara ut de 
svårigheter som uppstår vid en samtidig analys av många 
kriterier. 
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Differensmetoder som mycket ofta förekommer vid stu
dium av över- och underpresterade elever, är en an
nan vanlig grupp av analysmetoder som använts i prog
nosundersökningar av studieframgång. Exakt vad som 
menas med under- och överpresterande elever är i viss 
mån beroende av vilken differensmetod som används av 
den enskilde forskaren. Systematiska granskningar av 
sådana metoder har gjorts där även jämförelser med 
regressionsmetoder framgår (Farquhar & Payne, 1964; 
Svensson, 1971). Andra undersökningar har också em
piriskt visat att olika differensmetoder ger olika 
resultat (Annesley, Odner, Madoff & Chansky, 1970). 
Annesley et al (1970) visar bl a att i prognosstu
dier är regressionsmetoder som regel att föredra 
framför differensmetoder. 

SAMMANFATTNING AV MET ODER 

Sammanfattningsvis kan sägas att många metoder har 
utvecklats för att välja ut prediktorer som förkla
rar kriterievariansen. Några av dessa har kortfat
tat presenterats och kommenterats. Många metoder är 
inte tillräckligt utprövade och någon tillfredsstäl
lande jämförelse och analys av dem är inte gjorda. 
Det framstår därför särskilt angeläget att i fram
tiden klara ut detta behov. Det intryck man får är 
emellertid att den stegvisa regressionsanalysen 
(MR . ) är en tillförlitlig och ofta använd metod 

B L 62 

om de undersökta variablerna ligger på approximativ 
intervallskalenivå . Möjligheten_att genom omkodning 
behandla både diskreta ocn kontinuerliga prediktorer 
gör den även användbar på lägre skalnivåer. En del 
begränsningar hos metoden kvarstår dock att lösa 
(några av dem omnämns i nästa avsnitt). Ett problem 
är svårigheten att identifiera förekomsten av in-
teraktioner. En lösning som förespråkas av t ex 
Emanuelsson (19?4, s 93) är att använda AID-metoden 
för detta ändamål och därefter ta in de indentifie-
rade interaktionsvariablerna i regressionsanalysen 
(eller MCA-analysen). Metoden är tilltalande men 
torde ändå inte maximera kriterievariansen. En metod 
som klarar detta är däremot optimal regressionsana
lys (MR0 t) • Till skillnad från MRg-^gg som maximerar 
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ökningen i förklarad kriterievarians, maximerar 
MR0pt den förklarade kriterievariansen. Metoden är 

ny och torde, när datamaskinprogram finns tillgäng
liga, i stor utsträckning ersätta 

Multipel regressionsanalys (MR) 
och variansanalys (ANOVA) 
Jennings ( 1967 ) ; Cohen ( 1968) och Bock (1971), för 
att nämna några, har gjort utmärkta univariata och 
multivariate jämförelser mellan MR och ANOVA. Lik
heterna mellan analysteknikerna är uppenbara och i 
de flesta fall ger de samma resultat och tolknings
möjligheter. Traditionellt har vissa typer av un
dersökningar bearbetats med ANOVA medan andra har 
använt MR. Många gånger har variablerna bestämt ana
lysmetod. ANOVA har speciellt använts om predikto-
rerna varit diskreta och klassificerande och har 
ansetts bättre belysa interaktioner mellan variab
lerna. Om prediktorvariablerna däremot varit konti
nuerliga har MR som regel använts. Genom dummykod-
ningstekniker kan även diskreta variabler användas 
i MR-analysen. Genom att ta med komponenter som be
skriver t ex interaktioner och kurvlinjära relatio
ner tycks valet mellan ANOVA och MR inte helt vara 
självklar vid utvärdering av prediktorernas prognos-
förmåga. Mycket talar dock för en användning av MR 
i prognosundersökningar. Några skäl ska här anges. 

I multipel klassifikationer erhålles observationsdata 
i regel med olika cellfrekvenser som en konsekvens 
av att klassifikationsvariablerna är korrelerade. 
Detta förhållande orsakar vissa problem i ANOVA, me
dan det som regel inte innebär problem för MR. Orto-
gonala designer är inget krav i MR eftersom en stan
dardisering i variabelvärdena sker. MR är alltså 
tillämpbar på data erhållna från både experimentella 
och icke experimentella undersökningar (Hurst, 1970 
Collet & Maxey, 1971). I praktisk prognosforskning 
har MR dessutom en klar fördel framför ANOVA genom 
att extrapolering av regressionslinjer i förra fal
let blir möjligt att utföra. En fördel som brukar 
tillskrivas ANOVA är, som tidigare påpekats, använd
ningen av diskreta variabler. Feldt (1958) har emel
lertid visat att skillnaderna blir obetydliga om 



poänggrupperingen sker på minst fem nivåer eller fle
ra. Gm alltför få individer eller många prediktorer 
dessutom används så kan cellstorleken bli för liten 
för en adekvat användning av ANOVA. Om den multipla 
regress ionskoefficienten kvadreras visar den hur 
stor proportion av kriteriet som förklaras av predik-
torerna tillsammans. Motsvarande over-all mått er-
hålles inte lika lätt med ANOVA eftersom t ex o>2 
(se Appendix B) ger en indirekt skattning för varje 
särskild effekt och inte för alla prediktorer i kom
bination. Diskreta variabler är dock som tidigare 
antytts inget statistiskt problem för MR-metoden 
eftersom dessa variabler kan omkodas. Problem kan 
däremot uppstå vid to lkningen av resultat efter en 
sådan analys. Om en variabel har t ex fem klasser 
betyder det att fyra omkodade variabler måste ersätta 
den ursprungliga. Vid analysförfarandet kan det då 
inträffa att endast en eller ett par av dessa nya 
variabler kommer med i den sl utliga regressionsekva-
tionen. Detta medför tolkningsproblem av vad "del-
variablerna" representerar. 

Det faktum att icke-ortogonalitet som regel gäller 
vid "naturliga" populationer dvs att de oberoende 
variablerna är korrelerade (de predicerar samma kom
ponenter i kriteriet), tycks även i viss mån begrän
sa AN0VA:s användbarhet. Elegansen med en ortogonal 
design ligger ju i att man enkelt kan få fram hur 
mycket de oberoende prediktorvariablernas bidrag är 
uttryckt i förklarad kriterievarians. Emellertid kan 
en från början icke-ortogonal design göras ortogo
nal genom skapandet av lika eller proportionella 
samplingsenheter för de oberoende variablerna (se 
t ex Appendix B). Detta kommer helt naturligt att ske 
till ett visst pris. Genom en sådan manipulering har 
man frångått den naturliga populationen och bildat 
en artificiell population. Fördelen med en sådan ana
lys framför MR kan vara att den tillvaratar det mesta 
av den prediktiva informationen i de oberoende va
riablerna (även interaktionen) samt att man erhåller 
en god bild av strukturen i materialet. För att er
hålla motsvarande resultat med MR skulle det förmod
ligen innebära ett sökande och konstruerande av nya 
variabler t ex interaktionsvariabler. Att bilda en 
artificiell population utifrån den naturliga popula
tionen innebär dock tolkningsproblem och bör inte 
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försvara en sådan analys. Då framstår MR som en bätt-<-
re metod jämfört med ANOVA. Exempel på forskare som 
lovordar MR framför ANOVA är Collet & Maxey (1971). 
De gör följande summering, 

" 1 ) The regression values are provided along with the F ratiosj 
which vrill allow for more meaningful interpretation. 

2 ) If there are other independent variables of interest it is 
easy to check their effect on Y. This is not necessarily 
true under conventional procedures. 

3 ) MR is a very flexible system that can simulate most models. 
Often there are only a limited number of programs available 
and it is difficult to find one to do a specific conventio
nal test. MR is particulary useful for analyzing unusual 
patterns such as those associated with many quasiexperimen-
tal designs. 

4) If one is hypothesis hunting for further research3 MR is an 
I ) efficient way to search... 

5 Under ANOVA techniques one usually tests interactions be
cause they are part of the model and not because of some 
thought out rationale. The use of MR requires more care
ful formulation of hypotheses. 

6 ) MR allows the researcher to use both qualitative and quanti
tative independent variables". (Collet & Maxey, 1971, s 30). 

Wahlberg (1971) har också jämfört metoderna och gör föl
jande sammanfattning 

"A number of similarities between analysis of regression and analy
sis of variance have been noted3 and it has been argued that ana
lysis of regression has three advantages over analysis of variance. 
1) The reduction of within-cells error in certain instances3 

for example, the relation of two variables assuming lineari-
tys 

2) more comprehensive estimates not only of the significance of 
effects but of their magnitude; 

3) a more flexible and convenient methods of data processing 
affording high fidelity of the statistical analysis to con
ceptual inferences and hypotheses"• (Wahlberg, 1971, s 89). 

1) Disti nktionen är inte helt övertygande enligt förfat
tarens uppfattning. 

7 9  



Att MR här framstår som en bra analysmetod betyder 
inte att den saknar svagheter. En sådan är den bris
tande stabiliteten hos regressionsvikterna. Proble
met blir särskilt stort om samplen är små (n < 100) 
och många oberoende variabler ingår i ekvationen. 
Eftersom antalet ingående variabler påverkar prog
nosfelet och därmed även viktkoefficienternas mät
fel, bör en strävan vara att minimera antalet pre-
diktorer. En sådan minskning kan t ex ske genom en 
teoretisk förankring av variablerna. Ett annat sätt 
är att öka sampelstorleken då detta är möjligt. Prog
nosfelet går bra att minimera om man är medveten om 
problematiken när undersökningen genomförs. 

En annan svaghet är att en prediktors värde kan va
riera från en uppsättning prediktorer till en annan, 
beroende på att regressionsvikterna ändras så fort 
variabelsammansättningen ändras i ekvationen. Detta 
beror på olika interkorrelationer mellan predikto-
rerna och olikheter i validitetskoefficienterna. Det 
betyder att de semipartiala korrelationerna föränd
ras med olika ordning av de ingående prediktorerna 
i regressionsekvationerna. För att undvika detta fel 
ger Kerlinger & Pedhazur (1973) följande råd. 

"Always try to enter variables according to the dictates of 
the theory and the research problem. If the problem and the 
theory behind the problem dictate the order of entry or even 
the approximate order of entry3 they there is little diffi
culty". (Kerlinger & Pedhazur, 1973, s 44). 

På grund av MR-metodens användningsförmåga och flexi
bilitet framstår den som en lämplig metod vid prog
nosundersökningar. Detta gör MR till en av de bättre 
metoderna när det gäller att utvärdera ett givet an
tal prognosinstrument för att uppnå maximal ökning av 
förklarad kriterievarians. ANÜVA är däremot att före
dra om utvärderingen är teori orienterad och syftet 
att testa en given struktur. Viktigt vid användandet 
av både MR och ANOVA är att problemet förankras med 
praktiskt möjliga lösningar och att man inte förleds 
till någon övertro på dessa statistiska metoder. 
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Regressionsekvatloner av högre 
ordning 
En användning av ekvationer av högre ordning (se t ex 
Draper & Smith, 1966; Wahlberg, 1971) förespråkas 
ibland i prognosundersökningar. Sådana ekvationer till
varatar även de kurvlinjära förhållandena mellan pre-
diktorer och kriterium. Kelly, Beggs, McNeil, Eickel-
berger & Lyon (1969) motiverar användbarheten av re-
gressionsekvationer av högre ordning på följande sätt, 

"When the reliability of the original rectilinear vector is mo
derate (r=.75) or less, the higher order polynominal will ge-
nometrioally increase the unreliability". (Kelly et al., 1969, 
s 191). 

I den vanliga linjära multipla regressionsekvationen 
skattas kriteriet ( y) i t ex fallet med två predikto-
rer (x-j + X2) enligt e kvationen nedan 

y= k + b^x^ + b2 X2 (ekv 7) 

Pen modererade regressionsekvationen får följande 
utseende 

y= k + b^x^ + b 2X2 + b3x/]x2 (ekv 8) 

Mera komplexa funktioner inbegriper ekvationer av hög
re ordning t ex, 

a 9 2 

y= k + + b2X2 + 'd3x1x2 + 'd4x1x2 + '35x1x2 ^ 

Naturligtvis finns det teoretiskt sett ingen gräns i 
antalet möjliga fall att uttrycka denna relation. Ek
vationer av högre ordning är trots allt sällan använda. 
Ward (1954) undersökte olika ekvationers prognosför
måga på samma material. Han kunde visa att den pre-
diktiva säkerheten ökade när regressionsekvationens 
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komplexitet ökade. Däremot erhöll han motsatt resul
tat vid den senare korsvalideringen. Med några få un
dantag, visade det sig att den vanliga multipla lin
jära regressionsekvationen var betydligt säkrare än 
de mer komplexa modellerna. 

Även om Wards (1954) resultat kan ifrågasättas p g a 
att inte så stora sampel använts är tolkningsproble
men av de matematiska termerna tillräckligt svåra 
för att man bör undvika regressionsekvationer av hög
re ordning. Om kurvlinjära samband mellan variabler
na kan p åvisas i undersökningsgruppen är det sanno
likt lämpligare att göra en undergruppering av mate
rialet (se kapitel 3). 

Suppressor variabler 
För att en ny prediktor ska öka prognossäkerheten 
vid mu ltipel regressionsanalys bör prediktorn upp
visa högt samband med kritsriet men lågt samband med 
övriga prediktorer* (Detta förhållande är den gene
rella regeln). I praktiken är det ofta svårt att hit
ta två valida prediktorer som inte också samtidigt 
har en betydande gemensam variansdel. Horst (1941) 
visade att även om en prediktor inte korrelerade 
med kriteriet kunde den under vissa villkor ändå öka 
den multipla korrelationen om den kombinerades med 
de övriga prediktorerna. Sådana variabler kallas för 
'suppressor' variabler och karakteriseras av bristen 
på prediktiv validitet (r «0) och höga korrelatio
ner med andra prediktorer*^ (se figur 11). 
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Figur 11. Varianskomponenter som åskådliggör suppressoreffekten. 
y= kriterium, x^= intagningspoäng, begåvnings-

och kunskapsprov, x = suppressor. 
O 

Den logiska och matematiska sidan av suppressoreffek-
terna har exemplifierats i många undersökningar 
(Chandler, 1961; Guilford, 1965; Rozeboom, 1966; Lord 
& Novic, 1966; Wiggins, 1973). Fastän användningen av 
suppressor variabler inte gör något avsteg från den 
traditionella multipla regressionsmodellen fordras 
dock ett ställningstagande för att använda dem. Som 
tidigare framgått har variabler som uppvisar nollsam-
band med k riteriet inte varit av särskilt intresse för 
ytterligare analys. Bl a av den anledningen är det myck 
et sällan som undersökningar redovisar variabler med 
suppressoreffekt. 

Generella definitioner av suppressor, variabler (som 
även innefattar Horsts (1941) definition), har formu
lerats av Lubin (1957) och Darlington (1968). Den se
nare definierar en suppressor som en variabel, som om 
den kombineras med en grupp prediktorer som alla upp
visar positiva samband med kriteriet/erhål1er en nega
tiv vikt när den innefattas i rsgressionsekvationen. 
Genom att på förhand skatta riktningen av de förklaran
de variablerna kan tolkningsproblem av prediktorerna i 
efterhand undvikas. 

Med Horsts' (1941) definition av en suppressor variabel 
riktas intresset till den variabel som uppvisar nollsam 
band med kriteri et men ändå erhåller en regressionsvikt 
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som är signifikant skild från noll. Med Darlingtons 
(1968) definition riktas i stället intresset till den 
prediktor som har negativ regressionsvikt där förvänt
ningen är en positiv. Båda har det gemensamt att en 
suppressor variabel avlägsnar (eller undertrycker) 
en del av den irrelevanta variansen som finns i en 
annan prediktor. Detta medför att regressionsvikten 
ökas i den eller de prediktorer som påverkas genom 
införandet av suppressor variabeln. Detta faktum 
har föranlett att Conger (1974) givit ännu en defi
nition som bättre belyser vad som innefattar en 
variabel med suppressor effekt. 

"Â suppressor variable is defined to be a variable which in
creases the predictive validity of another variable (or set 
of variables) by its inclusion in a regression equation. This 
variable is a suppressor only for those variables whose re
gression weights are increased"• (Conger, 1974, s 36-37). 

Av definitionen framgår att en suppressor variabel 
inte enbart identifieras genom sin regressionsvikt 
utan snarare genom sin effekt på andra variabler 
i regressionssystemet. Det kan då även gälla en så
dan situation där t ex två variabler har positiva 
men låga korrelationer med kriteriet men gemensamt 
påverkar andra prediktorer så att förklaringen av 
kriterievariansen ökar mera än vad som förväntas 
utifrån deras låga validitetskoefficienter. 

Avslutningsvis kan sägas att nästan samtliga un
dersökningar som påvisat suppressoreffekter uppvi
sar mycket små ökningar i förklarad kriterievarians. 
På grund av att korsvalidering saknas i dessa under
sökningar är det också svårt att avgöra suppressor-
effektens stabilitet i prognosen. 

"The use of a suppressor rationale in prediction may be justi
fied under certain conditions where it can be demonstrated 
that it is possible to account for a reliable proportion of 
the predictor variance after cross-validation in terms of a 
variable not associated with the criterion. This situation is 
rarely encountered in practice". (Conger S Jackson, 1972, 
s 597). 
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Det pågår idag en debatt (se t ex Werts & Linn, 1969; 
Conger & Jackson, 1972; Kerlinger & Pedhauzer, 1973; 
Conger 1974) om suppressor variablernas betydelse vid 
prediktion och om analysmetoder som identifierar såda
na. Det säkraste förfaringssättet förefaller tillsvi
dare vara att koncentrera sig på andra variabler som 
uppvisar positiv korrelation med kriteriet än att söka 
efter prognosinstrument som inte har något samband med 
kriteriet. 

Relationen mellan suppressor och 
moderator variabler 
Gemensamt för både suppressor och moderator variabler 
är att de på ett ur prognossynpunkt gynnsamt sätt på
verkar relationen mellan de använda prediktorerna och 
kriteriet, trots att variablerna.själva uppvisar nära 
nollsamband med kriteriet. Att variablerna inte korre
lerar med kriteriet innebär att de inte utan vidare 
kommer med i den slutliga MR-ekvationen. Forskaren mås
te på förhand ha en uppfattning om hur dessa variabler 
ska användas. Förhållandet att båda variablerna har en 
effekt på andra prediktorer i ekvationssystemet har 
förmodligen bidragit till en sammanblandning av dessa 
variabler. En del forskare menar att en suppressor va
riabel kan betraktas som en typ av moderator. 

"In fact3 we may consider a suppressor variable as one type of mo
derator, though the reverse is not necessarily true. A suppressor 
variable is correlated with the predictor and uncorrelated with 
the criterion3 whereas a moderator is uncorrelated with both the 
predictor and criterion". (Zedeck, 1971, s 305). 

Genom de olika betydelser som innefattas i termen mo
derator framstår Zedecks påstående i detta fall som del
vis korrekt. Endast på det sätt som Saunders (1956) an
vänder en moderator kan likheterna skönjas. I den mo
dererade regressionsekvationen ingår variabeln dels som 
en ny pr ediktor och dels i interakt ion med de övriga pre
diktorerna. För att betrakta variabeln som en suppres
sor är det däremot inte nödvändigt att bilda alla dessa 
interaktionsvariabler. 

Om variabeln ingår (suppressor eller moderator) som pre
diktor i en regressionsekvation föreligger heller inga 
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krav på variabeln om den ska vara diskret eller kon
tinuerlig. Om moderatorn identifierats enligt 
Ghisellis (1963) teknik är det däremot ett krav 
att variabeln är kontinuerlig. 

.. a true moderator is not a discontinuous, qualitative va
riable that differentiates subgroups of individuals who are 
qualitatively differents but is a continuous quantitative 
variable3 and individuals distribute all along its continuum". 
(Zedeck, 1971, s 305). 

Moderatorn används i detta fall som ett instrument för 
att indela undersökningssamplet i homogenare grupper. 
Deri ingår således inte i detta sammanhang i den slut
liga regressionsekvationen och riskerar därför inte 
heller att betraktas som en suppressor variabel. Om 
indelningsvariabeln är diskret sker på motsvarande sätt 
en uppdelning av naturliga undergrupper inom vilka se
dan MR-analysen används. Även om variabeln därefter skul
le insättas i p rediktionsekvationen bör ingen suppres-
soreffekt uppstå eftersom en uppdelning av en komplex 
individgrupp till homogenare undergrupper huvudsakli
gen innebär att interaktionen mellan moderatorn (supp-
ressorn) och de övriga prediktorerna försvinner. 

SAMMANFATTNING 

Bland många statistiska analysmetoder vid pr ognos av 
framgång i studier framstår den stegvis linjära re
gressionsanalysen som en bra och generell metod. Ek
vationer av högre ordning förekommer sällan i prog
nosundersökningar och ger inte heller den prediktiva 
ökning i förklarad kriterievarians som kräver en fre-
kventare användning av sådana ekvationer. Finns ett 
kurvlinjärt förhållande ändå i undersökningsmateria
let är en uppdelning i undergrupper att föredra. MR-
metoderna blir inte mindre generella av att även di
skreta variabler går att använda vid analysförfaran-
det. Genom omkodning utgör numera sådana predikto-
rer inga statistiska hinder. Däremot kvarstår and
ra problem hos MR, t ex regressionsvikternas bris
tande reliabilitet, tolkningen av många omkodade va
riabler, etc som fordrar ytterligare forskning och ut
vecklingsarbete. En debatt pågår även om nyttan av 
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suppressorvariabler som prediktorer vid prognos av 
framgång i studier. De undersökningar som använt sig 
av liknande variabler uppvisar dock små bidrag i ök
ningen av den -§örklarad;e kriterievariansen. 
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SAMMANFATTNING AV DEL I 

Forskning rörande prognos av framgång i studier har 
länge varit så omfattande att det blivit svårt att er
hålla ett helhetsintryck av den. Ledande länder är 
framför allt USA och England men betydande forskning 
har även bedrivits i andra länder som t ex Tyskland, 
Frankrike och de skandinaviska länderna. Variationer 
i målsättningsfrågor, kursplaner och skolorganisatio
ner mellan olika länder samt undersökningsgruppernas 
sammansättning och storlek försvårar relevanta gene
raliseringar av vunna resultat mellan länderna. Det 
sammanfattande intrycket blir inte klarare av att måt
tet på framgång i studier varierar stort med hänsyn 
till innehåll och mättillfälle. I grunden är dock pro
blemen likartade. Detta har lett fram till många ge
mensamma problem inom skolprognosforskningen, forsk
ningsmetodiken och typ av använda prognosinstrument. 

I denna första del har framför allt de metodiska frå
gorna stått i förgrunden, särskilt tillämpbarheten av 
de statistiska analysmetoder som använts. Därmed har 
det blivit on nödvändighet att göra vissa begränsningar 
i urvalet av forsknigsrapporter. Den ena begränsning
en har varit att prognosen av framgång i första hand har 
omfattat gymnasieskolan eller motsvarande instans. En 
annan har varit typ av prognosinstrument som, förutom 
tidigare erhållna betyg, utgjorts av prov av något 
slag. Framför allt har dessa prov mätt kognitiva va
riabler som begåvning och kunskaper. Men även icke-
kognitiva variabler som studieintresse, kreativitet, 
motivation, personlighetsfaktorer, hembakgrund etc har 
ibland ingått i prediktorsammansättningen. På grund av 
det använda kriteriet samt i viss mån instabiliteten 
i de icke-kognitiva variablerna har dock undersökning
arna i de flesta fall använt en vägd summa av tidigare 
betyg samt resultat i begå vnings- och kunskapsprov som 
prognosinstrument. En ytterligare begränsning har varit 
att litteraturen i stor utsträckning omfattat amerikan
ska och brittiska undersökningar som dominerar området. 

De generella resultaten från dessa undefsökhingar är bl a 
att tidigare skolbetyg är det bästa prognosinstrumen
tet men att även begåvnings- och kunskapsprov har bra 
prognosförmåga. Ett ofta återkommande resultat är att 
en vägd summa av två bland de tre ovan nämnda typerna 
av instrument ger något bättre prognos än endast ett 
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av dem. Vanligt är också att tillägg av ett tredje el
ler fjärde prognosinstrument sällan ökar prognosvärdet 
som visat sig ligga mellan .50 - .70 under gynnsamma 
omständigheter. 

Strävan att kunna förklara så mycket som möjligt av 
kriterievariansen och att finna de bästa analysmeto
derna har bl a lett fram till att diverse metodiska 
ansatser prövats. Förutom de olika försök som med 
skiftande framgång gjorts för att förbättra prognos-
instrumenten (se t ex Rundqvist, 1969) har många meto
der prövats och utvecklats för att åstadkomma så homo
gena undersökningsgrupper som möjligt. Homogeniteten 
minskar prognosfelet och ökar sannolikt säkerheten i 
prediktionen. Emellertid har sådana uppdelningar i 
grupper ibland lett fram till en ur mäosklig eller 
politisk synpunkt orättvis behandling för vissa grup
per (t ex om indelningsvariabeln utgjorts av ras eller 
religion). En debatt pågår dock i den internationella 
litteraturen som behandlar problemen rörande testrätt
visa. 

En metod för att åstadkomma homogena grupper är bil
dandet av nya indelningsvariabler s k moderator va
riabler. Nya ansatser redovisas ständigt i den inter
nationella forskningar., Tills vidare framstår dock 
en uppdelning av undersökningsmaterialet i naturliga 
undergrupper baserad på en reel praktisk tillämpning 
som den säkraste indelningsstrategin. Genom att se
dan använda den stegvis linjära regressionsananlysen 
(MR-metoden) på sådana undersökningsgrupper erhålles 
en prognos som åtminstone ur statistisk synvinkel är 
tillfredsställande. 

I den undersökning som redovisas i del II har, bl a 
som en tillämpning av forskningen inom området, ana
lysen skett på naturliga undergrupper som kön, social 
grupper, olika linjer inom gymnasiet samt inom olika 
gymnasieskolor. Den huvudsakliga metoden som använts 
har varit den stegvisa regressionsanalysen 

varvid undergrupperna undersökts om de regressions-
mässigt skiljer sig åt. Korrigering för antalet an
vända prognosinstrument och sampelstorlek har utförts 
där så varit befogat. 
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DEL II: EN EMPIRISK UNDERSÖKNING AV 
STUDIEFRAMGÅNG I GYMNASIE
SKOLAN 

KAPITEL 5 GYMNASIEPROGNOSUNDERSÖKNINGEN 

Syfte 

Syftet med den em piriska undersökningen var att fast
ställa i vilken utsträckning prognosen av framgång i 
gymnasiet (och fackskola) kunde förbättras genom ut
nyttjande av begåvnings- och/eller kunskapsprov som 
eventuell ersättning för eller komplement till intag
ningsbetygen . 

Försökspersoner och bortfall 
Undersökningen - som kom att kallas för gymnasieprog-
nosundersökningen (GPU) - påbörjades under en tidspe
riod då det svenska skolsystemet var i kraftig omvand
ling. Beslutet om grundskolans genomförande hade fat
tats och var under successivt förverkligande. Införan
det av fackskolan hade även under denna tid beslutats. 
Gymnasiereformen beslöts av riksdagen 1964 och skulle 
förverkligas med början i gymnasie ts årskurs 1 på hös
ten 1966. Eftersom olika skolformer förekom parallellt 
med varandra (folkskolan, grundskolan, realskolan, gam
la och nya g ymnasiet) komplicerades valet av undersök
ningsgrupp. GPU stannade för att följa elever rekryte
rade från grundskolan genom det nya gymnasiet för att 
i möjligaste mån göra den tidsaktuell. 

Administrativa och praktiska överväganden gjorde att 
en skolform från ett enhetligt område valdes. Ett så
dant område var Västmanlands län vilket hade genomfört 
grundskolan i hela länet från och med läsåret 1965-1966. 
Det ansågs lämpligt ur flera aspekter. Bland annat med
verkade länet i stor omfattning redan vid försöksverk
samheten med enhetsskolan (Henrysson, 1967). Grundsko
lan arbetade därför under väl utvecklade och goda be
tingelser. Lärarti1lgången var dessutom relativt god. 
Ur närings- och befolkningsgeografisk synpunkt ansågs 
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länet tämligen typiskt för riket i övrigt. Det utgjor
de alltså ur skolsynpunkt en väl avgränsad enhet, då 
ett fåtal av grundskolans elever sökte sig till hög
re skolor utanför länet. Länet var vid undersöknings
tillfället uppdelat i fem gymnasieregioner nämligen 
Fagersta (1), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1) 
och Västerås (4). Siffrorna inom parentes anger anta
let gymnasier på varje ort. På dessa platser var ock
så fackskolorna belägna. Sammanställningar över skol
väsendet i länet fanns dessutom tillgängliga. (Läns-
skolnämnden i Västmanlands län,1965 och 1966). 

Den totala undersökningsgruppen kom att omfatta ca 
3660 elever, som vårterminen 1966 befann sig i års
kurs 9 i grundskolan. För dessa elever insamlades 
vårterminens betyg, en del bakgrundsdata samt resul
tat på e tt begåvningsprov bestående av fyra delprov. 
Av dessa elever gick ungefär fyra femtedelar på de 
teoretiska linjerna vilket var en förberedelse för 
vidare studier i gymnasiet. Dessa elever (ca 2945) 
genomgick dessutom för undersökningen särskilt kon
struerade kunskapsprov i svenska, engelska, matema
tik, kemi-fysik och samhällsorienterande ämnen. Om
kring en tredjedel av dessa elever påbörjade olika 
gymnasiestudier i länet 19 66 och cirka en sjättedel 
fackskolan. För en utförligare beskrivning av rekry
teringen till de olika skolorna, fördelningen av ele
verna samt bortfallet, hänvisas till Henrysson & 
Jansson (1967) och Nilsson & Nordlund (1971). En upp
följning av de svagpresterande eleverna har utförts 
av Hansson (1974). Ur figur 12 nedan framgår schema
tiskt hur eleverna fördelade sig på olika skolformer 
samt de olika totala bearbetningsgrupperna. Beträf
fande fördelning av bl a kön och socialgrupper vid 
rekryteringen till gymnasiet hänvisas till Jansson 
& Ljung ( 1970) . 
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• Tillcänolig undersökningsnrupp 

O Bearbetad u ndersökningsgrupp efter 
internt och externt b ortfall 

Figur 12. Undersökningsgrupper fördelade på olika skolformer. 

Cirka 60 % av de elever 
nasiet medan 33 % börjad 
höriga elever som valde 
stängdes 262 elever. Bok 
rar det interna bortfall 
utflyttade elever, studi 
Bokstaven Jd representera 
stått beroende på att vi 
frånvaro vid någon av da 
nen har varit av samma s 

som var behöriga påbörjade gym-
e fackskolan (figur 12). Av de be-
gymnasiet som sitt 1:a val ute
staven £ i figur 12 represente
es ̂ i materialet s om bestod av 
eavbrottj, byte av skolform osv. 
r ett externt bortfall^) som upp-
ssa elever har haft tillfällig 
tainsamlingstillfallena. Reductio-
torleksordning för gymnasium och 

1) Detta bortfall benämnes 
naturligt bortfall. 

i Nils son & Nordlund (1971) för 

2) Detta bortfall benämnes i -
tekniskt bortfall. 

för 
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fackskola. Procentuellt har dock fackskolan drabbats 
hårdare. (Bearbetningarna på fackskolematerialet fram
går av appendix D). Inget systematiskt bortfall har 
dock kunnat konstateras i t ex kön, socialgrupper el
ler linjer. I årskurs 3 har elevantalet minskat för
utom av det interna bortfallet även p g a att den tek
niska linjen (TE) utgått samt det tekniska gymnasiet 
av äldre typ (TEG). Anledningen till detta är att be
tygen i TE inte utgör slutbetyg i åk 3 eftersom denna 
linje är fyraårig. TEG har utgått på grund av dess 
speciella skolform som vid slutåret inte bedömdes 
motsvara gymnasiets. 

Kriterier på studieframgång 
Svårigheter att erhålla relevanta mått på studie
framgång har beskrivits i kapitel 2. Eftersom medel
betyget var det sammanfattande måttet på prestatio
nen i gym nasieskolan och vid tidpunkten för undersök
ningen även fungerade som urvalsinstrument till hög
re utbildning, har detta mått i huvudsak använts som 
huvudkriterium. Kriterier har således varit medelbe
tyg av alla ämnen i årskurs 1, 2 och 3. Vid en spe
cialstudie av en linje i årskurs 2 (den naturveten
skapliga linjen) har medelppäng enligt de centrala 
proven som utges av skolöverstyrelsen utgjort krite
rium. (Undersökningen har redovisats av Nilsson & 
Nordlund, 1972). Vid vissa bearbetningar gjorda lin
jevis i årskurs 3 i gymnasiet, har dessutom.ett kri
terium bildats av de för varje linje karakteristiska 
ämnena. Syftet med denna indelning har framför allt 
varit att erhålla ett homogenare kriteriemått för 
respektive linje än vad ett m edelbetyg av alla ämnen 
sannolikt utgör. Medelbetyget har därvid beräknats 
för dessa ämnen som för respektive linje har varit 
följande : 

1) Humanistisk linje (HUM): engelska, b-språk (tys
ka eller franska), samhällskunskap och historia. 

2) Samhällsvetenskaplig linje (SH): engelska, fa-
språk (tyska eller franska), samhällskunskap och 
matemat i k. 

3) Naturvetenskaplig linje (NA): matematik, fysik, 
kemi och biologi. 
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4) Ekonomisk linje (EK): engelska, b-språk (tyska 
eller franska), samhällskunskap, matematik, före
tagsekonomi och ekonomiska specialämnen (redovis
ning, distribution och förvaltning). För ekono
misk språklig gren har stenografi och maskinskriv
ning ingått i medelbetyget men den grenen har däre
mot ingen matematik. 

Dessa linjetypiska ämneskombinationer har valts utifrån 
studium av läroplanen för gymnasiet (se även Skolöver
styrelsens skriftserie 80, 1970; Dahllöf, Zetterlund 
& Öberg, 1965; Skolöverstyrelsen, 1970) samt efter dis
kussioner med gymnasielärare och med sakkunniga inom 
skolöverstyrelsen. 

PROGNOSINSTRUMENT 

Vid genomgången av forskningen i framför allt USA och 
England framkom att betyg samt resultat i begåvnings -
och kunskapsprov har samband med framgång i studier av 
ungefär samma storleksordning (se kapitel 1). Ett ofta 
återkommande resultat är att en vägd summa av två bland 
de tre ovan nämnda typerna av instrument ger något bätt
re prognos än endast ett av dem, men att tillägg av det 
tredje sällan ökar prognosvärdet i nämnvärd grad. Ofta 
bedöms den bästa kombinationen av två instrument vara 
betyg och b egåvningsprov. De prognosinstrument som spe
ciellt studerats i denna undersökning är av tre katego
rier, nämligen begåvningsprov, kunskapsprov samt avgångs
betyget i årskur s 9 (intagningspoängen till gymnasiet). 

Begâvningsprovet WIT III som prognosinstrument 

Vid val av begåvningsprov var det av betydelse att tes
tet differentierade bland de elever som gick den teore
tiska utbildningen i grundsk olan. Dessutom ansågs det 
som önskvärt om provet kunde uppdelas i en ve rbal och en 
icke verbal del, eftersom det fanns ett visst intresse 
att studera prognosvärdet för olika linjer hos var och 
en av dessa två delar. Tidigare forskning hade också 
visat att prog nosen varierar beroende på det verbala 
innehåller (Lavin, 1965). Vidare uppstod krav att tes
tet skulle vara lätt att administrera samt att det var 
möjligt att utföras på en s koltimme. Grupptestet WIT III 
som framställts vid p edagogisk-psykologiska institutio
nen i Lund under P.A Westrins ledning, syntes vara det 
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som bäst uppfyllde anspråken. Testet är av faktortyp, 
konstruerat med tanke på att möj liggöra nivåbestäm
ningar med hög tillförlitlighet av begåvningsfakto
rer som traditionellt brukar ingå i begreppet all
män begåvning. Genom att utesluta det första av de 
fem delproven, som ej ansågs öka reliabiliteten nämn
värt, kunde provet administreras enligt önskade pre
misser (Henrysson, 1967, s 13). Det totala begåv
ningsprovet kom således att bestå av två delar, 
vardera omfattande två prov, en verbal och en icke
verbal del. 

a) Verbal del 

De verbala delproven består av analogier och 
motsatser. De är av verbal karaktär och anges 
mäta induktiv förmåga på verbalt material res
pektive verbal förståelse. Reliabiliteten (med 
split-half metoden) anges vara .92 (Westrin, 
1969). 

b) Icke-yerbal del 

De icke-verbala delproven består av sifferkom-
binationer och pussel. Dessa delar avser att 
mäta individens förmåga till relationstänkan
de med utgångspunkt från siffer - respektive 
spatialt material. Reliabiliteten anges vara 
.85 (Westrin, 1969). 

Kunskapsprov som prognosinstrument 

Kunskapsproven är inriktade på allmänna kunskaper 
samt utnyttjande av dessa för att lösa även sådana 
uppgifter som ej direkt har berörts i undervisning
en. Prov av denna typ har ofta visat sig bättre för 
prognos än mer kursbundna prov, som i stor utsträck
ning mäter detaljkunskaper. En annan fördel är att 
inverkan av de enskilda lärarnas inriktning av un
dervisningen eller av lärobokens speciella innehåll 
får mindre inflytande. 

Det var knappast möjligt och inte heller nödvändigt 
att använda prov i va rje enskilt ämne. Här har an
vänts prov i de teoretiska ämnen, som alla gymna-
sieinriktade elever i grundskolan läser. Av den 
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anledningen» s amt beroende på provens svårighetsgrad, 
fick endast elever från gymnasie- eller fackskoleinrik-
tade linjer i årskurs 9 (9g, h, t, m, s och ha) genom
gå proven i följande fem ämnen, 

1. Samhällsorienterande ämnen (SOÄ) 
2. Svenska (SVE) 
3 . Engels ka (ENG) 
4. Fysik och kemi (FYKE) 
5 . Maternati k ( MA ) 

Dessa prov valdes så att alla de grupper av läroämnen 
som framkommit vid en faktoranalys (Henrysson, 1963) 
av betyg från realskolans sista klass var represente
rade. Könstruktion, analys och genomförande av proven 
har redovisats av Jansson & Nordlund (1972). Förutom 
halva provet i engelska (som utgjordes av ljudband) 
ingick enbart multiple"choice Frågor i samtliga kun
skapsprov. Varje uppgift innehöll fem svarsalternativ. 
Av tabell 5 framgår några statistiska egenskaper hos 
dessa kunskapsprov. 

Tabell 5. Statistiska egenskaper för de utprövade kunskapsproven. 
Kolumnbeteckningarna anger antal försökspersoner (n), 
antal uppgifter (k), medelvärde (x), standardavvikel
se (s) och reliabilitet (KR 20). 

Kunskapsprov ri k X i 
S KR 20 

SOÄ 2946 40 i- 19.8 6.7 .84 
ENG 2943 29 12.3 5.3 .80 
SVE 29 44 42 20.9 8.0 .88 
FYKE 2945 44 : 19.4 7.9 .87 
NA 2945 44 i 19.2 8.3 .89 

Reliabilitetssiffrorna är framraknade med hjälp av 
Kuder-Richardsons homogenitetskoefficient. Koefficient, 
terna kan sägas vara tillfredsställande höga. Engel
ska provet (ENG) har något lägre koefficient, men 
detta är bl a ett utslag av att ett mindre antal upp
gifter ingår i be räkningarna. Ett antal engelska upp
gifter i det engelska provet erhålles också från ljud
band, vilkas reliabilitet inte här är känd. Beträffan
de fördelningens form för respektive prov samt erhållna 
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mätfel hänvisas till Jansson & Nordlund (1972). Pro
ven i svenska och engelska bildar ibland en summa 
som betecknas SVE+ENG och fysik-kemi samt matematik 
bildar en summa FYKE+MA vid vissa bearbetningar. Det
ta gäller speciellt i årskurs 2. 

Avgångsbetyget i årskurs 9 som prognos instrument 

I denna undersökning har ett medelbetyg från årskurs 
9, som för närvarande även utgör intagningsinstrumen
tet till gymnasieskolan, fått utgöra ett av prognos-
instrumenten vid beräkningar på elever i gymnasie
skolans årskurs 1, 2 och 3. Intagningspoängen har 
även i sista årskursen uppdelats på övnings- färdig
hets- och orienteringsämnen. Den företagna uppdel
ningen har vidtagits för att få en uppfattning i vad 
mån och hur de olika grupperna av ämnen är relate
rade till betyget i årskurs 3 i gymnasiet (avgångs
betyget ) . 

I övningsämnen ingår musik, teckning, slöjd och gym
nastik. För musik, teckning och slöjd gäller att en
dast två av dessa ämnen förekommer. Variabeln öv
ningsämnen består alltså av medelbetyget för tre äm
nen. I färdighetsämnen ingår svenska, matematik och 
engelska. Färdighetsämnen består av medelbetyget för 
dessa tre ämnen. I orienteringsämnen ingår kristen
dom, samhällskunskap, historia, geografi, biologi, 
kemi och fysik. Variabeln orienteringsämnen består 
av medelbetyget för dessa sju ämnen. 

Analysmetoder 
Den analysmetod som används i undersökningen har i 
huvudsak utgjorts av stegvis regressionsanalys. Med 
hjälp av denna anlys har det varit möjligt att un
dersöka vilken kombination av prognosinstrument som 
ger högsta samband med kriteriet, samt i vilken ut
sträckning proven ökar förklaringen av kriterieva
riansen utöver vad betygen ensam gör. Metoden krä
ver försiktighet vid användandet främst på grund av 
att den uttrycker det maximala sambandet mellan kri
teriet och en vägd kombination av prediktorer i ett 
sampel av individer. Den multipla korrelationen bör 
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således betraktas med viss reservation på grund av att 
samlingsfelen systematisk används i höjande ri ktning, 
•et uppkomna prognosfelet är mest påvisbart vid små 
sampel och många prediktorer och har därför föranlett 
vissa korrigeringar av de multipla korrelationerna. 

Kovariansanalys är en annan typ av regressionsmetod 
som också har använts framför allt i kontrollerande 
syfte vid jämförelser av betygsmedelvärden i årskurs 
2. Härvid har olika elevgrupper i gymnasiet (och fack
skola) jämställts beträffande begåvningsnivå och in
tagningsbetyg. För gymnasiematerialet har dessutom de 
övriga prediktorvariab lerna konstanthållits eftersom 
samtliga visar tämligen höga korrelationer med krite
riet. Genom hänsynstagande till t ex olika intagnings
poäng kan den relativa betygsski linaden mellan predik-
tor och kriterium studeras i stället för den absoluta. 
Förfarandet förväntas beskriva vilka variabler av de 
här använda som särskilt påverkar prognosen och värde
na i kriterievariabeln. Analysen bör ses som en lämp
lig teknik för testning av skillnader mellan kriteri-
poängens medelvärde mellan undersökningsgrupperna om 
de nödvändiga antaganden (linearitet, regressionshomo-
genitet, normalitet och varianshomogenitet) är uppfyll
da. (Beträffande analysens förd elar och begränsningar 
hänvisas till Elashoff (1969) och Glass, Peckham & 
Sanders (1972)). Metoden finns statistiskt beskriven i 
många handböcker (se t ex Winer, 1962, s 578; Guenther, 
1964, s 143; Edvards, 1965, s 326.) Trots att några 
variabler på detta sätt hålles konstanta, får man inte 
glömma att det sannolikt finns andra variabler än de 
här behandlade, som systematiskt skiljer grupperna åt 
och som helt naturligt skulle påverka prediktionen. Ko
variansanalysen bör i detta sammanhang endast tolkas 
som en konfirmering av prognosresultat mellan olika 
grupper tidigare erhållen med den stegvisa regressions
analysen. Vid mede l värdesjämförelser efter kovarians-
anpassningen har Scheffeê metod använts. Metoden är en 
av många kontrastmetoder som används vid multipla jäm
förelser. De statistiska problemen med multipla medel
värdesjämförelser är många och debatteras ständigt (se 
t ex Hopkins & Chadbourn, 1967; Davis 1969 och Games, 
1971). De flesta metodhandböcker inom området tar ock
så upp en rad olika metoder, utan att riktigt ange när 
respektive metod bör användas (se t ex Petrinovich & 
Hardyck, 1969, s 47). Dock synes Scheffe's metod ge ett 
något bredare intervall än många andra och minskar där
med sannolikheten till felaktiga slutsatser. 
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KAPITEL 6 RESULTAT I ÅRSKURS 1 
I GYMNASIET 

Bearbetningarna har gjorts årskursvis. Medelvärden och 
spridningar för kriteriet och prognosvariablerna redo
visas samt sambanden mellan cessa uttryckt i produkt-
momentkorrelationer. Dessutom framgår ur tabell (se 
t ex tabell 10) hur stor del av kriterievariansen som 
respektive prognosvariabel förklarar. Begåvnings- och 
kunskapsprovens gemensamma del av den förklarade kri
teri evari ans en utö ver intagningspoängens åskådliggörs 
även med f igur. 

Det har varit en strävan att här inte redovisa flera 
bearbetningsgrupper för varje årskurs än vad som an
setts nödvändigt p g a av den stora mängden data. Re
dovisningar har också kontinuerligt skett i rapport-
form under projektets genomförande. I årskurs 1 ansågs 
uppdelningar på kön samt socialgrupper tillräckliga. 
Stabiliteten i prediktorernas prognosförmåga (se även 
kapitel 2) kan sedan i dessa undergrupper studeras i 
årskurs 2. Av de 926 elever som erhöll slutbetyg i års
kurs 1 kvarstod 856 sedan de eleversom saknar vissa re
sultat på de und ersökta prognosinstrumenten bortsorte
rats (externt bortfall). 

Medelvärde av alla ämnesbetyg som mätt pä 
framgång i årskurs 1 i gymnasiet 

Analys totalt och med uppdelning 
på kön 

I tabell 6 framgår de olika prognosinstrumentens me
delvärden och spridningar för det totala materialet 
och kön. "N" och "n" betecknar här och i det följan
de antalet elever. "N" anger antalet i det totala ma
terialet, medan "n" står för antalet elever i respek
tive undergrupp. 
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Tabell 6. Medelvärden (x) och standardavvikelser (s) i de un
dersökta variablerna for det totala elevmaterialet 
och med uppdelning på kön i årskurs 1 i gymnasiet. 

Totalt Pojkar Flickor 
Variabler (N-856) (n-452) (n-404) 

X s X s X s 

Kriteriet 3.10 .63 3.05 .66 3,16 .58 
Intagningspoäng 3.88 .48 3.86 .47 3.92 .48 
Verbal begåvning 33.07 6.13 33.39 6.21 32.72 6.03 
Icke-verbal begåvning 22.83 5.24 23.86 5.58 21.67 4.57 
SO Ä 24.92 5.35 26.43 4.98 23.23 5.24 
SVE 27.17 6.28 26.61 6.47 27.79 5.99 
ENG 16.32 4.47 16.33 4.65 16.30 4.27 
FYKE 25.61 6.32 28.29 5.91 22.61 5.34 
HA 26.47 6.27 27.94 6.33 24.83 5.77 

Medelvärdesskillnader mellan könen är i allmänhet små. 
Av tabell 6 framgår att flickorna har i stort samma 
intagningspoäng som pojkarna men de har erhållit nå
got högre betyg i årskurs 1. Däremot tycks pojkarna 
vara något bättre i provet i samhällsorienterande äm
nen och speciellt i fysik-, kemi- och matematikpro
ven. Även i det icke- verbala begåvningsprovet är poj
karna något bättre. Intagningspoängen visar inte helt 
oväntat den högsta korrelationen med kriteriet. Sam
banden är här lika för både pojkar och flickor (se 
tabell 8 och 9). Däremot predicerar provet i samhälls
orienterande ämnen samt fysik-kemi bättre för flickor, 
medan begåvningsprovet (speciellt den icke verbala 
delen) uppvisar ett starkare samband med kriteriet 
för pojkarna. 
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Tabell 7. Iriterkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för det totala elevmaterialet i årskurs 1 i gymna
siet (N=856). 

Variabler 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet v71_ _.40 _ _.33_ . i33 . _.40_ - . 1 
LO CO

I 

• 1 - i3i 
2. Intagningspoäng .36 .27 .37 .39 .37 .38 .38 
3. Verbal begåvning .35 .47 .56 .43 .37 .36 
4. I eke-verbal begåvning .25 .20 .30 .36 .39 
5. SOÄ .52 .40 .57 .53 

c
n
 

CO
 

m
 

.55 .37 .32 
7. ENG • CO

 
CO

 

.26 
8. FYKE .57 
9. HA 

Tabell 8. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för pojkar i årskurs 1 i gymnas iet (n=452). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet _.70_ _ .42 _ A3. 1 1 •
 

r
o
 

1 O
O 

i t 
cr

> CO I * 1 - . 1 
CD CO I • 1 i 
UD 1 C
O • 1 1 

2. Intagningspoäng .34 .32 .35 .37 .36 .43 .42 
3. Verbal begåvning .36 .42 .59 .45 .37 .31 
4. I eke-verbal begåvning .13 .19 

OO CO • .28 .29 
5. SOÄ .55 .27 .46 .51 
6. SVE .51 .45 .37 
7. ENG .29 .21 
8. FYKE .51 
9. HA 

1 0 3  



Tabell 9. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för flickor i årskurs 1 i gym nasiet (n=404). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet .72 .38 _.25_ 
. -50 . 

_.40_ . - _.49_ . :42 
2. Intagningspoäng .40 .26 .47 .40 .38 .48 .40 
3. Verbal begåvning .33 .53 .54 .40 .41 .43 
4. Icke-verbal begåvning .28 .26 .20 .34 .45 
5. SOÄ .61 .58 .58 .48 
6. SVE .62 .47 .34 
7. ENG .47. .34 
8. FYKE .57 
9. HA 

Vid beräkning av de stegvis multipla regressions-
ekvationerna för totala materialet och kön erhålles 
vikter (3 ) för respektive prognosinstrument. De är 
beräknade^så att i k ombination med de övriga ingåen
de variablerna bildar de ekvationer som förklarar 
delar av kriterievariansen (se kapitel 3). Betavik
ten i kvadrat (3p) uttrycker prediktorns direkta 
förklaring av kriterievariansen medan prediktorns 
indirekta förklaring erhålles som en följd av dess 
relation till andra prediktorer. Storleken på den 
indirekta förklaringen av kriterievariansen erhål
les genom att substrahera det direkta variansbidra
get från produkten ßpr|<.p (dvs Ppr|^p~ '3e~ 

gränsning i användandet av dessa estimât av predik-
tionskomponenter är, att produkterna 3pr^p måste 

vara positiva för att vara tolkbara (se t ex Guil
ford, 1965). I de fall där produkten är negativ t ex 
som en följd av en negativ vikt för en variabel i 
en viss kombination av prediktorer, har det ibland 
föreslagitSv.ait en sådan variabel ska betraktas som 
en suppressor variabel (se kapitel 4). Någon sådan 
tolkning kommer inte att göras här p g a att ingen 
sådan effekt förväntas uppträda bland de un dersök
ta prediktorerna. De negativa varians komponenterna 
markeras ändå i tabellerna för att summeringarna 
ska stämma. 
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Tabell 10. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
prognosinstrumenten (Bp) och deras korrelation med 

kriteriet tr^ ) för den totala undersökningsgruppen 

och med uppdelning på kön i årskurs 1. 

3 r 

Prognosinstrument 
P kp 

Prognosinstrument Totalt Pojkar Flickor 
(N=856) (n=452) (n=404) 

Intagningspoäng .419 .383 .424 
Verbal begåvning .027 .041 .003 
Icke-verbal begåvning .029 .059 .000 
SOÄ -.015 -.018 .053 
SVE .011 .007 -.006 
ENG .084 .096 .035 
FYKE .003 .011 .043 
MA .008 .010 .017 

R2 .566 .589 .569 
R .752 .767 .754 
CT .415 .428 .383 

Av tabell 10 framgår att intagningspoängen förklarar 
mera av kriterievariansen än vad samtliga prov ihop-
slagna gör. Vid bearbetning på det totala materialet 
framgår att intagningspoängen förklarar ca 42 % av 
kriterievariansen medan samtliga övriga prov förkla
rar ytterligare 15 %. Begåvningsprovet och engelska 
provet tillsammans med intagningspoängen står för 
det största bidraget i den totala gruppen. Dessa prov 
varierar också mest i den prediktiva förmågan mellan 
könen. De erhållna prognosfelen för könen är inte 
särskilt stor. Att det skattade felet är mindre för 
flickor än pojkar beror i huvudsak på att spridning
en i kriterie t är mindre hos flickorna. 

Sammanfattningsvis kan sägas vid bear betning av elev
materialet i årskurs 2, att intagningspoängen är jäm
fört med begåvnings- och kunskapsproven det bästa 
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prognosinstrumentet. Detta framgår också av den som 
exempel uppsatta regressionsekvationen för den totala 
elevgruppen i årskurs 1 (se ekvation 10). Vikternas 
storlek anger i stort prediktorernas relativa bidrag 
till förklaringen av kriterievariansen. 

yåR ^ = -.83 + .59 INT + .18 ENG + .09 BEGV + 

+ .07 BEGIV + .03 SVE + .02 MA + .01 FYKE - .0 5 SOÄ 

(ekv 10) 

Begåvnings- och kunskapsprovens bidrag varierar mel
lan ca 15 % - 21 % för könen. Skillnader hos prog
nosinstrumentens prognosförmåga konstaterades mellan 
könen. Figur 13 åskådliggör i grova drag förhållan
det mellan intagningspoängens prognosförmåga och de 
övriga prediktorerna ihopslagna. 

T o t a l  P o j k a r  F l i c k o r  

é 
Ä  P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e -

v a r i a n s  g e n o m  i n t a g n i n g s p o ä n g  

/ j T h  P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e -
v a r i a n s  u t ö v e r  i n t a g n i n g s p o ä n g  
g e n o m  b e g å v n i n g s -  o c h  k u n s k a p s 

p r o v  
O  O f ö r k l a r a d  k r i t e r i e v a r i a n s  

Figur 13. Cirkeldiagram som illustrerar propotionen förkla
rad kriterievarians för totalgruppen och kön i års
kurs 1 m ed hjälp av intagningspoäng, begåvnings-
och kunskapsprov. 
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Att intagningspoängen fungerar som det bästa prognos-
instrumentet trots att undersökningsgruppen har gall
rats med detta instrument förstärker ytterligare in
tagningspoängens betydelse vid urval ssituationen. Mot 
detta kan man rikta den kritiken (som påpekats i ka
pitel 2) att just på grund av att kriteriet utgörs 
av betyg bör även ett prognosinstrument som består av 
betyg bäst predicera detta. 

Vid urvals situationen till gymnasiet kan det ibland 
vara av intresse för beslutsfattare och eleven själv 
att ur tabell bilda sig en uppfattning om sannolik
heten att klara sig efter första skolåret. En sådan 
prognostabell kan relativt enkelt konstrueras uti
från resultat på intagnings instrumenten. Ett exempel 
på hur en sådan tabell kan konstrueras framgår i 
Appendix C. 

Analys med uppdelning på social
grupper 
Det har i m ånga undersökningar påvisats att ju högre 
socialgrupp en elev tillhör, desto lättare tenderar 
eleven att klara sig i studierna, även om hänsyn tas 
till begåvningsnivån. Det bör kanske påpekas att detta 
gäller framför allt amerikanska och engelska under
sökningar. Undantagen kan vara flera men detta är dock 
regeln. Lavin (1965) t ex redovisar även några under
sökningar med omvänt samband mellan socialgrupp och 
studieframgång, ett faktum, som han förklarar med olik
heter i skolsituationen. Elever från högre socialgrupp 
tenderar att gå i privata grundskolor, och sambandet 
skulle kunna förklaras av att dessa elever har svåra
re att anpassa sig till den mindre strukturerade skol
situationen på högre nivå. I Sverige har motsvarande 
undersökningar gjorts (Nystedt, 1967; Marklund m fl, 
1960; Strandberg & Westling, 1968), men liknande social
gruppsskillnader i framgång i gymnasiestudier vid samma 
utgångsläge är inte lika entydiga. 

Det uppstår inte sällan svårigheter att generalisera om 
socialgruppstillhörighetens betydelse för framgång i 
studier, eftersom olika länder har skilda skolsystem och 
grunderna för indelningen ofta varierar. Ibland är in
delningen baserad på en ren socioekonomisk status, i 
andra fall på föräldrarnas utbildning och i tredje fall 
på en kombina tion av dessa (se Svensson, 1971, s 66-67). 
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En redogörelse av denna problematik finns att tillgå 
i två rap porter från Statistiska Centralbyrån (1967 
och 1971). Även Graham (1969) behandlar i sin artikel 
begreppet socialgrupp och socioekonomiska skillnader 
med avseende på amerikanska förhållanden. 

I denna undersökning har den svenska valstatistikens 
indelning legat till grund för socialgruppsindelning
en i tre socialgrupper, där en kombination av variab
lerna yrke, utbildning och inkomst användes. Sålunda 
ingår t ex akademiker, officerare och affärsmän i le
dande ställning i socialgrupp 1, medan tjänstemän med 
realexamen eller högre utbildning samt jordbrukare 
tillhör socialgrupp 2. Övriga tjänstemän samt arbe
tare ingår i socialgrupp 3. Inom GPU ansågs det till
räckligt med en i ndelning på 3 socialgrupper. Utför
ligare beskrivning av socialgruppsindelningen i denna 
undersökning finns bl a utfört av Jansson & Ljung 
(1970) . 

Tabell 11. Medelvärden (x) och standardavvikelsen (s) i de 
undersökta variablerna med uppdelning på social
grupper i årskurs 1 i gymnasiet. 

Variabler I (n-139) 
Socialgrupp 
II (n=422) 

1) 

III (n-•294) Variabler 
X s X s 5 s 

Kriteriet 3.24 .62 3.10 .60 3.03 .65 
Intagningspoäng 4.02 .51 3.89 .47 3.81 .44 
Verbal begåvning 34.27 6.00 32.94 5.79 32.68 6.59 
I eke-verbal begåvning 23.14 4.81 22.90 4.80 22.55 5.99 
SOÄ 26.55 5.19 24.84 5.33 24.25 5.28 
SVE 28.99 6.39 27.31 6.13 26.08 6.21 
ENG 17.31 4.36 16.08 4.22 16.16 4.78 
FYKE 27.50 6.28 25.41 6.36 24.98 6.10 
HA 27.30 6.42 26.32 6.42 26.28 5.94 

1) 1 elev har fallit bort p g a ej identifierad socialgrupp 

Av tabell 11 framgår att socialgrupp I genomsnittligt 
är bäst i samtliga variabler. De har erhållit de högs
ta betygen men de har också den högsta intagnings
poängen. Skillnaderna mellan socialgrupperna i prov
resultat måste dock anses som små i relation till 
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spridningen inom respektive grupp. Socialgrupp III får 
dock något sämre betyg än de övriga grupperna. 

Tabell 12. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för elever klassificerade i socialgrupp I i årskurs 
1 i gymnas iet (n= 139). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet" _.65 .41_ _ .26 _ .50 _ .49_ _.52 _ .41 _ .43_ 

2. Intagningspoäng .32 .21 .32 .37 .40 .35 .32 
3. Verbal begåvning .34 .62 .58 .51 .35 .42 
4. Icke-verbal begåvning .31 .16 .21 .41 .47 
5. SOÄ .53 .50 .54 .48 
6. SVE .58 .31 .33 
7. EMG .33 .31 
8. FYKE .64 
9. HA 

Tabell 13. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för elever klassificerade i socialgrupp II i års
kurs 1 i gymnasiet (n=422). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet _.76_ _ .41 _ .26 _ .36_ _.41 . *Ì2 . ,36_ _.39 

2. Intagningspoäng .36 .31 .39 .39 ' .35 .39 .43 
3. Verbal begåvning .39 .48 .54 .39 .38 .37 
4. Icke-verbal begåvning .36 .21 .23 .35 .51 
5. SOÄ .53 .50 .59 .56 
6. SVE .61 .38 .36 
7. ENG .39 .37 
8. FYKE .59 
9. HA 
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Tabell 14. Irvterkorrelationer mellan de undersökta variabler
na för elever klassificerade i socialgrupp III i 
årskurs 1 i gymnasiet (n= 294). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet .67 .36 .42 .18 .31 .47 .27 .22 

2. Intagningspoäng .37 .25 .33 .34 .35 .34 .32 
3. Verbal begåvning .31 .38 .57 .42 .37 .31 
4. I eke-verbal begåvning .08 .19 .40 -.36 .21 
5. SOÄ .47 .20 .53 .50 
6. SVE .46 .33 .24 
7. ENG .22 .08 
8. FYKE .51 
9. MA 

Ur tidigare tabeller (tabell 8 och 9) framgick att 
proven isamhällsorienterande ämnen, fysik-kemi och 
matematik predicerade bättre för flickor än pojkar. 
Eftersom flickor i större utsträckning tillhör so
cialgrupp I i detta undersökningsmaterial (detta 
har dock inte redovisats här) är det därför inte 
förvånande att samma prov predicerar bättre för 
socialgrupp I än för de övriga grupperna vilket 
framgår ur tabell 12-14 (Se Jansson & Ljung, 1970). 
Intagningspoängens höga samband med kriteriet kvar
står. Högsta sambandet uppvisar socialgrupp II med 
korrelationen .76 (tabell 13). Det icke-verbala 
begåvningsprovet predicerar bäst för socialgrupp 
III (tabell 14) vilket också var att vänta, efter
som den grupp av pojkar som uppvisar det höga sam
bandet med kriteriet återfinns här. (En plottning 
av pojkarna uppdelade på socialgrupper visade detta). 

Av tabell 15 framgår att prognosinstrumenten förkla
rar tillsammans mellan 55 % och 61 % av kriterieva
riansen i årskurs 1 för socialgrupper. Intagnings
poängen uppvisar det högsta sambandet med kriteriet. 
Av kunskapsproven ger ENG det största bidraget för 
samtliga grupper. 
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Tabell 15. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
prognosinstrumenten (3^) och deras korrelation med kri

teriet (r, ) för socialgrupper i årskurs 1. 
Kp 

0 r. P kp 
Prognosinstrument 

I (TT= 139> 
Socialgrupp 
11' (n=422) III (n-294) 

Intagningspoäng .299 .501 .375 
Verbal begåvning -.027 .051 .013 
Icke-verbal begåvning .004 -.007 .085 
SOÄ .086 -.018 -.013 
SVE .062 .004 .003 
ENG .090 .059 .087 
FYKF -.007 «004 1 • cd

 
cd
 

c
n
 

HA .060 .015 .003 

R2 .567 .609 .548 
R .753 .780 .740 
0'est .421 .378 .445 

Sammanfattningsvis kan sägas att intagningspoängen är 
det bästa prognosinstrumentet av de i denna undersök
ning använda för eleverna i årskurs 1. Särskilt mar
kant är detta för socialgrupp II där den förklarar 
50 % av kriterievariansen. Av begåvningsproven ger det 
verbala provet den största förklaringen av kriterie
variansen speciellt för pojkar som klassificerats i 
socialgrupp II. Tidigare undersökningar har dock visat 
att verbala begåvningsprov speciellt gynnar flickor 
(se t ex Lavin, 1965). Det icke-verbala begåvningspro
vet visar god prognos av framgång för pojkar i social
grupp III. Bland kunskapsproven har det engelska pro
vet tillfredsställande prognos förmåga för samtliga 
grupper. Det samhällsorienterande provet och kunskaps
provet i svenska ger betydande bidrag till kriterie
variansen speciellt för socialgrupp I. En analys som 
inte redovisas här visar att det är framför allt flick
orna klassificerade i socialgrupp I som detta gäller. 
Proportionen förklarad kriterievarians för intagnings
poäng och samtliga övriga prov framgår av figur 14. 
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S o c  g r p  S o c  g r p  S o c  g r p  

O 

P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e 
v a r i a n s  g e n o m  i n t a g n i n g s p o ä n g  

P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e 
v a r i a n s  u t ö v e r  i n t a g n i n g s p o ä n g  
g e n o m  b e g å v n i n g s -  o c h  k u n s k a p s 

p r o v  
O f ö r k l a r a d  k r i t e r i e v a r i a n s  

Figur 14. Schematisk diagram som illustrerar proportionen 
förklarad kriterievarians för socialgrupper i års
kurs 1 m ed hjälp av intagningspoäng, begåvnings-
och kunskapsprov. 

Att socialgruppstillhörigheten har rönt intresse 
vid prognosforskning beror bl a på att den summerar 
en rad ol ika personlighetskaraktäristika, värdering
ar, attityder, livsvillkor och livsstilar hos ele
verna, som annars är svåra att komma åt. Ekonomi, 
bostadsmiljö och sociala levnadsvanor är andra fak
torer som återspeglar socialgruppstillhörigheten 
och som på ett eller annat sätt utövar ett infly
tande över elevernas framgång i skolarbetet. Det 
bör dock framhållas att målsmans yrke, utbildning 
och inkomst som i denna undersökning utgör indel
ningsgrunderna tenderar att bli allt osäkrare mått 
på dessa faktorer i vårt land, beroende bl a på 
ökad standardhöjning och inkomstutjämning för för
äldrar samt ökad studierådgivning, tidig individua-
lisering och förbättrade möjligheter till själv
finansiering av studier för eleverna själva. Be
greppets vaghet har diskuterats av många forskare, 
framför allt som en beskrivning av skolelevens hem
miljö. 
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"This study has suggested that less attention may well be gi
ven in the future to social class per se with regard to school 
performance. It is a crude variable of limited direct importance 
in the problem of school achievement"' (Miller, 1970, s 268). 

Jämförelserna mellan socialgrupperna blir också osäk
ra eftersom "urgallringen" redan sker på högstadiet 
genom att elever går över från de svårare till de lät
tare kurserna. Jansson & Ljung (1970) som studerat det
ta elevmaterial, menar att från socialgrupp I sker 
ingen avtappning medan antalet gymnasieinriktade ele
ver i socialgrupp II och III minskar f rån 67 % till 59 % 
respektive 46 % till 36 %. Av de 1564 behöriga sökanden 
till gymnasiet redovisar Jansson & Ljung (1970, s 7) 
att 87 % tillhör socialgrupp I., 58 % socialgrupp II och 
33 % socialgrupp III. När sedan de elever som verkligen 
sökt till gymnasiet studeras har ännu en seiegering 
skett. Innan eleverna så småningom börjar i gymnasiet 
har ungefär 25 % av socialgrupp I fallit bort, medan 
ungefär 50 % av socialgrupp II och 75 % av socialgrupp 
III försvunnit ur bilden. Dessùfcom kan man nog förmoda 
att de elever som klassificerats i socialgrupp III inte 
heller är representativa för gruppen. De utgör troli
gen en delgrupp som har en studievänligare miljö och 
större motivation för studier än andra i gruppen. 
Sandvén (1972) framhåller särskilt motivationens bety
delse för elevens framgång i grundskolan och för fort
satta studier i gymnasiet. 

"Sjansene for direkte övergång til gymnaset og for fullftfring 
uten forsinkelse er med andre ord, samlet sett} mer enn fire 
ganger så stor i den htfyeste motivasjonsgruppe enn i den la
ve s te ". (Sandvên, 1972, s 5). 

Studiemotivationens betydelse för framgång i skolar
betet är förmodligen en viktig faktor. Detta stöds 
även av svenska forskare. (Andrae, 1972; Lundmark, 
1975). Denna faktors särskilda betydelse har dock 
inte varit möjligt att studera i denna undersökning. 

1 1 3  





KAPITEL 7 RESULTAT I ÅRSKURS 2 
I GYMNASIET 

Bearbetningar på årskurs 2 materialet har i ett tidi
gare sammanhang gjorts på det totala elevantalet samt 
med uppdelning på kön och linjer (Nordlund, 1969, a, b]. 
Vid dessa analyser har samtliga elever som avslutade 
årskurs 2 (N= 851) använts trots att en del elever 
saknade data i vissa undersökta variabler. Inget ex
ternt bortfall kännetecknade bearbetningarna. (Resul
taten från dessa analyser kommer inte att redovisas 
här). Genom att utgå från interkorrelationsmatrisen 
för samtliga undersökta variabler, baserade på olika n, 
beräknades regressionsvikterna med hjälp av Aitkens me
tod (Ferguson, 1959, s 298-303). Genom ett sådant till
vägagångssätt ökar antalet individer i beräkningarna 
med den konsekvensen att de multipla korrelationerna 
ökar något sannolikt genom att prognosfelet minskar. 
Den nackdel som metoden bl a med för är att interkorre-
lationerna blir svåra att tolka vid stora olikheter. 
Resultaten från dessa analyser kommenteras i detta ka
pitel i de fall som de påfallande avviker från de re
sultat som redovisas i detta sammanhang. En särskild 
analys som även kan omnämnas har utförts på den natur
vetenskapliga linjen i å rskurs 2. Vid den analysen har 
ett kriterium bildats av medelvärdet av elevens resul
tat som erhållits på de centrala proven (Nilsson S Nordlund, 
1972). Dessa kunskapsprov ges under gymnasietiden 
främst som hjälpmedel för att göra klasser och skolor 
jämförbara. Naturvetenskapliga linjen utvaldes på 
grund av att ett flertal centrala prov kunde erhållas, 
samt att linjen hade största elevantalet. Medeltalet 
bildades av resultaten i svenska, fysik (normalkurs), 
matematik och engelska. Resultaten verifierade tidi
gare diskussion om att kunskapsprov som prognosinstru
ment predicerar framgång i gymnasiet bättre om detta 
kriterium uttrycktes genom kunskapsprov snarare än be
tyg-

I detta kapitel Kommer resultaten att redovisas för 
elever i årskurs 2 där undersökningsgruppen^reducerats 
på grund av det externa bortfallet. Ofullständiga data 
i någon variabel har föranlett att vissa elever bort-
tagits ur beräkningarna. Det externa bortfallet har 
av denna anledning utgjorts av 8,9 % (dvs 76/851). För 
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de återstående eleverna (l\l = 775) har bearbetningarna 
utförts. Kriteriet har i samtliga här redovisade ana
lyser utgjorts av medelvärdet av alla ämnesbetyg i års
kurs 2. En jämförelse av prognosinstrumenten har även 
gjorts mellan gymnasiet och fackskolan. Den redovisas 
separat i Appendix D. 

Det har av flera skäl varit av intresse att i års
kurs 2 studera prognosen inom flera undergrupper än 
kön och socialgrupper. Som tidigare framgått i kapi
tel 2 införs vid denna tidpunkt centrala prov som 
därmed gör betygen mera jämförbara mellan elever. De 
har dessutom hunnit anpassa sig till gymnasiemiljön 
och alltför många uppdelningar på olika grenar inom 
linjer har ännu inte skett. Analysen har därför skett 
förutom på de grupper som undersökts i årskurs 1 , även 
med uppd elning på olika linjer och skolor. 

Medelvärde av ämnesbetyg som mått på 
framgång i årskurs 2 i gymnasiet 

Analys totalt och med uppdelning 
o a •• pa kon 

I tabell 16 framgår de undersökta prognosinstrumentens 
medelvärden och spridningar för det totala materialet 
och med uppdelning på kön. Härvid har de verbala och 
icke-verbala begåvningsproven ihopslagits och benämnes 
begåvningsprov. Denna sammanslagning av provresultat 
skedde redan vid datainsamlingstillfället som utförts 
vid Lärarh ögskolan i Stockholm. Det har därför inte 
varit möjligt att analysera proven för sig, även om 
detta varit önskvärt. Av samma anledning har kunskaps
proven i språk dvs svenska (SVE) och Engelska (ENG) 
sammanförts till ett prov (SVE+ENG). Fysik-kemi och 
matematikproven har också ihopslagits till ett enda 
provresultat och benämnes FYKE+MA. 

Tabell 16. ger nästan identiska värden med de i Nordlund 
(1969, a, tabell 1) redovisade. Detta bör tyda på att 
det externa bortfallet på 76 elever slumpmässigt har 
fördelat sig på grupper och variabler. 
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Tabell 16. Medelvärden (x) och standardavvikelser (s) för de un
dersökta variablerna för det totala elevmaterialet 
och med uppdelning på kö n i årskurs 2 i gymnasiet. 

Totalt Pojkar Fl i ekor 
Variabler (N=775i (n=404) (n=37l) 

S s T s X s 

Kriteriet 3.15 .63 3.08 .66 3.22 .59 
Intagningspoäng 3.90 .47 3.88 .45 3.91 .48 
Begåvningsprov 55.76 8.83 57.11 8.81 54.29 8.62 
SOÄ 24.93 5.22 26.53 4.72 23.19 5.19 
SVE+ENG 43.32 9.27 42.79 9.33 43.90 9.16 
FYKE+MA 52.46 11.12 56.92 10.51 47.60 9.62 

Vid granskning av tabell 16 framgår att pojkarna ligger 
nästan genomgående högre i alla prediktorvariabler utom 
på kunskapsprovet SVE+ENG. Där har flickorna medelvärdet 
43.9 medan pojkarna har 42.8 och något större spridning. 
I övrigt verkar pojkarna ligga väl framme i förhållande 
till flickorna i samhällsorienterande ämnen och speciellt 
i fysik-, kemi-, och matematikproven. Flickorna har trots 
detta förhållande lyckats erhålla högre betygspoäng i vår
terminens slutbetyg i årskurs 2 (kriteriet), och även intag
ningspoängen är något högre hos denna grupp (se Ljung. 
1965). 

Tabell 17. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna för 
totala antalet elever i årskurs 2 i gymnasiet (N=775). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteriet _ .64 _ _ _.32_ _ 1 
OO 1 C

O • 1 1 - - -

2. Intagningspoäng .37 .39 .41 .42 
3. Begåvningsprov .50 .48 

CO LO • 

4. SOÄ .55 .62 
5. SVE+ENG .43 
6. FYKE+MA 
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Tabell 18. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för oojkar i årskurs 2 i gymnasiet (N=404). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteriet .66 .38 .42 .45 .44 

2. Intagningspoäng 

OO OO • .38 .40 .48 
3. Begåvningsprov .48 .50 .52 
4. SOÄ .55 .56 
5. SVE+ENG .48 
6. FYKE+MA 

Tabell 19. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för flickor i årskurs 2 i gymnasiet (N=371). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteriet .62 .31 .46 .44 .43 

2. Intagningspoäng .39 .46 .42 .49 
3. Begåvningsprov .48 ' .48 .52 
4. SOÄ .65 .59 
5. SVE+ENG .53 
6. FYKE+MA 

Sambandsmåtten ändrar sig obetydligt efter det externa 
bortfallet (Nordlund, 1969, a, bilaga 1a, b). Som 
framgår av tabellerna 17, 18 och 19 har intagningspoäng
en det högsta sambandet med kriteriet trots att detta 
samband har minskat i samtliga grupper efter årskurs 1 
(tabell 7, 8 och 9). Beträffande kunskapsproven uppvi
sar dessa i stort samma korrelationskoefficienter för 
både pojkar och flickor. Den skillnad mellan kön som 
konstaterades i årskurs 1 ha r nästan uteblivit. I 
Nordlund (1969, a) utfördes en korrektion för olikhe
ter i betygsättningen mellan skolor. Tanken var att 
de olika gymnasieregionerna skulle skilja sig från 
varandra och att säkrare korrelationer därför på detta 
sätt skulle erhållas. Att så inte blev fallet tyder på 
att regressionsförhållandet är tämligen lika för samt
liga gymnasier. Detta kan i sin tur vara ett tecken på 
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att ingen större skillnad i betygssättningsprinciper 
finns, utan att de fungerat tämligen enhetligt. Vid 
studium av korrelationsstrukturen mellan könen framgår 
inte heller någon större skillnad. En viss skillnad 
finns framför allt i provet i samh ällsorienterande äm
nen (se Nordlund 1969, a) där flickorna uppvisar något 
högre samband. 

I Nordlund (1969, a) redovisas de multipla korrrela-
tionerna i det enklaste fallet när två prognosvariab-
ler ingår i ekvationen, dels för totala elevantalet 
och dels med uppdelning på kön. Av dessa beräkningar 
framgår att endast en obetydlig ökning av intagnings
poängens korrelation med kriteriet uppnås om ytter
ligare en prognosvariabel tillfogas. För det totala 
materialet ökade korrelationen från .65 till .67. Den 
ökningen i förklaringsgrad man på detta sätt uppnått 
rör sig om cirka 2.5 % av kriterievariansen. Till
skotten var av samma storleksordning för både poj
kar och flickor. Genom att sammanväga samtliga prog
nosvariabler erhålles ett mått på hur stor den maxi
mala multipla korrelationen blir. Ur tabell 20 fram
går dessutom storleken av prognosinstrumentens enskil
da bidrag till förklaringen av kriterievariansen. 

Tabell 20. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
prognosinstrumenten (ß^) och deras korrelation med kri

teriet ) för den totala undersökningsgruppen och 

med uppdelning på kön i årskurs 2. 

Prognosinstrument 
Totalt Pojkar Fl i ekor 
(N=775) (N=404) (N=371) 

Intagningspoäng .338 .351 .296 
Begåvningsprov .002 .015 -.013 
SOÄ .024 .039 .064 
SVE+ENG .082 .062 .053 
FYKE+MA .000 .019 .033 

R2 .446 .486 .433 
R .668 .697 .658 

®est .469 .473 .444 
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Intagningspoängen och kunskapsprovet SVE+ENG bidrar 
med den största ökningen av den multipla korrelatio
nen medan de övriga prediktorernas bidrag till för
klaringen av kriterievariansen är relativt liten. 
(Det samhällsorienterande provet predicerar dock inte 
helt otillfredsställande för flickorna). Det begrän
sade tillskottet i prognosförmåga genom proven beror 
dels på provens relativt låga korrelationer med kri-
geriet (.32, .38, .44 och .35 för totala materialet) 
och dels på deras korrelationer med intagningspoäng
en (.37, .39, .41 och .42). De senare siffrorna vi
sar att proven och intagningspoängen delvis mäter 
samma sak. I Nordlund (1969, a) framgick att skill
naden i förklar ad kriterievarians mellan de fall där 
de två bästa prediktorerna användes och i det fallet 
när samtliga prediktorer användes föreföll helt obe
tydliga. Differensen mellan pojkar och flickor i de 
multipla korrelationerna förklaras i huvudsak av det 
samband som för respektive kön råder mellan intag
ningspoängen och kriteriet. Tillskottet som de öv
riga prediktorerna tillsammans ger blir i stort lika 
för båda könen. 

I Nordlund (1969, a, b) konstaterades bl a vissa olik
heter i genomsnittlig studieframgång mellan pojkar och 
flickor samt mellan linjer på gymnasiet. Dessa skill
nader kan bero på att grupperna redan vid starten i 
gymnasiet hade olika sammansättning beträffande vissa 
bakgrundsfaktorer. Det är därför av intresse att dessa 
konstanthålles eller på annat sätt utpartialiseras. 
Vanligtvis kan endast ett fåtal bakgrundsfaktorer kon
trolleras, och inte sällan uppstår problemet vilka vari
abler som är av betydelse att kontrollera. 

Svensson (1971) visade betydelsen av att konstanthålla 
vissa bakgrundsfaktorer som begåvning (verbal och icke-
verbal begåvning) samt provresultat i svenska och mate
matik vid studium av s kolprestationer för pojkar och 
flickor samt för socialgrupper. En homogenisering (som 
förutom en uppdelning i olika urvalsmodeller), har även 
skett genom en uppdelning i en ve rbal och numerisk do
män. I jämförelse med p ojkar får flickor högre betyg i 
svenska än vad d eras resultat på det verbala begåvnings-
provet ger anledning att förvänta. Även vid jämställd
het mellan könen i resultat på kunskapsprov erhåller 
flickor högre betyg. I matematik är förhållandet däre
mot annorlunda. Flickor och pojkar får vid lika resul
tat på ett numeriskt begåvningsprov i genomsnitt sam
ma betygspoäng. 
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Beräkningen med hjälp av kovariansanalys på detta ma
terial har skett efter en analysmodell (se Nordlund, 
1970), som fordrat mera av förutsättningarna för ana
lysen än vad so m annars är brukligt i pedagogiska sam
manhang. Kovariansanalysen som metod är baserad på an
tagandet om fullständig randomisering av eleverna till 
de jämförda grupperna. Individerna i de här behandlade 
undersökningsgrupperna kan dock inte anses som strikt 
randomiserade från samma population. Som tidigare fram
gått har ett visst urval skett och dessutom har ett in
ternt och ett externt bortfall ändrat undersökningsgrup
pens sammansättning. Trots detta kan tekniken ändå varò 
användbar i jämförande syfte mellan olika behandlings
grupper, men resultaten bör tolkas varsamt eftersom 
populationen är artificiell och även andra faktorer än 
de undersökta kan ge uppkomna skillnader (se t ex 
Campbell & Stanley. 1966). Bristen i randomisering kan 
delvis motverkas av hårdare krav på antaganden om line-
aritet, regressionslinjernas parallellitet och homoge
na varianser i grupperna. 

"The validity of the analysis of aovarianoe depends on how closely 
the data satisfy the necessary assumptions. Covarianae analysis 
can indeed be useful where assignment to groups is not random but 
the results must be interpreted with caution">{Elashoff, 1969, 
s 386). 

I Nordlund (1970) framgår hur dessa antaganden kontrolle
rats. Analyserna som redovisats har ibland avbrutits på 
grund av att t ex gruppernas lutningskoefficienter skil
jer sig alltför mycket åt. Av den anledningen har inte 
någon F-kvot erhållits i det fall där grupperna jämställts 
i intagningspoäng (se tabell 21). 
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Tabell 21. Kovariansanalysberäkningar av skillnader i medelbe
tyg mellan pojkar och flickor i årskurs 2 i gymna
siet. 

Konstanthållna Gäller Är varian Är lutnings- Är skillna Multipel 
variabler linearitet? serna homo koefficien derna mel eta 

gena? terna lika? lan grup , 2 ̂ 
perna sig (n ) 
nifikanta? 

Intagningspoäng Ja Ja ** • 

Begåvningsprov Ja Ja Ja .028 
SOÄ Ja Ja Ja ** .066 
SVE+ENG Ja Ja Ja * .008 
FYKE+MA Ja Ja Ja #* *087 

** p < .01 
* p < .05 

Av tabell 21 framgår att signifikanta skillnader 
kvarstår mellan pojkar och flickor i medelbetyg i 
årskurs 2, även om resultaten från begåvningspro
vet (WIT III), kunskapsprov i samhällsorienterande 
ämnen (SOÄ), svenska + engelska (SVE+ENG) samt fysik 
kemi och matematik (FYKE+MA) konstanthålles. Detta 
åskådliggörs även i figur 15. 

Hur mycket av denna skillnad som beror på att flick
orna faktiskt presterat bättre i g ymnasiet vid lika 
studieförutsättningar, är svårt att avgöra. Utför
ligare resultat framgår av Nordlund (1970). Den sis
ta kolumnen i tabell 21 avslöjar genom den kvadre-
rade multipel eta-koefficienten, hur stor del av 
totalvariansen i kriteriet som kan återföras på 
könsdifferensen. Värdena är beräknade på kvadratsum
morna efter kovariansanpassningen. Av tabellen fram
går t ex att 2.8 % av kriterievariansen kan återfö
ras på könsdifferensen om grupperna konstanthålles 
i begåvningsprovet. 
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Figur 15. Schematiskt diagram som visar förhållandet mellan pojkar 
och flickor i framgångskriteriet vid konstanthållande av 
vissa provresultat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att intagningspoängen för
klarar den största delen av framgångskriteriet i års
kurs 2 i gymnasiet som utgjorts av medelbetyg av alla 
ämnen. Bland kunskapsproven framstår svenska och engel
ska som de bästa prognosinstrumenten medan t ex begåv
ningsprovet bidrar ytterst lite till förklaring av kri
terievariansen (se t ex ekvation 11 baserad på den tota
la elevgruppen. 
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A 
yåk 2 = ",43 + ,53 INT + -19 SVE+ENG + .07 S0Ä + 

+ .01 BEG ( ekv 11) 

De prognosdifferenser som kan påvisas mellan pojkar 
och flickor med hjälp av multip el regressionsanalys, 
förklaras i huvudsak av det samband som råder mellan 
intagningspoängen och kriteriet. Proportionen för
klarad kriterievarians genom intagningspoängen och 
en kombination av de övriga prognosinstrumenten fram
går schematiskt i figur 16. Även om pojkar och flick
or jämställs med kovari ansanalysteknik i begåv
nings- och kunskapsprov erhåller flickor signifikant 
bättre resultat i årsku rs 2. 

T o t a l  P o j k a r  F l i c k o r  

57 55 

@  P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e 
v a r i a n s  g e n o m  i n t a g n i n g s p o ä n g  

(fTj) P r o c e n t  f ö r k l a r a d  k r i t e r i e -
v / a r i a n s  u t ö v e r  i n t a g n i n g s p o ä n g  
g e n o m  b e g å v n i n g s -  o c h  k u n s k a p s  

P )  p r o v  
^  O f ö r k l a r a d  k r i t e r i e v a r i a n s  

Figur 16. Cirkeldiagram över proportionen förklarad kriterie
varians med hjälp av intagningspoäng, begåvnings-
och kunskapsprov. 
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Analys med uppdelning på social
grupper 
I föregående kapitel framgick att eleverna redan i års
kurs 1 är kraftigt seiegerade efter social härkomst. 
Emellertid framgår det av elevmaterialet att selek
tionen efter årskurs 1 i gymnasiet är av samma stor
leksordning för samtliga socialgrupper. Av de elever 
som avslutade årskurs 1 kvarst år 89 % (I), 91 % (II) 
och 91 % (III). Det kan därför vara av intresse att 
studera om prognosen förändrats något för socialgrupper 
efter 2 års tid i g ymnasiet. 

Tabell 22. Medelvärden (x) och standardavvikelser (s) i de under
sökta variablerna med uppdelning på socialgrupper i 
årskurs 2 i gymnasiet. 

Socialgrupp 

Variabler I (n-123) II fn-384) III (n. =268) Variabler 

X s X s X s 

Kriteriet 3.28 .67 3.16 .64 3.07 .58 
Intagningspoäng 4.04 .51 3.89 .46 3.84 .43 
Begåvningsprov 57.03 8.76 55.88 8.90 55.00 8.68 
SOÄ 26.52 4.93 24.84 5.33 24.33 5.05 
SVE+ENG 46.30 9.06 43.13 9.39 42.23 8.88 
FYKE+KA 55.43 11.16 52.21 11.20 51.45 10.73 

Tabell 22 visar att socialgrupp I fortfarande har högre 
medelbetyg i årskurs 2 än vad båda de övriga socialgrup
perna har. Medelbetygsskillnaderna mellan t ex social
grupp I och III är signifikanta på 1 % nivån. Fr ågan är 
huruvida dessa skillnader kvarstår om grupperna jämstäl-
les beträffande olika mått på studieförutsättningar i 
årskurs 9. Vissa tidigare svenska studier tyder på detta 
(Härnqvist & Grahm, 1963, Svensson 1971). Överensstämmel
se i rangordning råder mellan resultaten på proven och 
intagningspoängen från socialgrupp I till III. Skillna
derna i observerade värden är små. 
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Av tabellerna 23, 24 och 25 framgår att intagnings
poängens korrelation med kriteriet har minskat för 
samtliga socialgrupper i årskurs 2 jämfört med före
gående årskurs. Mest har sambandet sjunkit i social
grupp II (från .76 till .66). Provet i samhällsorien
terande ämnen har i stort oförändrade korrelationer 
med intagningspoängen och kriteriet. De övriga pro
vens korrelationer är inte direkt jämförbara med de 
erhållna i årskurs 1 på grund av sammanslagningen av 
prov. 

Tabell 23. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för elever klassificerade i socialgrupp I årskurs 
2 i gymnasiet (n=123). 

Variabler 1 2 3 k 5 6 

1. Kriteriet .58 .35 .51 .51 .39 

2. Intagningspoäng .31 .32 M .33 
3. Begåvningsprov .53 M .M 
k. SOÄ .60 .55 
5. SVE+ENG .37 
6. FYKE+HA 

Tabell 24. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
för elever klassificerade i socialgrupp II i års-
kurs 2 i gymnasiet (n=384) • 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteriet .66_ .35 .37_ _ . -M - - A1. 
2. Intagningspoäng .38 M .37 Al 
3. Beglvningsprov .51 AK .52 
4. SOÄ .55 .65 
5. SVE+ENG AS 
6. FYKE+HA 
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Tabell 25. Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
for elever klassificerade i socialgrupp III i års
kurs 2 i gymnasiet |n=268). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteri ert _.62_ _ _ .25 _ •
 

I r
o oo
 CO CSI 

1 1 1 

2. Intagningspoing .38 .35 .42 .38 
3. Begåvningsprov .47 .52 .57 
4. SOÄ 

C
D
 LO • .60 

5. SVE+BIG .37 
6. FYKE+HA 

Resultat av de multipla regressionsanalyserna visar i 
tabell 26 nedan att prognosinstrumenten förklarar till
sammans mellan 42-48 % av kriterievariansen, en minsk
ning med ett medeltal av 13 % jämfört med årskurs 1 
(tabell 10). Minskningen förklaras delvis av intagnings
poängens minskade samband med krit eriet. 

Tabell 26. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
prognosinstrumenten (g ) och deras korrelation med 

P 
kriteriet för socialgrupper i årskurs 2. 

Prognosinstrument -—r~—* Socialgrupper 
1 (n=123) II (n=384) 111 ( n=268) 

Intagningspoäng .234 .373 .346 
Begåvningsprov -.006 .020 -.024 
SOÄ .132 .012 .002 
SVE+ENG .079 .086 .079 
FYKE+HA .024 -.016 .013 

R2 .463 .475 .416 
R .680 .689 .645 
°est .505 .467 .451 
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Intagningspoängen kvarstår fortfarande som det bästa 
prognosinstrumentet trots att förklaringen av krite-
rievariansen minskat betydligt framför allt för so
cialgrupp II men även för socialgrupp I. Oet skatta
de prognosfelet har samtidigt ökat för dessa grupper 
medan den är oförändrad för elever i socialgrupp III. 
Relativt sett har prognosen för denna sistnämnda 
grupp blivit något säkrare i årskurs 2 jämfört med 
årskurs 1. Bland kunskapsproven framstårSOÄ som det 
bästa prognosinstrumentet endast för socialgrupp I. 
medan proven i svenska och engelska ger betydande 
bidrag till förklaringen av kriterievariansen for 
samtliga socialgrupper. 

Tabell 27. Kovariansanalysberäkningar av skillnader i medelbe
tyg mellan socialgrupper i årskurs 2 i gymnasiet. 

Konstanthållna Gäller Är varian- Är lutnings Är skillna Multipel 
variabler lineari tet? serna homo- koefficien derna mel eta 

gena? terna lika? lan grup (n2) 
perna sig
nifikanta? 

Intagningspoäng Ja Ja Ja Nej .001 
Begåvningsprov Ja Ja Ja * .008 
SOÄ Ja Ja * - -

SVE+ENG Ja Ja Ja Nej- .003 
FYKE+MA Ja Ja Ja Nej .006 

*p< .05 

Av tabell 27 framgår att säkerställda skillnader mel
lan socialgrupper med avseende på medelbetyget i års
kurs 2 i gymnasiet endast återfinns i de fall där 
grupperna har jämställts i begåvning. Att kraven för 
användning av kovariansanalys är uppfyllda framgår 
av tabellen. Endast i e tt fall, nämligen när grupper
na jämställdes i poäng från kunskapsproven i samhälls
orienterande ämnen (SOÄ), kunde inte analysen utföras 
på grund av alltför stora olikheter i gruppernas rs-
gressionskoefficienter. Tabell 28 visar, att endast 
mellan socialgrupp I och III erhålles ett signifikant 
intervall med hjälp av Scheffe's metod (se t ex 
Guenther, 1964). 
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Tabell 28. Beräknad medelvärdesintervall med Scheffels metod 
mellan socialgrupper vid kontroll av begavnings-
nivå. 

Socialgrupper Iniervall 

I -Iti .160 *- .160** 
I il l .094 - .151 

II-III .064 t .110 

**p <.01 

Skillnaden i medelbetyg mellan socialgrupp I och III 
kvarstår om resultaten på begåvningsprovet konstant-
hålles. Begåvningsprovets låga korrelationer med kri
teriet för samtliga socialgrupper (.35, .35 och .25 )ty-
der dock på att ökningen i precisionen genom kovarians
analys förmodligen är av ringa praktisk betydelse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att prognosinstrumenten 
förklarar 10-15 % mindre av kriterievariansen i års
kurs 2 än i årskurs 1 i de 3 socialgrupperna. Minsk
ningen beror i huvudsak på a tt intagningsbetygets kor
relation med kriteriet minskat. Intagningspoängen kvar
står som det bästa prognosinstrumentet samt kunskaps
proven i svenska och engelska. Av figur 17 framgår sche
matiskt proportionen förklarad kriterievarians ge
nom intagningspoäng och en kombination av de övriga 
prognosinstrumenten. 
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Figur 17. Cirkeldiagram över proportion förklarad kriterie
varians med hjälp av intagningspoäng, begåvnings-: 
och kunskapsprov. 

Genom att ta hänsyn till skillnader i resultaten 
på de olika prognosinstrumenten jämfördes social
grupperna i medelbetyg i årskurs 2. Endast i det 
fall där begåvningsprovet utgjorde kovariat kvar
stod skillnader i medelbetyg mellan socialgrup
perna I och III. 

Analys med uppdelning på linjer 
Olika prognosinstrument förväntas prognostisera 
olika på skilda linjer i gymnas iet, bl a på grund 
av att någon eller några delfunktioner som res
pektive linje tar i anspråk, kan vara identiska 
med de funktioner som helt eller delvis mäts med 
ifrågavarande prognosinstrument. Eftersom olika 
linjer på gymnasiet inte bara innehåller olika 
ämnen utan även ger ämnen olika timtal, kan det 
vara av intresse att studera framgång för elever 
inom linjer. Det förväntas att proven i fysik, 
kemi och matematik sannolikt kommer att ge en bätt
re prognos för de tekniska linjerna än för t ex hu
manistisk linje. Av liknande anledning kan det för
väntas, vilket också tidigare forskning har visat 
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att studerande som ägnar sig åt naturvetenskap tenderar 
att klara begåvningsprov av icke-verbal typ bäst, me
dan humanister tenderar att klara verbala prov bäst. 

Varje linje i gymnasiet erbjuder specialisering i form 
av olika grenar eller varianter. På den ekonomiska lin
jen finns t ex fyra grenar och på den tekniska sex. Ge
nom utbytet av de enskilda ämnena erbjuds inom vissa 
linjer estetisk (Es), social (So) samt hel-(He) eller 
halvklassisk (Ha) variant. De olika gymnasierna i Väst
manlands län har inte haft alla dessa nämnda varianter. 
Därför har dessa sammanslagits i den mån s om varianter 
förekommit, till den huvudlinje som de tillhör, och 
bildar härigenom en större bearbetningsgrupp. Detta har 
gjorts i syfte att i någon mån underlätta analysen. På 
detta sätt har nedanstående sex huvudgrupper erhållits, 
vilka var och en har bearbetats på likartat sätt som ti
digare analyser. Följande linjeuppdelning har således 
erhållits, 

. Humanistisk linje (HUM) som utgörs av Hum/Ha+Ha+Es+ 
+ So. 

. Samhällsvetenskaplig linje (SH) som utgörs av Sh/Es 
+ So • 

. Ekonomisk linje (EK) som utgörs av Ek/Es+So. 

. Naturvetenskaplig linje (NA). 

. Teknisk linje (TE). 

. Tekniskt gymnasium (TEG). 

TEG avser en kvardröjande äldre form av tekniskt gymnasium 
där endast 48 elever ingår. Den har medtagits endast i års
kurs 2 materialet för jämförelse med de övriga linjerna. 

Av tabell 29 framgår att NA-, HUM och SH-linjen har högre 
medelbetyg i kriteriet än de övriga linjerna. De redovisar 
även de högsta intagningspoängen i medeltal. Av proven upp
visar t ex FYKE+MA stora variationer i resultat mellan lin
jer. 
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Tabell 29. Medelvärden (x) och standardavvikelser (s) i de un
dersökta variablerna för gymnasielinjer i årskurs 2. 

Variabler 

Linjär 

HUM SH EK NA TE TEG 
(n-150) (n-182) (n-90) (n»229) (n-B1) (n-43) 

Kriteriet 3.29 .59 3. ,18 .58 2. ,98 .56 3, ,24 .68 2.83 .54 2.98 .72 
Intagningspoäng 3.84 .51 3. ,90 .40 3, .59 .37 4, .12 .46 3.74 .39 3.82 .32 
Begâvningsprov 
SOÄ 

53.53 8, .79 54, .79 8, .18 51, .11 9.22 59, .03 7.93 57.69 8.70 56.35 8.15 Begâvningsprov 
SOÄ 23.27 5, .13 24. ,76 4, .90 22, .16 5.15 26, .77 4.95 26.07 4.25 25.63 5.52 
SVE+ENG 45.41 8, .89 42, .58 8( .69 39. ,61 8.46 45, ,14 9.49 40.90 8.22 41.81 10.84 
FYKE+MA 45.23 9, .79 49, ,52 9, .01 47, .09 8.33 58, .39 10.43 58.33 9.16 58.65 9.86 

Tabell 30. Produktmomentkorrelationer mellan kriteriet och de 
undersökta prognosinstrumenten (r. ) för gymnasie
linjer i årskurs 2. P 

Linjer 
• HUM SH EK NA TE TEG Prognosinstrument 

(n-150)' (n=182} (n=90) (n-229) (n-81) (n=43) 

Intagningspoäng .64 .56 .68 .72 .57 .63 
Begåvningsprov .40 .32 .13 .42 .19 .56 
SOÄ .49 .37 .20 .46 .27 .51 
SVE+ENG .48 .37 .29 .45 .32 .57 
FYKE+MA .46 .41 .22 .50 .37 .70 

Intagningspoängen har genomgående höga samband med 
kriteriet medan de övriga variablerna uppvisar täm
ligen stora skillnader i sambandsmått mellan lin
jer. Tabell 30 visar att begåvningsprovet har en 
korrelation på .13 för EK medan samma prov korrele
rar .56 med kriteriet för linjen TEG. Även om den 
senare korrelationen är något osäkrare på grund av 
den mindre gruppstorleken torde skillnaden kvarstå 
vid ökat antal elever. I Nordlund (1969, b) fram
går att den verbala delen genomgående på alla lin
jer uppvisar högre korrelationer med kriteriet än 
den icke-verbala delen. Det är därför sannolikt att 
begåvningsprovets samband med kriteriet förklaras 
av de verbala delproven. För övrigt verkar proven 
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korrelera lägre med kriteriet för linjerna EK, TE och 
i viss mån SH medan de övriga linjerna uppvisar tämli
gen höga samband (tabell 30). 

Av tabell 31 framgår att storleken förklarad krite
rievarians varierar mellan linjer från 36 % till 63 %. 
Gemensamt för samtliga linjer är intagningspoängens do
minans som prognosinstrument. Endast för linjen TEG har 
kunskapsproven FYKE+MA större bidrag. Enbart intagnings
poängen förklarar nästan halva kriterievariansen på lin
jerna NA och EK. Begåvningsprovet och kunskapsproven ger 
varierande variansbidrag mellan linjer. SOÄ-provet för
klarar ca 10 % av kriterievariansen på linjen HUM medan 
provet predicerar nästan ingenting på ekonomisk och tek
nisk linje (inklusive tekniskt gymnasium). Däremot för
klarar kunskapsproven i språk oväntad stor kriterieva
rians i dessa senare linjer i relation till de övriga 
linjerna. 

Tabell 31. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
prognosinstrumenten ($p) och deras korrelation med 
kriteriet (r^p) för gymnasielinjer i årskurs 2. 

Prognosinstrument 
Linjer Linjer 

HUH SH EK NA TE TEG 
(n=150) (n=182i (,11=90)-,. (n=229) (n=8l) (n=43) 

Intagningspoäng .309 .241 .471 .416 .270 .221 
Begåvningsprov .036 -.005 .000 .041 -.030 .038 
SOÄ .099 .023 .004 .053 .016 -.029 
SVE+ENG .027 .033 .055 .015 .044 .106 
FYKE+MA .040 .069 -.034 .057 .084 .295 

R2 .511 .361 .496 .583 .384 .631 
R .715 .601 .704 .762 .620 .794 
°est .415 .470 .406 .442 .437 .467 
R c 

(.651) (.534) (.715) 

Siffrorna inom parentes i tabell 31 är korrigerade mul
tipla korrelationer (R ) på grund a v alltför små sampel. O 
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Korrigeringen har skett med Lord & Novics (1968) korri
geringsformel. Om endast de prognosinstrument som ger 
signifikanta bidrag till förklaringen av kriterieva
riansen inom linjer sammanvägs på nytt, erhålles som 
framgår ur tabell 32, multipla korrelationer av samma 
storleksordning. Ytterligare prediktorer utöver två 
förbättrar inte nämnvärt prognosen. 

Tabell 32. Produkten av de maximalt viktade koefficienterna för 
två av de "bästa" prognosinstrumenten inom linjer 
($ ) och deras korrelation med kriteriet (r, ). 
P kp 

Prognosinstrument HUH SH 
Linjer 

EK NA TE TEG 
(n-150) (n-182) (n-90) (n=229) (n=8l) (n=43) 

Intagningspoäng .339 .259 .440 .517 .285 .236 
BegSvningspoäng 
SOÄ .155 
SVE+ENG .041 
FYKE+MA .091 .080 .368 

R2 .494 .350 .481 .517 .365 .605 
R .703 .592 .694 .719 .614 .777 
°est .419 .470 .407 .471 .435 .465 
R c 

(.667) (.562) (.739) 

Av tabell 29 framgick att elevernas genomsnittliga stu
dieframgång matt med medelbetyg av alla ämnen i års
kurs 2 varierade mellan olika gymnasielinjer. HUM-lin-
jens betygsmedelvärde var t ex 3.29 medan motsvarande 
värde för TE-linjen var 2.83. Skillnaden var signifi
kant på 1 %-nivån . Liksom i tidigare bearbetningar är 
frågan huruvida dessa skillnader kvarstår om eleverna 
på de olika gymnasielinjerna jämställes beträffande 
studieförutsättningar vid inträdet till gymnasiet. 
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Tabell 33. Kovariansanalysberäkningar av skillnader i medelbe
tyg mellan gymnasielinjer i årskurs 2. 

KoRstarvthâîïna Gail er Sr vari an- Är lutnings Ar skillna fel tip el 
variabler lineari tet? serna ho«o- koefficien derna fflel-eta 

gena? terna lika? lan grup i n 2 )  
perna sig
nifikanta? 

Intagningspoäng Ja Ja ## 

Begåvningsprov Ja Ja *# 

SÛA Ja Ja * 

SVE+EN6 Ja Ja Ja #* .031 
FYKE*MA Ja Ja * 

**p <.01 
* p < .05 

Tabell 33 visar att kovariansanpassningen endast ut
förts i ett enda fall nämligen när SVE+ENG utgjorde 
kovariat. De nödvändiga förutsättningarna ansågs inte 
uppfyllda i de övriga fallen. Kovariansanalysen ten
derar att bli svår att utföra när många grupper analy
seras samtidigt. Någon grupp visar som regel en inter-
aktionseffekt med någon annan. Linjen TEG uppvisar vid 
denna analys ett annat värde på lutningskoefficienten 
vid samtliga prov utom när kunskapsproven SVE+ENG un
dersöktes. Vid parvisa jämförelser mellan linjer erhölls 
skillnader mellan HUM-TE, TE-TEG och SH-TE, vilket fram
går ur tabell 34. 
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Tabell 34. Beräknad medelvärdesintervall med Scheffe's metod 
mellan gymnasielinjer vid kontroll av språknivå. 

Jämförda 
gymnasielinjer 

Intervall 

HUM-TE .331 .303** 

HUM-EK .157 .295 

SH-TE .299 .292** 

SH-EK .117 .282 

EK-TE .183 .334 

NA-TE .289 .284** 

NA-EK .106 .276 

TE-TEG .128 »412 

*# P< .01 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid bearbetning 
linjevis i år skurs 2 i gymnasiet, har eleverna i 
linjerna NA, TE och TEG genomgående lyckats bätt
re på kunskapsproven i samhällsorienterande ämnen 
och i fysi k-kemi och matematik än de övriga. Även 
totalpoängen på begåvningsprovet låg högre i 
dessa linjer. I Nordlund (1969, b) framgick att 
denna höjning är speciellt märkbar i det icke-ver-
bala provet. Medelbetyget i årskurs 2 som utgjorde 
kriterium varierade från 3.24 för NA-linjen till 
2.83 för TE-linjen. Intagningspoängen uppvisade 
de högsta sambanden med kriteriet för samtliga 
linjer i gymnasiet. Endast det tekniska gymnasiet 
(TEG) uppvisade högre korrelation mellan FYKE+MA 
och kriteriet. En kombination av de två bästa 
prognos instrumenten visade i stort samma förkla
ringsgrad av kriterievariansen inom linjer som en 
kombination av samtliga prognos instrument. Av fi
gur 18 framgår schematiskt relationen mellan intag
ningspoängen och en kombination av de övriga prog
nosinstrumenten i förklaringen av kriterievarian
sen inom varje linje. Den oförklarade kriterieva
riansen är minst i linjen NA och det tekniska 
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gymnasiet. Det förklaras i huvudsak av att i dessa 
fall uppvisar intatningspoängen högre samband med kri
teriet än i de övriga linjerna. 

HUM 

O 

Procent förklarad kriterie-
varians genom intagningspoäng 

Procent förklarad kriterie
varians utöver intagning^poäng 
genom begåvnings- och kunskaps

prov 
Oförklarad kri terievarians 

Figur 18. Cirkeldiagram över proportionen förklarad kriterie
varians med hjälp av intagningspoäng, begåvnings-
och kunskapsprov för elever i olika linjer i års
kurs 2. 

Genom att ta hänsyn till skillnader i resultaten på 
prognosinstrumenten jämfördes även eleverna i de oli
ka linjerna i kriteriet. Endast i de fall där kun
skapsprovet SVE+ENG utgjorde kovariat fullföljdes 
analysen. Efter kovarianspassningen kvarstod skill
nader i kriteriet mellan linjerna HUM-TE, NA-TE och 
SH-TE. (Utförligare analyser framgår i Nordlund (1970)). 
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Analys med uppdelning på 
gymnasieskolor 
En annan gr uppindelning som skulle kunna åstadkomma 
homogenare analysgrupper är en uppdelning av elever
na på gymnas ieskolor. Av kapitel 2 framgick svårig
heten att jämföra betyg satta av olika lärare, trots 
att utförliga anvisningar finns för betygssättning 
och trots att vissa prov har konstruerats för att 
jämställa de olika bedömningarna. En möjlighet att 
öka prognosen och samtidigt undersöka betygssätt
ningen mellan olika läroanstalter är att behandla 
varje gymnasium för sig, och sedan genom att kon-
stanthålla resultat från begåvnings- eller kunskaps
prov, öka säkerheten i bedömningen av elevernas 
framgång i olik a gymnasier. 

Västmanlands län var uppdelat i fem gymnasieregio
ner, som tillsammans utgjorde 8 skolor eller gym
nasier varav ett var tekniskt gymnasium. Följande 
gymnasier har studerats: 

. Brinellskolan (B) i Fagersta 

. Parkskolan (P) i Hallstahammar 

. Karlsbergsskolan (K) i Köping 

. Ekebyskolan (E) i Sala 

. Carlforska skolan (C) i Västerås 
• Fryxellska skolan (F) i Västerås 
. Rubeckianska skolan (R) i Västerås 
. Zimmermanska skolan (Z) i Västerås (teknisk 

gymnasium) 

Inga betydelsefulla skillnader konstaterades mellan 
skolor i medelvärden och spridningar för prognos-
instrumenten och kriteriet. Eleverna i det teknis
ka gymnasiet erhåller det högsta provresultatet på 
FYKE-MA (även höga resultat erhålles på övriga prov 
med undanta g av SVE+ENG) medan de däremot erhåller 
de jämförelsevis sämsta betygen (tabell 35). Det 
lägsta värdet i FYKE+ MA erhåller Carlforska skolan 
som genomgående erhåller låga värden på proven. 
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Tabell 35. Medelvärden (x) och standardavvikelser (s) i de un
dersökta variablerna för gymnasieskolor i Västman
lands län. 

Gymnasieskolor 
Variabler B P K E C F R Z 

(n-81) (n-108) (n-152) (n-109) (n-46) (n-44) (n-192 j (n-43) 

X S  X S  X S  X  S  X  s x s  xs xs 

Kriterium 3.07 .63 3.14 .57 3.10 .64 3.07 .58 3.12 .64 3.23 .52 3.29 .65 2.98 .72 
Intagningapoäng 3.63 . 42 3.84 . 47 3.92 . 43 3.85 . 49 3.66 .36 3.99 . 38 4.02 . 52 3.82 . 32 
Begåvningsprov 54.91 8.84 55.75 8.99 56.53 8.45 66.39 8.77 50.70 9.15 53.27 7.89 56.B2 8.79 56.35 8.15 
SQÄ 24.03 6.05 24.40 5.32 25.77 4.99 24.22 5.41 23.09 4.92 25.46 4.67 25.51 4.72 25.63 5.52 
SVE+ENG 42.94 9.76 42.29 9.57 43.27 8.92 42.06 8.58 42.48 8.68 44.46 9.19 45.12 8.97 41.81 10.84 
FYKE+MA 51.68 10.45 51.65 10.97 53.45 10.33 51.47 11.53 46.54 9.18 50.86 11.51 53.41 9.49 58.65 9.86 

Prognos instrumentens korrelation med kriteriet inom 
varje gymnasieskola visade dock en differentiering mel
lan skolor (tabell 36). 

Tabell 36. Produktmomentkorrelationer mellan kriteriet och de un
dersökta prognosinstrumenten (r. ) för gymnasieskolor 
i årskurs 3 i Västmanlands län. 

Prognos- B , P K e C , F R Z 
instrument _ 

(n-81) (n-108) (n-152) (n-109) (n-46) ( n=44) (n-192) (n-43) 

Intagningspoäng .58 .66 .64 .73 .67 .53 .62 .63 
Begåvningsprov .42 .10 .29 .40 .32 .41 .35 .56 
SOÄ .31 .33 .41 .41 .33 .33 .38 .51 
SVE+ENG .32 .38 .41 .49 .49 .60 .42 .57 
FYKE+MA .2 4 .31 .28 .43 .31 .32 .41 .70 

Inte helt oväntat ger intagningspoängen höga korrelatio
ner med kriteriet för samtliga skolor. Som framgått ti
digare korrelerar samtliga prognosinstrument högt med 
kriteriet för Z-skolan, där speciellt FYKE+MA uppvisar 
den högsta korrelationen (.70).Dessa kunskapsprov upp
visar dock stora variationer i sambandens styrka. Begåv
ningsprovet varierar från .10 för en skola (P) till .56 
för en annan (Z). En differentiering av begåvningspro
vet i den verbala och icke-verbala delen kunde här sanno
likt ha bidragit till förklaringen av denna variation. För 
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t ex F-skolan korrelerar SVE+ENG .60 med kriteriet 
medan motsvarande sambandsmått för intagningspoäng 
en i samma skola är .53. Andra gymnasieskolor upp
visar lägre samband för proven. 

Av tabell 37 framgår att 
sammans förklarar en kri 
mellan 40 % till 63 % fö 

prognosinstrumenten till-
terievarians som varierar 
r gymnasieskolor. 

Tabell 37. Produkten av de 
för variablerna 
kriteriet (rv ) 

maximalt viktade koefficienterna 
(r ) och deras korrelation med 
P o för gymnasieskolor i årskurs 2. 

rrugnosinstrument Gymnasieskolor 
B P K E C F R Z 
(n«81) (n-108) (n-152) (n-109) (n-46) (n-44) (n-192) (n»43) 

Intagningspoäng .292 .428 .354 .435 .376 .205 .309 .221 
Begåvn ingspoäng .103 -.021 -.009 .011 .048 -.018 .008 .038 
SOÄ -.017 .063 .061 .044 -.099 -.012 .027 -.029 
SVE+ENG .037 .052 .062 .074 .102 .296 .059 .106 
FYKE+MA -.013 -.037 -.019 .019 -.033 -.016 .039 .295 

R2 .402 .485 .449 .583 .484 .455 .442 .631 
R .634 .696 .680 .764 .696 .675 .665 .794 
»est .502 .417 .484 .385 .485 .409 .494 .467 

Rc 
(.553) (.651) (.731) (.574) (.619) (.715) 

Intagningspoängen ger de största variansbidragen 
utom för de två skolor (F och Z) där SVE+ENG res
pektive FYKE+MA ger större variansbidrag. Intag
ningspoängen och kunskapsproven i svenska och 
engelska har genomgående den bästa prognosen för 
samtliga skolor. Begåvningsprovet och provet i 
samhällsorienterande ämnen ger endast en ringa 
förklaring av variansen för hälften av skolorna. 
FYKE+MA provet förklarar hela 30 % av kriterieva
riansen för skola (Z) medan samma prov förklarar 
maximalt 4 % av variansen för de övriga skolorna. 

Tabell 35 visade att en viss skillnad förelåg i 
medelbetyg mellan olika gymnasier. Huruvida dessa 
skillnader finns kvar efter det att eleverna jämstäl 
des i resultaten på de undersökta prognosinstru
menten besvaras delvis i tabell 38. 
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_Jabell 38. Kovariarisanalysberäkningar av skillnader i medelbe
tyg i årskurs 2 mellan gymnasieskolor i Västmanlands-
lMn. 

Konstanthållna Gäller Är varian- å r lutnings- Ar ski 1 Ina- Multipel 
variabler linearitet? serna homo- koefficien- d erna mel- e ta 

gena? terna lika? l an grup- , 2% 
perna sig- 11  

nifi kanta? 

Intagningspoäng Ja Ja * 

Begåvningsprov Ja Ja Ja Nej 
SOÄ Ja Ja Ja * .024 
SVE+ENG Ja Ja Ja Nej 
FYKE+MA Ja Ja * 

-

* p < .05 

Mera exakta beräkningar finns redovisade i Nordlund 
( 1970).'Signifi kanta skillnader i kriteriet kvarstår 
mellan skolor endast i det fall där kunskapsprovet 
i samhällsorienterande ämnen (SGÄ) utgör kovariat. 
Trots att signifikant resultat har erhållits, har 
ändå inte några skillnader mellan gymnasier påträf
fats med Scheffe's metod. S-metoden testar alla tänk
bara kontraster och detta medför att en signifikant 
F-kvot nödvändigtvis inte behöver indikera skillnads 
mellan parvis jämförda gymnasier. Om däremot flera 
gymnasier slås samman och jämförs, skulle en signifi
kant skillnad påträffas. Det är dock inte lämpligt i 
detta sammanhang att göra en sådan sammanslagning. 

Sammanfattningsvis kan sägas vid jämförelser mellan 
gymnasieskolor att förklaringen av kriterievarian
sen med de undersökta prognosinstrumenten varierar 
från 40 % till 63 %. Av prognosinstrumenten framstår 
intagningspoängen och SVE + ENG som de bästa. På ett 
par skolor predicerar dock FYKE+MA tillfredsställan
de. Av figur 19 framgår schematiskt förhållandet mel
lan intagningspoängen och de övriga prognosinstrumen
tens maximala förklaring av kriterievariansen för 
respektive skola. 
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asiet. Det förklaras i huvudsak av att i dessa 
uppvisar intatnirigspoängen högre samband med kri-

et än i de övri ga linjerna. 
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ter i  e-
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Pr|raeiPtot®nlt l iöfffc| lRr$«ieNfeter i  e-
vaWarv»r^an«mUtö¥tgn i  h|%^Oàft<|spp 

genom begåvnings- och kunsk 
Procerft  förklarad kriterie- p 

prtrv 

ing 
ips-
ov 

F^glir OïûiEBiW0aialdla|arairtœ\/Bi?eiSTapp(patBS3nen förklarad kri-
fceriev/arians med lijälp av inLdgiiiiigspoäng, begåv-

18. Cirkeldiagram 1^5^ pR5|fe^t1J3?t'i:ålT's^SPlViarad k riterie
varians med hjälp av intagningspoäng, begåvnings-
och „kunskapsprov för el̂ veri olika linjer i års-
k M figuren framgar att prognosen varierar mellan gym

nasieskolor. I ett par skolor (F- och Z-skolan) pre-
dicerar begåvnings- och kunskapsprov tillsammans ©n 

11 t|tl9^y^B4i|'l/ Mffi^if^^fPiSiJlffit^dpåntagningspo-ifV , 
M^#fASv?r(4#n(fff,-har dock  

nfiPà^tN^g mFflïfnkun-
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; n o s i n s t £i5\ 
injerna ifjt^ i 
isprovet SVE+ENG utgjorde kovariat fullföljdes 
ysen. Efter kovarianspassningen kvarstod skill-
ir i kriteriet mellan linjerna HUM-TE, NA-TE och 
'E. (Utförligare analyser framgår i Nordlund (1 970)) 
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KAPITEL 8 RESULTAT I ÅRSKURS 3 
t GYMNASIET 

I de hittills redovisade resultaten har det visat sig 
att intagningspoängen som utgör ett medelbetyg av alla 
ämnes betyg vid avslutad grundskola i årskurs 9, varit 
det överlägset bästa prognosinstrumentet jämfört med 
begåvnings- och kunskapsprov. Det förklarar i gymnasiet 
ca 45 % av kriterievariansen medan en vägd kombination 
av alla övriga använda prognosinstrument förklarar 
ungefär 25 %. I många sammanhang (se även kapitel 2) 
har kritik riktats mot detta prognosinstrument av bl a 
den anledningen att medelbetyget är baserat på olika 
ämneskombinationer för olika elever. Genom linjeupp
delning i de sista årskurserna i grundskolan och däri
genom en differentierad ämnesinriktning har eleverna 
även läst ämnena under olika lång tid. En annan kritik 
som framförts är att ämnen som t ex musik, teckning, 
slöjd och gymnastik genom medelbetyget får samma vikt 
som t ex matematik, svenska, fysik, engelska osv. För 
att i någon mån begränsa inflytandet av dessa bris
ter och samtidigt belysa problemet linjevis har medel
betyget (dvs intagningspoängen) uppdelats i övnings-
färdighets- och orienteringsämnen vid bearbetningarna 
av årskurs 3-materialet. 

Liknande kritik som antytts ovan kan riktas mot kri
teriemåttet. Det har i tidigare bearbetningar på detta 
material utgjorts av ett medelbetyg av samtliga ingå
ende ämnen. Ett problem som tidigare antytts, är att 
intagningsbetygets dominans som prognosinstrument del
vis förklaras av att kriteriet även mäts med betyg. 
Förhållandet påvisar behovet av andra mått på framgång 
i gymnasiet än medelbetyget av alla de ingående ämnena-. 
I skolprognosforskning har det dock visat sig vara svår
löst. Ett åtkomligt mått i Sverige är resultaten av 
de centrala proven vars syfte är att hjälpa den enskil
de läraren att bedöma klassens standard i förhållande 
till riksmedeltalet. Av intresse blir då att se hur 
prognosinstrument bestående av kunskapsprov korrelerar 
med centrala prov, dvs om provresultat förutsäger prov
resultat. Detta har också konstaterats i en delunder
sökning gjord på den naturvetenskapliga linjen i års
kurs 2 (se Nilsson S Nordlund, 1972). Svensson (1971) 
undersökte prognosen av framgång i grundskolan med 
hjälp av begåvningsprov, standardprov i svenska och 
matematik samt skolbetyg i motsvarande ämnen. Standard-
provet i svenska uppvisade en ungefärlig korrelation 
på .85 med betyget i svenska. Samma korrelation erhölls 
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i matematik. De höga sambanden förklaras sannolikt 
av att kriteriet utgörs av ett enda ämne. Begåvnings
proven uppvisade däremot något iëgre korrelationer 
om kriteriet bestod av standardprov. Svenssons un
dersökning i en verbal och en numerisk domän (en typ 
av undersökning med moderatorer - jmf kapitel 3), 
är dessutom ett ytterligare förfarande att erhålla 
likvärdigt sammansatta undersökningsgrupper vilket 
som tidigare framgått är ett viktigt led i pr ognos-
forskning . 

De behandlingsgrupper som hitintills redovisats i 
kapitel 6 och 7 har varit en indelning i bl a kön 
och socialgrupper i vilka prognosen studerats för 
respektive grupp. Dessutom har provens prediktiva 
förmåga analyserats för linjer och skolor. Indel
ningsmodellen är inte ovanlig i liknande undersök
ningar. 

En av svårigheterna som uppstår med ett sådant in
delningsförfarande är att skolor, linjer och kön 
blir blandade. För att helt undvika heterogena grup
per i dessa avseenden skulle många undergrupper bli 
en nödvändighet. En sådan uppdelning är förenad med 
stora svårigheter med ett antal av ca 600 försöks
personer. Ett sätt att behandla problemet är att 
använda de kvalitativa variablerna som prediktorer 
.efter omkodning, vilket möjliggör beräkningar av 
sambanden mellan dessa variabler och kriteriet. En 
fråga som en sådan metod bl a be svarar är hur stor 
del av betygsvariansen som kan förklaras av grupp
tillhörigheten. Resultaten kan uttryckas i proc ent 
förklarad kriterievarians. Denna behandling av köns-
variabeln besvarar däremot inte frågan om hur de 
olika prognosinstrumenten predicerar inom respek
tive kön. Metoden kan ändå vara användbar om den 
används för att skatta betydelsen av de olika indel
ningsgrunderna. Sålunda visar det sig att om variab
lerna kön, socialgrupper och linjetillhörighet kodas 
enligt denna metod och används som prediktorer för 
att förklara den totala betygsvariationen, uppnår 
kön och linjer ca.5 % vardera -rrtedan socialgrupps-
variabeln uppnår ca 2.5 % förklarad kriterievarians 
på detta material. 
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Genom de påtalade bristerna som finns i intagningspo
ängen dvs medelbetyget, har behovet att studera vilka 
ämnesbetyg i intagningspoängen samt kombinationer av 
dessa med begåvnings- och kunskapsprov som ger den 
bästa prognosen särskilt aktualiserats i årskurs 
3-materialet. Vidare har en strävan varit att öka kri
teriets homogenitet genom konstruktion av linjespeci
fika kriteriemått. 

Analysen har gjorts i tre etapper. Först behandlas 
det totala materialet med medelbetyget i årskurs 3 
som kriterium. Prediktorerna har i samtliga bear
betningar varit begåvningsprov-, kunskapsprov och 
intagningspoäng samt dess uppdelning i övning s-, 
färdighets- och orienteringsämnen. För det andra har 
prognosen gjorts linjevis med medelbetyget som krite^ 
rium av alla ingående ämnen. Till sist har linjaspe-
cifikt medelbetyg i årskurs 3 använts som kriterie
mått. I samtliga beräkningar har även köns- och so
cialgruppstillhörigheten använts som prediktorer, 
men ingen kombination har kunnat upptäckas där ök
ningen i förklarad kriterievarians i den multipla 
regressionsekvationen varit signifikant på 1 %-niv ån. 
Bl a âv den anledningen har inte kön och socialgrupper 
här analyserats separat. 

Medelvärde av alla ämnesbetyg som mått på 
framgång i årskurs 3 i gymnasiet 

Analys totalt 

Bearbetningen har utförts på 590 elever som under läs
året 1968/1969 tillhörde någon av de humanistiska- (HUM), 
samhällsvetenskapliga- (NA) eller ekonomiska (EK) lin
jerna i gymnasieskolorna i Västmanlands län. Det totala 
elevantalet på dessa linjer i årskurs 3 var 660 elever 
(se figur 12). Bortfallet (11 %) beror på det externa 
bortfallet dvs ofullständiga data i de undersökta vari
ablerna. Den tekniska linjen (TE) har utelämnats p g a 
att slutbetyget i g ymnasiet använts som kriterium för 
de övriga linjerna (den tekniska linjen är fyraårig), 
dels beroende på det ringa antal elever som gick den
na linje. Det tekniska gymnasiet (TEG] har utelämn-ats 
på grund av den speciella inriktning som den fått på 
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detta stadium. Resultaten kommer här först att redo
visas för den totala elevgruppen (N=590) och därefter 
för eleverna inom varje linje. 

Tabell 39. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och produkt-
moment korrelationer mellan kriteriet och de under
sökta variablerna för det totala elevantalet i års
kurs 3 i gymnasiet (N=590). 

Variabler ï s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Kriteriet 3.27 .66 _ .62 _ .34 _ .23 _ . :3I . . :3Ê . . :3Z . . :3Z 
2. Intagningspoäng 3.93 . 46 .36 .29 .44 .37 .35 .46 .44 
3. Verbal begåvning 33.34 6.07 .36 .47 .50 .36 .39 .30 
4. Icke-verbal be

gåvning 22.60 4.70 .30 .19 .19 .36 .46 
5. SOÄ 24.77 5.28 .52 .47 .62 .51 
6. SVE 27.35 6.16 .55 .41 .34 
7. ENG 16.47 4.20 .38 .32 
8. FYKE 24.97 6.25 .60 
9. HA 26.45 6.28 

Det höga sambandet som intagningspoängen har med kri
teriet kvarstår i årskurs 3. Begåvningsprovet visar 
den lägsta korrelationen med kriteriet (.23), medan 
SOÄ bland kunskapsproven har det. högsta sambandsmåttet 
(.45). Den tidigare omnämnda uppdelningen av intagnings
poängen i övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
har vidtagits på detta material. Dessa ämnesgruppers 
medelvärden och spridningar samt korrelationer fram
går av tabell 40. 
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Tabell 40. Medelvärden (xl, standardavvikelser Csl och produktmo-
mentkorrelationer mellan kriteriet och intagningspo
ängens delar för det totala elevantalet i årskurs 3 i 
gymnasiet (N=590). 

Variabler X s 2 3 4 

1. Kritari et 3.27 .66 .13 .56 1 1 
• en
 

1 
oo

 
1 

2. Övning säumen 3.61 .60 .15 .11 
3. Färdighetsämnen 3.82 .61 .62 
4. Orienteringsämnen 4.01 .56 

Tabell 40 visar att det råder lågt samband mellan öv
ningsämnen och kriteriet. Skillnader i graden av sam
band mellan kriteriet och färdighets- respektive orien
teringsämnen är obetydliga.Av tabellen framgår även 
att orienteringsämnen har det högsta medelbetyget. 

I enlighet med vad som nämnts tidigare har följande 
bearbetningar gjorts på det totala materialet. För 
det första har intagningspoängen (medelbetyget i års
kurs 9) och begåvnings- och kunskapsproven tillsammans 
fått utgöra prediktorvariablerna (se tabell 41, kol a). 
För det andra har intagningspoängen uppdelats i tre 
separata ämnesgrupper, som sedan används som prediktorer. 
Detta har gjorts för att det ska framgå vilka kombina
tioner av ämnesbetyg som ger den bästa prognosen. Slut
ligen har vardera av de tre ämnesgrupperna viktats sam
man med begåvnings- och kunskapsprov ( kol ot dt e) och 
därmed har den prognos som erhållits med denna upp
sättning av prediktorer varit möjlig att jämföra med 
den under kolumn a» 
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Tabell 41. Produkten (ß r, ) samt andelen förklarad kriterie-
p kr 

varians for respektive kombinationer (a-e) av prog
nosvariablerna för totala elevantalet i årskurs 3 
i gymnasiet (N=590). Variabelkombinationer: 
a- Intagningspoäng + begåvnings- och kunskapsprov. 
b- Övnings-, färdighets- och orienteringsämnen. 
q- övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov. 
å= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov. 
e= Orienteringsärmen, begåvnings- och kunskapsprov. 

Vari abel kombinati oner 
Prognosinstrument " 

a b o d e 

Intagningspoängen .311 
Övningsämnen .006 .015 
Färdighetsämnen .182 .235 
Orienteringsämnen .216 .262 
Verbal begåvning .013 .026 .011 .024 
Icke-verbal begåvning — .003 — .007 
SOÄ .071 .098 .086 .048 
SVE .018 .034 — .031 
ENG .028 .043 .025 .039 
FYKE -.013 .023 .018 -.028 
MA .011 .039 .007 .021 

R2 .439 .404 .281 .382 .404 
R .663 .636 .530 .618 .636 
°est .494 .510 .560 .519 .510 

I det datorprogram (BMD 02R) som använts för att räk
na fram regress ionskoefficienterna, utföres vid'var
je steg som en ny variabel adderas till ekvationen, 
ett partiellt F-test för varje ß-vikt. Detta inne
bär att varje variabel behandlas som om den blev sum
merad sist till modellen. Om en sådan variabel (pre-
diktor) i ri t B visar.sig med f-öra ett sig nifikant bidrag 
till förklaringen av variansen i kriteriet, plockas 
den bort från ekvationen. 

Av tabell 41 fr amgar.genom markeringar med ett våg
rätt streck att det icke-verbala begåvningsprovet 
i kolumn a och d3 samt SVE i kolumn d fallit ur mo
dellen av ovan nämnda skäl. För det totala mate
rialet visar sig prediktorkombinationen i kolumn 
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a förklara ca 44 % av kriterievariationen, vilket ar 
endast 3,5 % mera än vad det uppdelade intagningsbe
tyget åstadkommer (kolumn b). I kombination med fär
dighets- och orienteringsämnen förmår övningsämnen 
ej bidra med mer än 1 % till förklaringen av kriterie
variationen. En jämförelse av kolumnerna o3 d och e 
ger vid handen att orienteringsämnena i kombination 
med begåvnings- och kunskapsproven ger den bästa prog
nosen i jämförelse med övnings- och färdighetsämnena 
i samma kombination. Av de enskilda prognosinstrumen
ten verkar, förutom betygen, det verbala begåvnings-
provet samt prov i samhällsorienterande ämnen och en
gelska ge de -mest betydande bidragen i förklaring av 
kriterievariansen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att av de ämneskombina
tioner och prognosinstrument som studerats (tabell 
413 ger orienteringsämnen och färdighetsämnen den 
största förklarande variansen i kriteriet. På samma 
gång har övningsämnena framstått som mindre bra pre-
diktorer. I kombination med begåvnings- och kunskaps
prov predicerar dock orienteringsämnen mera av kri
terievariationen än vad motsvarande kombinationer 
med färdighetsämnen gör. I begåvningsprovet är det 
enbart den verbala delen som förklarar någon unik del 
i variationen. Av de använda kunskapsproven predicerer 
proven i språk och samhällsorienterande ämnen bäst 
kriteriet utöver betygen. Av regressionsekvation 12 
framgår prediktorernas vikter i förhållande till va
randra beräknad på det totala elevantalet i årskurs 
3. 

y », , = -.50 + .50 INT + .16 SOÄ + .07 ENG + .0 4 SVE + 
0 K J 

+ .04 BE G V + .03 FIA - . 04 FYKE (ekv..12) 

Den höga vikt som intagningspoängen (INT) erhållit i 
ekvation 12 indikerar att den förklarar den största 
proportionen av kriterievariansen. Detta kan även ut
läsas av figur 20. 
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Total 

O 

Procent förklarad kriterie
varians genom intagni ngspoäng 

Procent förklarad kriterie
varians utöver intagni ngspoäng 
genom begåvnings- och kunskaps

prov 
Oförklarad kriterievarians 

Figur 20. Cirkeldiagram över proportionen förklarad kriterie
varians med hjälp av inta gningspoäng, begåvnings-
och kunskapsprov. 

Analys med uppdelning på linjer 
Analysen inom linjer i årskurs 3 har gjorts med två 
olika kriteriemått. Dels har ett medelvärde av alla 
ämnesbetyg utgjort kriterium och dels har ett medel
värde av linjespecifika ämnesbetyg använts. 

Tabell 42. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och pro-
duktmomentkorrelationer (r^) för kriteriet och in

tagningspoängen samt deras uppdelning i ämnesgrupper-
inom olika linjer i årskurs 3 på gymnasiet. 

Linjer 

Variabler 
HUMfn. »141 ) 5H(n->171) NA(n-•2Ö7) EK(n-71) 

Variabler x 8 rkp 
x s rkp 

x 8 rkp 
x 8 rkp 

Kriterium 
Intagningspoëng 
övningaämnen 
Färdighetsämnen 
Orienteringsämnen 

3.30 
3.83 
3.64 
3.83 
3.79 

.70 

.43 

.59 

.53 

.53 

.68 

.22 

.59 

.68 

3.23 
3.69 
3.59 
3.75 
4.02 

.57 

.38 

.62 

.54 

.47 

.51 

.10 

.45 

.49 

3.34 
4.14 
3.68 
4.01 
4.30 

.69 

.47 

.59 

.63 

.51 

.70 

.09 

.67 

.68 

3.08 
3.61 
3.40 
3.42 
3.62 

.65 

.35 

.59 

.59 

.51 

.54 

.04 

.34 

.42 

För samtliga linjer gäller att medelbetyget i årskurs 
9 (intagningspoängen) är högre än medelbetyget i års
kurs 3 (kriteriet). En betygsänkning sker tydligen un
der gymnasietiden, oberoende vilken linje man tillhör. 
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Den naturvetenskapliga linjen har den högstaintag-
ningspoängen och likaledes det högsta kriterievärdet, 
medan den ekonomiska linjen har den lägsta intagnings-
poängen och det lägsta kriterievärdet. Beträffande sam
bandet mellan dessa två variabler har NA- och HUM-lin-
jerna det högsta med .70 respektive .68 och SH- linjen 
det lägsta med .51. Detta innebär att i termer av de-
terminationskoefficienter är skillnaden mellan NA- och 
SH- linjen ungefär 24 % till den förras fördel. För 
det totala materialet var sambandet .62 (se tabell 391. 
•en företagna uppdelningen på linjer har lett till att 
sambandet ökat för två linjer men minskat för två. 
ned und antag av den humanistiska linjen är sambanden 
mellan övningsämnen och kriteriet för de övriga lin
jerna låga. Enbart orienteringsämnen har i stort samma 
korrelationskoefficienter med kriteriet som intagnings
poängen. (Fullständigare korrelationsmatriser finns 
i Nilsson S Nordlund, 1972). Andelen förklarad krite^ 
rievarians inom respektive linjer för olika samman
sättningar av prognosinstrument framgår i bilaga 1. 

Sammanfattningsvis framgår vid analys linjevis i års
kurs 3 i gymnasiet att intagningspoängen framstår som 
det bästa prognosinstrumentet. Relationen mellan in
tagningspoängen och de i övrigt använda prognosinstru
menten framgår schematiskt i figur 21 för linjerna HUM, 
SH, NA och EK (se även bilaga 1). Av intagningspoängen 
är det framförallt orienteringsämnen och färdighets-
ämnen som har prognosförmåga. Enbart orienteringsäm
nen, begåvnings- och kunskapsproven sammanvägda ger 
i stort samma prognossäkerhet som totala intagnings
poängen sammanvägda med motsvarande kombination. 

1 5 1  



HUM SH NA EK 

Procent förklarad kriterie
varians genom intagningspoäng 

jfrv Procent förklarad kriterie-
w varians utöver intagningspoäng 

genom begåvnings- och kunskaps
prov 

O Oförklarad kriterievarians 

Figur 21. Cirkeldiagram över proportionen förklarad kriterie
varians med hjälp av intagningspoäng , begåvnings-
och kunskapsprov. 

Genom att studera prediktorernas prognosvärde linje
vis erhölls den bästa prognosen för HUPI och NA jämfört 
med den totala gruppen. Däremot erhölls lägre prog
nos för linjerna SH och EK. Av begåvningsproven 
framstod det verbala begåvningsprovet som ett till
fredsställande prognosinstrument på samtliga lin
jer utom för ekonomisk linje. Det enda provet som 
predicerade tillfredsställande på denna linje var 
det engelska provet (som dessutom var bra för lin
jerna HUM och NA). Kunskapsprovet i samhällsorien
terande ämnen predicerade utmärkt på linjerna HUM, 
SH och NA och matematHkprovet på linjerna SH och NA. 
Fysik-kemiprovet gav betydande förklaring av kri
terievariansen på NA-linjen. 
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Medelvärde av linjespecifika ämnesbetyg som 
mått pä framgång i årskurs 3 i gymnasiet 

Analys med uppdelning på linjer 

Som tidigare nämnts har nya kriterier bildats av de för 
varje linje karakteristiska ämnena (linjespecifika ämnes
betyg). Analysen har sedan följt den modell som använts 
vid tidigare behandling för varje linje. Dessa linjespe
cifika ämnen har utgjorts av följande ämnen; humanistisk 
linje (HUM) = engelska, b-språk (tyska eller franska) släm-
hällskunskap och historia; samhällsvetenskaplig linje 
(SH) = engelska , b-språk (tyska eller franska)7 samhälls-
kunskap och matematik; naturvetenskaplig linje (NA); ma
tematik, fysik, kemi och biologi; och slutligen ekonomisk 
linje (EK); engelska, b-språk (tyska eller franska), sam
hällskunskap, matematik, företagsekonomi och ekonomiska 
ämnen som t ex redovisning, distribution och förvaltning. 

I tabell 43 framgår prognosinstrumentens korrelationer 
med de linjespecifika kriterierna inom linjer. För jämfö
relsens skull har även prognosinstrumentens korrelationer 
med medelbetyget av samtliga ämnen inom linjer markerats 
inom parenteser. 
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Tabell 43. ProduktmomentKorrelationer1^ mellan olika prognos-
instrument och ett specifikt kriterium för några 
linjer i årskurs 3 i gymnasiet. 

Linjer 
Prognosinstrument HUH SH NA EK 

Intagningspoäng 
Övningsämnen 
Färdighetsämnen 
Orienteringsämnen 
Verbal begåvning 
Icke-verbalbegåvning 
SOÄ 
SVE 
ENG 
FYKE  

,63(.68) .54(.51) .62(.70) ,58(.54) 
.14(.22) .18(.10) .02(.09) ,05(.04) 
.55(.59) ,52(.45) .64(.67) .38(.34) 
.62(.68) ,H(.49) .69 (.68) MM 
.29(.38) .36(.33) .30(.38) .19(.11) 
.,12(.18) ,33(.25) ,31(.30) .08(.04) 
»«(.45) A2{.W) .51 ( .54) . 23(. 17) 
.M(.«j .28(.34) . 29(. 36) .21(.19) 
.«(.37) .36 (.30) ,26(.39) .28(.29) 
.32(.32) .36(138) .52(.49) .25(.21) 
. 35(.38) .«(.38) .56(.48) .14(.04) 

1) Siffrorna inom parentes anger motsvarande korrelatio
ner när kriteriet utgörs av medelbetyget av samtliga äm-

Korrelationsstrukturen är i stort sett lika om ett 
linjespecifikt kriterium används eller ett krite
rium där alla ämnen ingår. (Fullständigare korre
lationsmatriser finns i Nilss on & Nordlund, 1972). 
Sannolikt är det ett utslag av det starka beroen
det mellan kriteriemåtten eftersom det specifika 
kriteriet utgör en del av kriteriet baserade på 
samtliga ämnen. Vissa modererande effekter kan dock 
konstateras. Gm det linjespecifika kriteriemåttet 
används tenderar korrelationerna att minska för 
linjerna HUM och NA medan de ökar för linjerna SH 
och EK, (se tabell (43). Andelen förklarad kriterie
varians inom respektive linje för olika samman
sättningar av prognosinstrumenten framgår i bilaga 

nen. 

2. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att intagningspoängen ten
derar att okl-a sin korrelation med linjespecifika ämnen 
som kriterium för linjerna SH och EK medan den minskar 
för linjerna NA och HUM. Vid uppdelning i betygsgrup
per ger orienteringsämnen den mesta förklaringen av 
kriterievariansen utom för linjen SH där färdighetsäm
nen förklarar B % mera när det linjespecifika kriteriet 
användes. Den högsta multipla korrelationskoefficien
ten erhölls med intagningspoäng, begåvnings- och kun
skapsprov i kombination för linjerna HUM, SH och EK. 
För linjen NA erhölls den högsta korrelationen om orien
teringsämnen kombinerades med begåvnings- och kunskaps
prov (se Nilsson & Nordlund, 1972). Relationen mellan 
intagningspoängen och de övriga proven för respektive 
linje framgår bl a ur figur 22. 

HUM SH NA EK 

Procent förklarad kriterie
varians genom intagningspoäng 

0 Procent förklarad kriterie
varians utöver intagningspoäng 
genom begåvnings- och kunskaps

prov 
O Oförklarad kriterievarians 

Figur 22. Schematiskt diagram över proportionen förklarad kriterie
varians med hjälp av intagningspoäng, begåvnings- och 
kunskapsprov. 

Vid studium av de enskilda provens prognosförmåga med det 
linje specifika ämneskriteriet förändras bilden något jäm
fört med motsvarande analyser där kriteriet utgjorts av 
ett medelbetyg av samtliga ämnen (se bilaga 2). Av be
gåvningsproven kvarstår den verbala delen som det bästa 
prognosinstrumentet. Framför allt ger det vissa bidrag 
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(hill förklaringen av kriterievariansen på HUM och 
SH-linjerna men däremot inte på NA-linjen. SOÄ-
provet kvarstår som ett bra prognosinstrument på 
linjerna HUM, SH och NA. Likaså predicerar engelska 
provet tillfredsställande på linjerna HUM och EK 
och vid användning av det linjespecifika kriteriet 
även på SH-linjen. Kunskapsprovet i svenska har med 
detta senare kriterium en positiv förklaring av 
kriterievariansen endast för linjen HUM. 

För att kunna jämföra prognosresultaten som erhål
lits med de båda kriteriemåtten, redovisas även en 
figur för varje linje, där andelen förklarad kri
terievarians schematiskt framgår för respektive 
prediktorkombination. 

Av figur 23^och bilaga 2 framgår att en ökning av den 
förklarade kriterievariansen åstadkommes för alla lin
jer, utom för den humanistiska, när det linjespecifika 
kriteriet används. Variabelkombinationerna a och e 
förklarar lika stora proportioner i kriterievarian
sen (dock utgör ekonomisk linje ett undantag) när kri
teriet utgörs av alla ämnen. Intagningspoängens prog
nosförmåga kan alltså sägas bero på orienteringsäm
nens samband med kriteriet. För NA-linjen ökar dess
utom den förklarade kriterievariansen för variabelkom
binationen e från 60 % till 64 % när det linjespeci
fika kriteriet används. 
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VARIABELKOMBI NAT ION VARIABELKOMBINATION 

a  b c d e  a b o d e  
VAR I ABELKOMBI NAT I ON VAR IABELKOMBI NAT I ON 

•—• Medelbetyg av alla ingående ämnen som 
kr i ter i um 

o—o Medelbetyg av linjespecifika ämnen som 
kr i ter i um 

Figur 23. Schematiskt diagram över procent förklarad krite
rievarians för olika varisbelkombinationer (a-e). 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= Övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
c= övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen- begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 



SAMMANFATTNING AV DEL II 

Det fanns i Sverige i början av 60 -talet mycket få 
undersökningar som belyste betygens och andra tänkba
ra prognosinstruments värde vid urval av elever till 
skolor efter avslutad grundskola. Den tillsatta Gym
nasieutredningen tog därför upp i sitt betänkande 
(SOU, 1963:42) frågan om urval till gymnasium. Man 
räknade där med att betygen fortfarande skulle ut
göra grunden för urval av elever, men kände behovet 
av kompletterande intagningsinstrument och forskning 
kring urvalsproblematiken. 

Med med el huvudsakligen från Skolöverstyrelsen star
tades därför en undersökning rörande intagning av 
elever till gymnasiet. Syftet var att studera prog
nosvärdet hos begåvnings- och kunskapsprov. Dessutom 
undersöktes i vilken utsträckning urvalet av elever 
kunde förbättras genom ett utnyttjande av en summa av 
både betyg och provresultat. 

Undersökningen grundades på de ca 3 660 elever som 
våren 1966 gick i årskurs 9 i grundskolan i Västman
lands län. För dessa elever insamlades betyg från 
årskurs 9, en del bakgrundsdata samt resultat på ett 
begåvningsprov. Ungefär tre fjärdedelar av eleverna 
gick på de teoretiska linjerna i grundskolans års
kurs 9. Dessa elever genomgick dessutom för ändamålet 
särskilt konstruerade kunskapsprov i svenska, engel
ska, matematik, kemi-fysik och samhällsorienterande 
ämnen. Elevernas vidare öden i skola och arbetsliv 
har sedan uppföljts. Kriteriet på framgång har i hu
vudsak utgjorts av medelbetyg efter avslutade års
kurser. Förutom ett medelbetyg av alla ingående äm
nen i årskurse rna 1-3 så har även medelbetyg beräk
nats av de mest karakteristiska ämnena för varje lin
je speciellt i årskurs 3. Analysmetoden har mestadels 
varit stegvis multipel regressionsanalys (MR-metoden), 
som använts, förutom på de totala elevgrupperna inom 
årskurser, även på vissa undergrupper. Koearians-
analys har också använts huvudsakligen i kontrolle
rande syfte. Grupperna har utgjorts av kön, social
grupper, linjer òch olika gymnasieskolor. 
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Huvudresultaten kan generellt sammanfattas i följande 
punkter. 

0 Ungefär 60 % av kriterievariansen kan förklaras 
med hjälp av tidigare betyg, begåvnings- och kun
skapsprov i årskurs 1. 

0 Den förklarade kriterievariansen minskar med unge
fär 10 % i årskurserna 2 och 3 jämfört med årskurs 
1. 

9 Av de prövade prognosinstrumenten har intagnings
poängen det högsta prognosvärdet. 

% Kunskapsproven tenderar att ha något bättre prog
nosvärde än begåvningsproven men klart sämre än in
tagningspoängen. 

9 En summa av samtliga prov har klart lägre prognos
värde än intagningspoängen. 

0 Prognosförmågan ökar om resultat från begåvnings-
och kunskapsprov kombineras med intagningspoängén; 
ökningen är dock obetydlig. 

9 Av begåvningsproven så ger det verbala provet den 
bästa prognosen. 

9 Av kunskapsproven ger de svenska och engelska pro
ven en god prognos. Vid en mera differentiell pre-
diktion (t ex uppdelning i linjer) fungerar även 
de övriga kunskapsproven tillfredsställande. 

q Trots att intagningspoängen är lika för båda könen 
och att pojkarna har högre poäng på begåvningspro
ven, har flickorna erhållit högre betyg i årskur
serna 1 och 2. Denna skillnad minskar betydligt i 
årskurs 3. 

0 Elever från högre socialgrupp har i genomsnitt bätt
re studieresultat på gymnasiet. Detta återspeglar 
att elever från högre socialgrupp är bättre redan 
vid inträdet i gymnasiet. Ingen större skillnad finns 
i förklarad kriterievarians mellan socialgrupper. 
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% Intagningspoängens prognosvärde varierar mellan 
de olika linjerna men den ökning som erhålles 
genom tillägg av begåvnings- och kunskapsprov 
är genomgående av samma storleksordning för samt
liga linjer. 

9 Vid jämförelser mellan olika gymnasieskolor va
rierar den förklarade kriterievariansen från 40 % 
till 63 %, men relationen mellan prognosinstru
menten är i huvudsak oförändrad. 

q Prognosresultaten är tämligen stabila över en tre
årsperiod. Detta framgår bl a av nedanstående re-
gressionsekvationer beräknad för varje årskurs 

yåk 1 = -.83 + .59 INT + .18 ENG + .09 BEGV + 

+ .07 BEGIV + .03 SVE + .02 MA + .01 FY K.E -

-.05 SOÄ (ekv 1°) 

y ' = -.43 + .5 3 INT + .19 SVE+ENG + .0 7 SOS + 

+ .01 BEG 11) 

y.. = -.50 + .50 INT + .16 SOÄ + .07 ENG + 
a K vJ 

+ .04 SVE + .04 BEGV + .03 MA - .04 FYKE 
(ekv 12) 

4 Prognosen blir säkrare för linjerna SH och EK me
dan den försämras något för HUM och NA vid an vänd
ning av linjespecifika kriterier. 

0 Jämförelser mellan gymnasium och fackskola visar 
att prognosen genomgående är säkrare för gymna-
nieelever (Appendix 0). 

Ovanstående slutsatser är mycket generella och över
ensstämmer i vissa delar väl med det allmänna intrycket 
man får av den internationella forskningen på området. 
Att t ex medelbetyget är det bästa prognosinstrumentet 
när det gäller att förutsäga framgång har påvisats i 
många andra sammanhang. Medelbetyget från grundskolan är 
ett genomsnitt av flera lärares bedömning av studiepres
tationerna och grundas på ett flertal prov samt i bästa 
fall erfarenheter av eleverna under flera år. Förutom 
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en allmän begåvning har med stor sannolikhet t ex mo
tivation, uthållighet, intresse och andra personlig
hetsdrag, som är svåra att få direkta mått på i prog
nossituationen, betydelse för framgång både i grund
skola och gymnasium och förklarar delvis det höga sam
band som intagningspoängen ger med kriteriet.(Det fram
står dock som en brist i denna undersökning att bety
delsen av de icke-kognitiva variablerna inte har kunnat 
belysas i samband med utv ärderingen av de övriga instru
menten). En undersökning som gjordes på detta material 
bekräftar också att om kriteriet består av provresultat 
(centrala prov) så ökar prognosvärdet för kunskapspro
ven, men att en summa av betyg fortfarande är ett bättre 
prognosinstrument. 
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KAPITEL O REFLEXTIONER KRING NÅGRA PROBLEM 
INOM PROGNOSFORSKNINGEN 

Omfattande forskningsinsatser har gjorts inom skol-
prognosforskningen det senaste decenniet vilket har 
tillfört området mycken kunskap. Många forsknings
uppgifter återstår ännu och ständigt nya tenderar att 
tillkomma. Det senare beror bl a på att skolan inte 
är en isolerad företeelse utan kontinuerligt måste 
förändras och anpassas till samhällets värderingar och 
normer, arbetsmarknadens utbildningsbehov etc. I detta 
arbete har endast en begränsad del av detta komplexa 
forskningsområde studerats och analyserats. Problem 
vid urval med hjälp av betyg och prov (speciellt be
gåvnings- och kunskapsprov) samt därvid använda statis" 
tiska modeller har stått i förgrunden. Därmed har en 
ansenlig mängd av viktiga komponenter för individens 
studieframgång inte tillfredsställande kunnat beaktas 
t ex bakgrundsfaktorer, personlighetsegenskaper, de-
cideringsgrad, studiemetodik, studieaktivitet, triv
sel, psykisk och fysisk hälsa m m. 

Vid genomgången a v tidigare forskning, som behandlar 
urval till gymnasial utbildning eller motsvarande, 
framstår dock en mängd problem, ofta beroende på ett 
alltför slentrianmässigt bruk av prognos instrument 
och analysmetoder. Några angelägna forskningsupp
gifter har också antytts i samband med denna genom
gång. 

Detta kapitel summerar kortfattat några av decentra
la forskningsuppgifterna inom området. Framställningen 
kännetecknas av subjektiva värderingar och aspekter 
på prognos- och urvalsproblematiken. 

Bestämning av prognosinstrument 

För att en utprövning och bedömning av prognosinstru
ment ska vara möjlig att utföra har traditionellt ford
rats ett tillgängligt mått på studieframgång. Svårighe
terna att hitta andra sådana mått, än betyg, är stora 
vilket bl a framgår i kapitel 2. I denna undersökning 
liksom i de flesta andra liknande undersökningar har 
betyg efter avslutat skolstadium använts som mått på 
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framgång. Mari kan fråga sig hur den eleven bör vara 
beskaffad, enligt hittillsvarande forskning, för att 
med så stor sannolikhet som möjligt nå goda resultat 
i gymnasieskolan (bra betyg). Enligt denna undersök
ning varierar bilden något beroende på vilken linje 
på gymnasiet eleven går. Men allmänt sett bör eleven 
i första hand vara en flicka med framför allt höga 
intagningsbetyg, vara verbalt- och språkligt begå
vad samt gärna samhä1lsorienterad. För att komplette
ra bilden har andra undersökningar (se t ex Lundmark, 
1975) visat att eleven bör besitta en stark motiva
tion, ha god uthållighet och gärna vara övertygad 
om riktigheten i valet av utbildning (se t ex Andrae, 
1972). Det underlättar även om föräldrarna har en 
positiv inställning till studierna (se t ex Hansson, 
1974) och om goda studievanor är tidigt grundlagda. 
Att åstadkomma ett eller några sammanfattande mått 
pa alla dessa faktorer ter sig idag omöj1 igt.-. 
De individuella sardragen ar alitfor stora och man-
niskan alltför dynamisk för att en fullständigt sä
ker prognos ska kunna ställas för varje enskild 
människa. Betygen är idag huvudsakligen ett uttryck 
för elevens kunskaper och färdigheter, men en viss 
del av betygen torde även innefatta elevens studie-
förmåga, studiemotivation och anpassningsförmåga; 
faktorer som enligt gymnasiets målsättning bör för
medlas individerna. Denna undersökning visar, lik
som många andra liknande undersökningar, att om kri
teriet på framgång utgörs av betyg kan cirka 50 pro
cent (en viss variation finns mellan olika under
grupper) av kriterievariansen förklaras med hjälp 
av en kombination av prognosinstrument bestående av 
betyg och prov. Utgörs kriteriet av något annat mått 
på studieframgång än medelbetyg t ex begåvningsprov, 
kunskapsprov eller yrkeskriterie innebär detta 
att de (kognitiva) prognosinstrument som idag 
framstår som de bästa, blir betydligt osäkrare mått. 
Även om betygen betraktas som ett relevant mått på 
framgång utgör ändå 50 procent en stor oförklarad 
varians. Ett urval baserad på kombination av 
betyg och prov innebär ändå att många elever som väl 
skulle klara utbildningen inte får chansen. Man bör 
vara ganska nöjd med d e prognosinstrument som till
sammans kan förklara 50 procent av kriterievarian
sen. Detta är nog nära taket om prov och betyg an
vänds som prognosinstrument. Det man kan konstate
ra är att ur urvalssynpunkt kan nuvarande intagnings
betyg ersättas av eller ännu bättre kompletteras med 
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prov. Ur prognossynpunkt är däremot tidigare betyg 
det bästa instrumentet. Ett annat sätt att utnyttja 
betygen än på det sätt som görs idag är att använda 
en viss minimibetygsgräns för eleven som sedan får 
genomgå ett antal lämpliga urvalsprov. Betygens roll 
som urvalsinstrument skulle därmed minska och mindre 
hårt återverka på skolarbetet i grundskolan. 

Att validera prognos instrument mot ett framgångskri
terium som man vet inte är fullständigt tillförlit
ligt och allsidigt har sina begränsningar. Kanske 
kunde man slopa utvärdering mot ett sådant yttre kri
terium på framgång av denna typ och i stället finna 
andra former för bestämning av urvalsinstrument. 
Ett sätt vore att inte undersöka urvalsinstrumentens 
prediktiva validitet, utan i stället skulle man nöja 
sig enbart med att instrumenten har tillfredsställan
de hög reliabilitet, begrepps- och innehållsvaliditet. 
En grupp av skolpolitiker, lärare och föräldrar kunde 
sedan bestämma vilka urvalsinstrument som skulle gälla 
under en viss tidsperiod samt vilken roll de ska ha. 
Forskarna blir därvid konsulter. Fördelen med ett 
sådant tillvägagångssätt skulle vara bl a att urva
let kan ske efter andra bedömningsgrunder än enbart 
betygsprestationer och kognitiva prov. Vi har allt
mer kommit till ett skede då det är en nödvändig
het att se individen i den totala miljön, där margi
nella skillnader mellan dessa i prest ationsförmåga 
(betyg) inte får ligga till grund för utspärrning av 
enskilda individer i en alltmer grundutbildningsbe-
tonad skola. Eftersom politikerna bestämmer att 
urval ska ske bör de också ta konsekvenserna av detta 
och även ge klara besked om hur de elever som ska ge
nomgå utbildningen bör vara beskaffade, dvs vilka kri
terier som ska gälla. Många olika kombinationer av prog
nosinstrument har i stort sett samma prognosförmåga 
mot ett givet kriterium t ex betyg, men rangordnar 
ändå elever olika. Det bör ankomma på forskaren att 
presentera dessa kombinationer samt att sätta dem i 
relation till tid, kostnader, egenvärde, praktiska be
gränsningar såsom känslighet för förövning eller åter
verkan på undervisningen osv. Valet av instrument bör 
däremot göras av den tidigare nämnda gruppen. Den kri
tik som i första hand kan r iktas mot detta är att ett 
urval som inte baseras på yttre kriterier (t ex prov 
och betyg) kan innebära en försämring för samhället ur 
nuvarande "effektivitetssynpunkt". Det kan kanske även 
medföra en ökad kostnad och administration jämfört med 
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den som firms idag. Ur elevsynpunkt riskerar man att 
ett sådant urvalsförfarande dessutom skapar osäker
het och eventuellt en minskning av motivationen hos 
eleverna. En utökning av utbildningsresurserna och 
en effektivisering av undervisngingsmetodiken kombi
nerad med en kontinuerlig studierådgivning kan kanske 
höja motivationen och även ge bättre studieframgång 
hos de svagpresterande eleverna. 

Val och konstruktion av prognos
instrument 
De mättekniska krav som traditionellt kan läggas på 
prognosinstrument är att de måste uppvisa höga sam
band med kr iteriet (prognosvaliditet) , men samti
digt låga samband med varandra för att de inte ska 
förklara samma sak i kriteriet. Andra krav som kan 
ställas är hög precision vid mättillfället dvs tes
tet bör motstå slumpens inflytande (re 1iabi1 itet), 
samt mäta sådana individegenskaper som är tämligen 
stabila över en längre tid. Dessutom bör proven inte 
ha ogynnsam effekt på den skolundervisning som före
går proven. Tidigare erfarenheter tyder på att lä
rare tenderar att anpassa undervisningen .ti 11 de prov 
som används för att mäta t ex kunskaper. Även ele
verna själva tenderar att inför en urvalssituation 
inrikta sina ansträngningar på vad d e väntar sig 
skall stå i prove n. Proven bör också upplevas av 
de prövade som relevanta och lämpliga för urval och 
helst ha eg envärde. Administrations- och kostnads-
faktorer ställer krav på snabba, billiga och objek
tiva prov vilket ofta påverkar och delvis försvarar 
konstruktion och val av prognosinstrument. Det är 
även önskvärt att individens provresultat inte kan 
otillbörligt förbättras genom träning av prov av 
viss typ eller genom särskild förövning ('coaching'). 

Erfarenheter av tidigare forskning kring urvalsprov 
visar, som tidigare påpekats, att prognosmöjlighe
terna med pra ktiskt användbara prov ofta är bäst. 
Exempel på sådana är prov som mäter begåvning, fär
digheter och allmänna kunskaper. GPU har arbetat 
utifrån sådana utgångspunkter och även använt prov 
inom dessa områden. Resultaten är dock inte helt till
fredsställande. Begåvningsprovet WIT III t ex funge
rade inte bra ur prognossynpunkt. En allmän kritik 
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mot sådana prov är att de som regel är alltför ver
balt betonade, vilket även verifierades i denna un
dersökning. Av ku nskapsproven är det de inte allt
för ämnesbundna proven som bäst visat sig förklara 
framgång i gymnasie t. Sådana prov har också konstru
erats och använts i GPU. Ett problem i detta samman
hang, som delvis styrks i den empiriska undersök
ningen, är att ämnesbundna kunskapsprov tenderar att 
mäta detsamma som intagningspoängen (betygen) gör. 
Alltför allmänna kunskapsprov tenderar i sin tur att 
visa höga samband med begåv ningsproven och härigenom 
mäta samma del av variansen i kriteriet. 

En_huvudmålsättning i skolan ä r att utveckla ett 
självständigt och kritiskt tänkande hos eleverna (se 
kapitel 2). En begränsning i denna undersökning är 
att inga speciella prognosinstrument använts för att 
tillgodose denna målsättning. Detta beror delvis på 
svårigheterna att finna prov som mäter annat än de i 
undersökningen redan använda. Vissa prov kräver dock 
kritiskt tänkande, t ex att eleven ska kritiskt grans
ka texter och påståenden. 

Forskning bedrivs för närvarande på många håll (även 
i Sverige) kring kreativitet och möjligheterna att 
konstruera sådana prov i urvalssyfte. Det är dock 
fortfarande oklart om det verkligen existerar en ge
nerell egenskap, kreativitet, som går igen inom olika 
områden eller om det är mera en specifik och situa-
tionsbunden egenskap. Förmodligen finns det flera ty
per av kreativitet. Ett annat problem är skillnaden 
mellan sådana prov och nuvarande existerande begåv
ningsprov. En del forskare menar tom att kreativi
tetens tonvikt ligger på t ex personlighetssidan. 
Dessa prov riskerar att inte utvecklas och användas 
i urvalssammanhang om studieframgång definieras med 
betyg. 

Även om andra icke-Kognitiva prov Ivariabler) skulle 
uppvisa samband med betyg ä r det tveksamt om de är 
användbara i urvalssa mmanhang där eleverna försöker 
uppnå högsta möjliga poäng. En del e genskaper t ex 
motivation, intresse och studievanor förändras under 
kort tidsperiod vilket lätt försvårar möjligheten att 
göra en säker prognos. .Många elever befinner sig ock
så vid vissa urvalstillfällen i puberteten vilket kan 
medföra kraftig nedgång i t ex studieintresse och kon
centration med dåliga' betyg'.s.om följd- Särskilt tycks 
detta gälla pojkar, som i denna undersökning erhållit 
högre poäng än flickor på begåvningsproven och kun
skapsproven i årskurs 9, men lägre betyg än flickor 
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1 gymnasist. Att pojkar får lägre betyg sammanhänger 
förmodligen med att puberteten inträffar något sena
re och att de då genomsnittligt sett är sämre anpas
sade i skolan. 

Denna undersökning visar att en säkrare prognos kan 
åstadkommas om intagningsbetygen kompletteras med 
2 till 3 kunskapsprov. En jämnare elevrekrytering 
med hänsyn till könen skulle då ske. Prognossäkerhe
ten skulle öka med cirka 10 procent och en större 
rättvisa mellan könen skulle åstadkommas. På kort 
sikt kan även en sådan rättvisa skipas genom kvote
ring eller extra poäng för pojkarna. Ur prognossyn
punkt är dock ett sådant förfarande otillfredsstäl
lande eftersom en kvotering inte garanterar att de 
"bästa" eleverna kommer in. Ett annat problem som 
framkommit i denna undersökning men ej specialstu-
derats, är att valet av linje inom gymnasieksolan 
(ur skolpolitisk synvinkel) är alltför könsbundet. 
En ökad satsning på information och yrkesvägled
ning kanske kan utjämna detta förhållande. 

Resultatens allmängiltighet 

Syftet med den statistiska bearbetningen är bl a 
att ge siffermässiga uttryck för hur väl de olika 
prognosinstrumenten predicerar kriteriet. Dessa 
värden möjliggör sedan en jämförelse och en tolk
ning av de enskilda prediktorerna men dessutom 
även en jämförelse mellan olika kombinationer av 
prediktorer. Resultatens generaliserbarhet är se
dan beroende av hur väl de undersökta analysgrup
perna representerar motsvarande grupper i popula-
tionen. 

Beträffande GPU-undersökningen så startade den 
under en tidsperiod då det svenska skolsystemet 
genomgick stora förändringar. Folkskolan och real
skolan hade nyligen ersatts av den nioåriga grund
skolan. En ny gymnasiereform hade genomförts med 
början höstterminen 1966. Samtidigt som det gamla 
gymnasiet avvecklades infördes fackskolan. Dessa 
omständigheter medförde vissa svårigheter att er
hålla representativa elevgrupper vid starten av 
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undersökningen. För att bedömma resultatens allmän
giltighet kan man ställa sig frågan hur väl repre' 
senterar elever i detta län gymnasieelever i det öv
riga riket? Frågan kunde knappast besvaras vid under
sökningens början, lika svårt är det att göra det 
idag. Några argument talar dock för att elevgruppen 
inte var avvikande från övriga elever i landet vid 
starten (Se Henrysson, 1967, s 10-11). Representa
tiviteten blir inte lättare att avgöra vid slutet 
av undersökningen (årskurs 3) eftersom successiva 
bortfall av elever (interna och extprna bortfall) 
skett. Tyvärr finns ingen totalundersökning gjord i 
landet av elever som avslutade gymnasieskolans 3-
och 4-åriga linjer under 1969 med b eräknade medel
värden och spridningar. Fr o m 1970 till 1972 finns 
däremot elevundersökningar (Statistiska Centralbyrån 
1974:46) gjorda (Se även tabell 44). 

Tabell 44. Medelbetyg för elever som lämnade gymnasiesko
lans 3-åriga linjer 1969-1972. 

„ . ,. . GPU-undersöknineen Hela riket 
Gymnasielinje ig6g ig7Q ig?1 ig?2 

HUM 3.30 3.35 3.35 3.38 
SH 3.23 3.28 3.28 3.29 
EK 3.08 3.15 3.11 3.11 
NA 3.34 3.34 3.41 3.44 
Totalt 3.27 3.26 3.28 3.29 

Av denna undersökming har tidigare framgått att ele
ver som genomgått naturvetenskaplig linje har de högs
ta betygen. Därefter följer humanistisk-, samhälls
vetenskaplig och ekonomisk linje i nämnd ordning. Vid 
den ekonomiska (och tekniska linjen) är betygsnivån 
betydligt lägre än vid de tre först nämnda linjerna. 
Dessa skillnader i medelbetyg på de olika linjerna 
överensstämmer också relativt väl med de skillnader 
i grundskolebetyg som förekommer på riksplanet mellan 
dem som antas till de olika gymnasielinjerna. Medel
betygen har vidare under den tid som undersökningen 
pågått 1966-69 varit tämligen stabila. Samma stabili
tet kan avläsas i tabell 44 för hela riket under perio
den 1970-72. En viss betygsglidning kan dock noteras 
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för den naturvetenskapliga linjen. Den sta-bilitet i 
betygsmedelvärden som kan utläsas i tabell 44 talar 
för att elever i Västmanlands län var tämligen typis
ka för övriga elever i landet. Standardproven i grund
skolan och centrala proven i gymnasiet medverkar ock
så till att betygen blir jämförbara mellan olika sko
lor. Om de undersökta grupperna dessutom är tillräck
ligt stora så att de slumpmässiga faktorerna verkar, 
bör val av undersökningsgrupp ha mindre betydelse i 
dessa sammanhang. 

Ett mättekniskt problem i liknande undersökningar 
som däremot påverkar resultatet är att ett eller fle
ra av de prognos instrument som man vill undersöka re
dan använts vid urvalet (jämför intagningspoängen i 
denna undersökning). Detta medför att variationen 
i dessa hänseenden mellan de elever som kommit in 
blir mindre än mellan alla sökande (och behöriga) 
elever. I denna undersökning har endast ett fåtal 
elever med intagningspoängen mindre än 3.0 kommit 
in i gymnasiet. Minskningen i den totala spridning
en medför att korrelationen mellan intagningspoäng
en och kriteriet blir mindre än vad den skulle ha 
blivit om även de sökande med dåliga avgångsbetyg 
i årskurs 9 tagits in i gy mnasiet. Dessa förhållan
den gör att speciellt intagningspoängens korrela
tioner med kriteriet blir missvisande låga. I mind
re utsträckning sjunker korrelationerna för de öv
riga prognosinstrumenten, eftersom spridningen av 
eleverna indirekt minskas något även i dessa hän
seenden. Trots att intagningspoängen visar sig vara 
det överlägset bästa prognosinstrumentet i de nna 
undersökning, skulle dess förklaring av kriterie
variansen ha blivit ännu större om inte urval av 
elever skett med detta instrument. Genom att utnytt
ja kunskap om spridningen för de faktiskt intagna, 
kan den ungefärliga korrelationen beräknas om samt
liga sökande tagits in. Den blir på detta elevma
terial ungefär .74 jämfört med .64 för enbart den 
intagna gruppen. De övriga prognosinstrumentens 
korrelationer stiger också något men betydligt 
mindre. Problemet minskar helt naturligt ju flera 
av de sökande som erbjuds plats på gymnasiet. 
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Analysmetoder 

Gm ett kriterium går att uttrycka i ett enkelt mått 
(t ex medelbetyg) som antas följa den approximativa 
normalfördelningen, och syftet är att utifrån ett gi
vet material undersöka ökningen av den förklarade 
kriterievariansen, bör den lämpligaste analysmodel
len vid pr ognosstudier vara multipel regressionsana
lys. Är syftet i stället att analysera strukturen och 
uppbyggnaden av erhållna data (mera teoriorienterad) 
är variansanalysen däremot att föredra. Gränserna är 
dock inte helt skarpa utan en komb ination av metoderna 
ger förmodligen en säkrare och fullständigare analys. 

Bland många regressionsanalyser framstår den stegvisa 
regressionsanalysen som en tillförlitlig metod. Möj
ligheten att behandla både diskreta (genom omkodning) 
och kontinuerliga variabler gör den tämligen generell. 
Metoden maximerar ökningen av den förklarade kriterie
variansen som varje ny prediktor ger. Gm prediktorerna 
S17 on v na till antalet, och syftet är att maximera den 
förklarade kriterievariansen totalt sett, är däremot 
den optimala regressionsanalysen att föredra. 

Ju homogenare en undersökningsgrupp är, ju mindre avvi
ker den enskilde elevens resultat från den skattade re
gressionslinjen i gruppen. Oetta medför att prognosfe
let minskar och prediktionen blir säkrare. Variabler 
som åstadkommer sådana homogena undersökningsgrupper av 
en större heterogen behandlingsgrupp, benämnes i detta 
sammanhang som moderatorer. Identifieringen av dessa 
moderatorer kan ske på flera sätt (se figur 24). 
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Figur 24. Paradigm för identifiering av moderatorer. 

Av figur 24 framgår att bearbetningsgruppen kan 
åstadkommas på två sätt antingen genom rationella 
överväganden eller genom statistisk analys. Ned 
rationella överväganden menas att identifieringen 
av bearbetningsgrupperna har skett enbart utifrån 
praktiska eller skolpolitiska hänsynstaganden. Det 
betyder inte alltid att analysgrupperna härigenom 
blir homogenare, men i den mån det inträffar kan 
indelningsvariabeln(lerna) betraktas som modera-
tor(er). Om moderatorerna däremot identifieras 
genom statistiska analyser innebär detta att en 
ökad homogenisering sker i analysgrupperna. Bil
das grupperna enbart utifrån statistiska övervä
ganden utan koppling till en tänkbar praktisk ur
valssituation tenderar analysen att enbart bli 
av hypotesgenere-rande karaktär (se figur 24). Mode
ratorer identifierade med dessa metoder kan dess
utom finnas i?ller bildas i de redan befintliga un
dersökningsmaterialet (internt), eller bestå av 
externa variabler dvs nykonstruerade eller andra 
variabler än de som på förhand bestämts ingå i 
undersökningsmaterialet. Den vanliga prediktions-
situationen kännetecknas dock som regel av att båda 
identifieringsgrunderna styr prognosforskningen. 
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Av intresse är att avgöra vilka grupper som prognosin
strumenten fungerar tillfredsställande för ur reliabi-
litets- och validitetssynpunkt. 

Av kapitel 3 framgår att många moderator tekniker finns 
redan idag och att en ständig utveckling sker inom om
rådet. Att rekommendera någon metod framför den andra 
ter sig inte lätt. Tillsvidare framstår en uppdelning 
i und ergrupper efter praktiska och skolpolitiska hän
syn som den mest relevanta. Viktigt att komma ihåg i 
detta sammanhang är att homogeniseringen dock inte kan 
sträcka sig hur långt som helst, eftersom grupperna 
tenderar att bli mindre och mindre och härigenom 
ointressantare. En tumregel bör vara att inte homoge-
nisera grupperna så långt att antalet understiger siff
ran 100 alltför mycket. 

Behövs urval^av elever till gymnasieskolan? 

Urval till gymnasieskolan har under lång tid ansetts 
som en självklarhet. Dels har man ansett att samhället 
inte har råd att bygga ut skolan så att alla sökande 
kan tas in där de söker, och dels har man åtminstone 
under 60-talet velat se själva gymnasiet som en skola 
för de duktigare eleverna. En spridning av elever på 
flera utbildningslinjer garanterar en bredare rekry
teringsbas. Genom sextiotalets skolreformer erbjuds 
numera praktiskt taget alla som slutar grundskolan 
fortsatt utbildning i gymnas ieskolan. Även för vuxna 
har utbildningsmöjligheterna ökat markant. Antalet 
sökande har under denna tid på d e flesta håll över
stigit antalet tillgängliga platser. 

Trots att allt fler elever har möjlighet att bedriva 
gymnasiestudier har antalet sökande till gymnasiesko-
lorna i förhållande till antalet antagna ändå blivit 
mindre. Denna förändring beror dels på gymnasiesko
lans utbyggnad i hela landet, dels genom att yrkes
skolans och fackskolans motsvarigheter i den nya gym
nasieskolan fått bättre rekrytering på gymnasiets be
kostnad. Det erbjuds idag i stort sett lika många 

1) Urvalsproblemet i sam hälleligt perspektiv har tidi
gare diskuterats inom projektet. Se Henrysson, 
Nilsson & Nordlund ( 1972). 17-3 



utbildningsplatser som antalet sökande. Man kan där
för ställa sig frågan om urvalet av elever verkligen 
behövs till gymnasieskolans olika linjer. Med urval 
i detta sammanhang menas en gallring av de sökande 
från årskurs 9 i grundskolan till gymnasieskolans 
första årskurs. 

Ett reellt urval sker idag redan i g rundskolans hög
stadium där det fria och upprepade tillvalet av lin
jer sker. Härigenom erhålles elever på gymnasieför-
beredande linjer som vanligen lämpar sig för gymna
siestudier. Om trängseln till gymnasieskolans olika 
linjer inte tenderar att öka kan kanske urvalsproble
met lösas genom att smidigare anpassa organisationen 
av gymnasieskolan till elevernas växlande behov och 
att i stö rre utsträckning än idag använda yrkes- och 
studievägledning i stä llet för urval. Stora lokala 
skillnader finns dock mellan gymnasieområden, när 
det gäller första valsökande elever och antal utbild
ningsplatser. Vissa utb ildningsvägar är också mera 
belastade än andra t ex v årdsektorn. Dagens utbild
ningspolitik tenderar att leda fram till en värvning 
av studier och yrkesarbete och olika kombinationer 
av praktiska och teoretiska moment i utbil dningen. 
Det kan i praktiken innebära att en gymnasiestude
rande läser något år och därefter arbetar en tid, 
för att sedan avsluta med teoretisk utbildning. Om 
dessa planer förverkligas ter sig nuvarande intag
ningssystem till gymnasieskolan alltför stelt.En 
praktisk yrkesverksamhet i början av en skolutbild
ning torde medföra möjligheten till en smidigare 
övergång mellan olika utbildningslinjer. Kanske 
borde även ett mindre antal utbildningelinjer er
bjudas på gymnasiet och man i stä llet skulle be
trakta utbildningen som en fortsatt grundutbildning 
mera än, som i vissa linjer, en yrkesförberedande. 
Denna förberedande utbildning kunde kanske i stäl
let förläggas till företdgen. En viss lättnad för 
gymnasieskolorna kan också ske genom möjligheten 
till den kommunala vuxenutbildningen samt universi
tetens intagning av elever som är äldre än 25 år 
och som yrkesarbetat i minst 4 år. Andra argument 
som framförts mot nuvarande urvalssystem är bl a 
att det påverkar arbetet i grundsk olans högstadium 
och skapar en stress hos eleverna, snedvridning av 
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skolarbetets inriktning och en försämrad arbetsmil
jö. Försök med nya och aktiverande former i skolar
betet försvåras och stora delar av den målsättning 
som satts upp kan ej förverkligas. 

Det bör vara möjligt att förändra (kanske avskaffa) 
nuvarande urvalssystem till gymnasiala studier utan 
att eleverna själva eller samhället skulle förlora 
på detta. Hur en sådan förändriqg kan gå till borde 
ordentligt utredas. Gallringen av eleverna till teo
retiska gymnasielinjer sker nu i viss mån redan i 
högstadiet och de elever som söker gymnasieutbild
ning har också i allmänhet kapacitet att klara denna. 
Bland de ele ver som behandlas i GPU visade det sig 
bl a att: 

1) 
"Med avseende på studievägar för svagpresterande och ej 
svagpresterande elever har konstaterats att svagpresterande 
elever redan i årskurs 7 i relativt ringa omfattning har gjort 
teoretiska tillval. Under högstadietiden tenderar de svagpre
sterande elever som gjort ett teoretiskt tillval i årskurs 7 
att byta till mer praktisk studieinriktning. Detta medför 
att i årskurs 9 endast 8 procent av de svagpresterande har 
valt linje 9g (gymnasieförberedande)3 medan hela 55 procent 
haz> valt 9ha3 ht3 tp} pr (praktiska linjer). De ej svagpreste
rande eleverna väljer redan i årskurs 7 ett teoretiskt tillval 
och behåller i stor utsträckning detta under högstadietiden. 
I årskurs 9 går 62 procent av de ej svagpresterande på linje 
9g och endast 9 procent på linjerna 9ha, ht3 tps pr". 
(Hansson, 1974, s 176). 

När elever från olika socialgrupper väl kommit in i 
gymnasiet visar det sig att samtliga klarar utbild
ningen utifrån sina studieförutsättningar genomsnitt
ligt lika bra. I denna undersökning (liksom i många 
andra) har t ex socialgrupp I genomsnittligt högre 
betyg och pro vresultat både vid intagningen och vid 
slutet av utbildningen. Jämfört med de övriga grup
perna är dock inte den "relativa kunskapsökningen" 

1) Med svagpresterande menas en elev som erhållit 
ett medelbetyg i år skurs 8 som är lägre än 2.50. 
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bättre för socialgrupp I. Det innebär att gymnasiet 
inte tenderar att öka skillnaderna mellan social
grupperna. Problemet med den so ciala bakgrundens in
verkan ligger sannolikt i grundskolans högstadium 
snarare än i g ymnasiet. Selektionen av elever från 
lägre socialgrupp börjar redan vid valet av tillvals
ämnen i årskurs 7, där de tenderar att välja lättare 
och kortare studievägar (se t ex Oansson & Ljung, 
1970). En ökad satsning på studievägledning och en 
fortlöpande utbildning och information till föräld
rarna kan på sikt ändra detta förhållande. Om elever
na i grundsk olan skulle vara medvetna om att de kan 
komma in var som helst i gymnasieskolan har det i 
andra sammanhang antytts att deras motivation för 
skolarbetet skulle sjunka och stressen ersättas av 
passivitet även bland nu välmotiverade elever. Det 
skulle bl a medföra en kvalitetssänkning av gymnasie
studierna vilket skulle tala för ett urvalsförfaran
de. Slutsatsen är förmodligen riktig om rådande vär
deringar även gäller i fortsättningen, dvs att fram
gången i gymnasiet mäts i kunskaper och färdigheter 
hos eleverna. Studiemotivationen är en viktig fak
tor för att eleven överhuvud taget söker sig till 
gymnasieutbildningen och aktivt fullföljer sina 
studier. Detta har bl a konstaterats av Sandvên 
(1972), Andrae (1972) och Lundmark (1975). .Möjlig
heterna att påverka elevernas studiemotivation och 
val av studieväg genom studierådgivning och infor
mation, måste ändå anses som begränsade. Detta ar 
dock inte tillräckliga argument för ett urval. 
Ett borttagande av urvalet till gymnasieskolan in
nebär också ett starkt argument för en helt betygs-
fri grundskola. Men detta är en kontroversiell frå
ga där skolpolitiska värderingar i sista hand avg ör. 

Förslag till fortsatt forskning 

Den största svårigheten vid prognosundersökningar 
är att finna valida och reliabla kriteriemått. 
Prognosen och bedömningen av en prediktor blir 
osäker om inte dessa krav gäller. Studieframgång, 
som i denna undersökning utgjort kriterium, är ett 
komplexfcbegrepp som sannolikt innehåller många kom
ponenter. En angelägen forskningsuppgift är att mo
deller och normer utvecklas för att erhålla bättre 
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och mera nyanserade mått på studieframgång Mn vad kun
skaper och färdigheter (betyg) står för. 

De flesta kända regressionsmetoder förutsätter till
gång till ett enda kriteriemått. Utgör problemet att 
utvärdera prognosinstrumenten till flera kriterier 
samtidigt, saknas lämpliga tekniker för detta. Det 
är därför viktigt att utveckla multi variata regres-
sionsmodeller som med ett samtidigt förfarande kan 
analysera och predicera många olika kriteriemått. 

Ett annat angreppssätt som bör prövas och utvecklas 
är att konstruera alternativa prognosinstrument som 
inte behöver ha prognosvaliditet. Provens egenvärde 
och täckning av olika faktorer som visat sig påverka 
studieframgången bör sättas i förgrunden. 

Betydelsen av att svenska prov utarbetas inom utbild
ningsområdet i diag nostiskt och prognostiskt syfte, 
synes vara stort även den närmaste framtiden. Det är 
därför angeläget att de prov som finns idag vidare 
utvecklas och att nya prov konstrueras. Prov som 
t ex mäter kreativitet och kritiskt tänkande saknas 
i stor utsträckning. Anaträngningår bör därför 
göras för att konstruera och validera sådana prov. 

Ett problem som sammanhänger mëd provkonstruktionen 
är svårigheten att undvika provuppgifter som i för
väg kan övas. Man bör därför undersöka effekterna 
av en sådan testträning ('coaching'), dels hur de 
slår på enskilda elever och grupper med olika er
farenhets- och skolbakgrund, och dels om vissa upp
giftstyper är känsligare för testträning än andra. 

Ett annat problem som delvis är ett definitions
problem och delvis ett problem av empirisk art är att 
en användning av urvalsinstrument oavsiktligt kan 
bli orättvis, mot vissa individgrupper ("test-
bias"). Test kan användas på många sätt, men det 
är det specifika användandet som reser frågor om 
testrättvisa. "Test-bias" har rönt stor uppmärk
samhet de senaste åren bl a ber oende på' den stora 
sociala betydelse det har. Problemen försvåras 
också av att det inte existerar någon allmän accepte
rad definition av begreppet. De flesta analysmodel
ler som använts för identifiering av "test-bias" har 
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kännetecknats av olika slags begränsningar. Det är^ 
angeläget att utvecklingen av dessa modeller fortsät
ter. 

Ett vanligt resultat i provsammanhang är att pojkar 
får högre poäng på k unskapsprov än flickor. Denna 
undersökning ger även stöd för detta. En forsknings
uppgift är att fastställa orsakerna till uppkomna 
skillnader mellan könen. Av stor betydelse är att 
fastställa om skillnaderna beror på uppgifternas 
faktainnehåll eventuellt relaterad till aldersniva 
eller om det finns andra förklaringar till dessa. 

Detta arbete ger stöd för en användning av regres-
sionsmetoder vid bedömning och val av prognosinstru
ment. Särskilt den multipla stegvisa regressions
analysen tycks vara att föredra framför många andra. 
Metoden maximerar ökningen av den förklarade kriteri-
variansen. Om syftet är att maximera proportionen 
förklarad kriterievarians finns dock andra metoder 
att tillgå t ex den optimala regressionsanalysen. ̂ 
Dessa metoder bör jämföras och empiriskt prövas pa 
samma undersökningsmaterial för att belysa konse
kvenserna vid användningen. 

För att åstadkomma en så säker prognos som möjligt för
söker man även åstadkomma homogena behandlingsgrupper. 
En stor undersökningsgrupp går som regel att mode
rera till mindre enhetliga grupper. Det finns idag 
en mängd t ekniker som åstadkommer detta. Det är en 
väsentlig forskningsuppgift att empiriskt belysa 
dessa moderator tekniker, samt att försöka konstru
era generella modeller för identifiering av variab
ler med sådana modererande effekter. 
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BILAGOR 





Bilaga 1:1 

Tabell 1:1. Produkten Iß r, ) samt andelen förklarad kriterie-P kp 
varians för respektive kombinationer ta-®) av prog
nosvariablerna för linjen HUM (n-141) i årskurs 3 i 
gymnasiet. (Kriterium är ett medelbetyg av alla in
gående ämnen). 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
c— Övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

„ .Variabel kombination Variabler • • • :—: 
a b q d e 

Intagningspoäng .390 
Övningsämnen .030 .041 
Färdighetsämnen .142 .269 
Orienteringsämnen .345 .376 
Verbal begåvning .145 .065 .052 .044 
Icke-verbal begåvning -.013 -.010 -.014 
SOÄ .053 .072 .061 .032 
SVE .061 .088 .067 .043 
ENG .028 .033 .024 .035 
FYKE -.029 -.017 -.030 ., -.012 
HA „ . .008 

... - • -
••.050 .010 

R2 .543 .517 .322 .429 .528 
R .737 .719 .568 .655 .727 
°est .488 .493 .594 .'.544 .495 



Bilaga 1:2 

Tabell 1:2. Produkten (8 r, ) samt andelen förklarad kriterie-p kp 
varians för respektive kombinationer ia-e) av prog-
nosvariablerna för linjen SH (n*171) i årskurs 3 i 
gymnasiet. (Kriterium är ett medelbetyg av alla 
ingående ämnenj. 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b- övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
q- övningsärmen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

Variabler 
voi i flue i iwmu nia 11 Ull 

a b O d e 

Intagningspoäng .176 
Övningsäntnen .005 .006 
Färdighetsämnen .128 .145 
Orienteringsämnen .176 .163 
Verbal begåvning .017 .023 .018 .032 
Icke-verbal begåvning .006 -.011 .010 
SOÄ .085 .099 .105 .069 
SVE .019 .035 .033 
ENG .008 -.008 
FYKE .018 .035 .043 
MA .m .059 .040 .053 

R2 .358 .309 .271 .340 .352 
R .598 .556 .521 .583 .593 

Q
 

CD
 

CO
 

r-
t - .461 Alh .494 .468 .465 



Bilaga 1:3 

Tabell 1:3• Produkten 13 r, ) samt andelen förklarad, kriterie-
p kp 

vari an s f fir respektive -kombinationer iaret av prog-
nasvariat)lerna for linjen NA (n=207) i årskurs 3 
i gymnasiet. (Kriterium är ett medelbetyg av alla 
ingående ämnen). 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och. kunskapsprov 
b= övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
a- Qvningsamnen, begåvnings- och' kunskapsprov 
dr? Fardigtietsärrmen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

Variabler . Vari.abe1konifatna.itQn 
a. , b e d  

Intagningspoäng .365 
Övningsännen .011 
Färdighetsämnen .256 .338 
Orienteringsämnen .286 .348 
Verbal begåvning .034 .042 .016 .044 
1 eke-verbal begSvning .009 .011 .016 .023 
SOÄ .123 .167 .109 .094 
SVE -.048 -.034 -.055 -.043 
m .021 .051 .019 .044 
FYKE .050 . .090 .093 .033 
HA .054 .085 .039 .065 

R2 .608 .542 .423 .575 .608 
R .780. .736 .650; .758 .780 
°est .440 .468 .533 .458 .440 



Bilaga 1:4 

Tabell 1:4. Produkten (ß r, ) samt andelen förklarad kriterie-
P kp 

varians för respektive kombinationer ia-e) av prog-
nosvariablerna för linjer EK (n=71) i årskurs 3 i 
gymnasiet. (Kriterium är ett medelbetyg av alla 
ingående ämnen). 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
cz övningsärmen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

Variabel kombination 
Variabler — —————-— 

a b Q d e 

Intagningspoäng .299 
övningsännen .005 
Färdighetsännen .052 .111 
Orienteringsämnen .136 .179 
Verbal begSvning -.004 -.007 
Icke-verbal begåvning .002 -.011 .001 
SOÄ .009 .013 .018 .075 
SVE -.016 -.009 
ENG .0V4 .076 .058 
FYKE .023 .009 -.016 
HA -.006 -.003 «»007 -.004 

R2 .358 .188 .113 .174 .234 
R .598 .434 .336 .417 .484 
°est .546 .591 .637 .624 .584 



Bilaga 2:1 

Tabell 2:1. Produkten ($prkp) samt andelen förklarad kriterie
varians för respektive korrb i nationer ia-e) av prog
nosvariablerna för linjen HUM (n=141) i årskurs 3 
i gymnasiet. (Kriterium är ett linjespecifikt me
delbetyg) . 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
c- övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

. .  . . .  •  V a r i a b e l k o m b i n a t i o n  
Variabler 

a b o d e 

Intagningspoäng .335 
Övningsämnen .009 .015 
Färdighetsämnen .140 .237 
Orienteringsämnen .278 .306 
Verbal begåvning .010 .024 .015 .011 
Icke-verbal begåvning -.011 -.008 -.013 -.005 
SOÄ .072 .090 .078 .052 
SVE .032 .053 .036 .016 
ENG .080 .089 .076 .089 
FYKE -.027 -.016 -.030 -.013 
MA .041 .009 

R2 .491 .427 .288 .399 .465 
R .701 .653 .537 .632 .682 
®est .604 .631 .717 .656 .621 



Bilaga 2:2 

Tabell 2:2. Produkten (ß r, ) samt andelen förklarad kriterie-
P kp 

varians för respektive kombinationer ia-e) av prog-
nosvariablerna för linjen SH (n=171) i årskurs 3 
i gymnasiet. (Kriterium är ett linjespecifikt me
delbetyg) . 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= Övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
o= övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
d= Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e= Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

Variabler 
vai » auc i ixuinu ili a 1 t 1 Ull 

Variabler 
a ib o d e 

Intagningspoäng .191 
Övningsämnen .022 .020 
Färdighetsämnen .202 .202 
Orienteringsämnen .119 .115 
Verbal begåvning .037 .042 .036 .053 
Icke-verbal begåvning .017 .027 .031 
SOÄ .060 .078 .081 .052 
SVE .019 

1— CD CD 

•
 

1 

OO CO CD 

•
 

1 -.009 
ENG .032 .047 .038 .033 
FYKE .013 .021 -.017 
HA .087 .102 .077 .102 

R2 .405 .343 .322 .417 .360 
R .636 .586 .567 .646 .600 
aest .547 .569 .586 .543 .569 



Bilaga 2:3 

Tabell 21,3. PtxidttktGTT Cg r . ) samt andelen förklarad kriterie-p Kp. 
varfana- far respektive korrfci i nationer tare) av prognos-
variablerna för linjen IMA (n=2Q7) i årskurs 3 i gymna
siet- (Kriterium ar ett linjespecifikt medelbetyg). 
<x= rntagningspoäng». begåvnings- och kunskapsprov 
b- övnings-,, färdighets- och oriteniseringsärrinen 
o— övningsåmnenv begåvnings- och kunskapsprov 
d- Fardighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e- OrEeprfeeri'ngsämren» begåvnings- och kunskapsprov 

Variabler Variabelkombination 
• a b .g , ct Q 

Intagningspoäng .272 
Övningsämnen -..001 .001 
Färdighetsämnen .198 .326 
Orienteringsämnen ..335 .368 
Verbal begåvning .010 .014 -.005 .019 
Icke-verbal begåvning. .006 .005 .012 
SOÄ .109 .143 .090 .074 
SVE -.043 -.032 -.051 -.042 
ENG -.019 -.025 9 • CD

 
CZ
> 

O
O
 

FYKE .OM -116 .125 .059 
MA .153 ..18.3 .130 .160 

R2 .566 .532 .431' .595 .642 
R .752 .729 .657 .771 .801 
0est .581: .598 .666 .562 .529 



Bilaga 2:4 

Tabell 2:4. Produkten ($ r. ) samt andelen förklarad krite-
P 

rievarians för respektive kombinationer (a-é) av prognosvariab-
lema för linjen EK (n=71) i årskurs 3 i gymnasiet. (Kriterium 
är ett linjespecifikt medelbetyg). 
a= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
b= övnings-, färdighets- och orienteringsämnen 
o= övningsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
d- Färdighetsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 
e- Orienteringsämnen, begåvnings- och kunskapsprov 

Variabler Variabel kombination 
a b 

Intagningspoäng .332 
Övningsämnen .007 
Färdighetsämnen .077 .129 
Orienteringsämnen .139 .182 
Verbal begåvning .007 .011 .013 
Icke-verbal begåvning 
SOÄ 

.003 

.015 
-.003 
.022 .026 

SVE -.023 -.013 
ENG .059 .060 .042 .058 
FYKE .029 .016 -.015 
HA 

C
O

 o
 

C
D

 

• 

1 -.010 

R2 .385 .216 .126 .190 .238 
R .620 .465 .355 .436 .488 
°est .598 .655 .713 .686 .656 



APPENDIX A 

En undersökning av potentiella interagerande modera
torer 





Syftet med denna bearbetning har dels varit att jämföra olika predik-
tionstekniker vid studier av presumtiva moderatorer (jmf kapitel 3) 
samt att undersöka existensen av potientiella interagerande modera
torer vid prognos av framgång i gymnasiet. Köns- och socialgrupps-
tillhörigheten är de variabler som här analyserats. 

Följande hypoteser förväntades bli besvarade, 

- Prognosen av framgång i gymnasiet, mätt med medelbetyg i års
kurs 3, förändras på grund av att könsfaktom fungerar som en 
moderator. 

Prognosen av framgång i gymnasiet, mätt med medelbetyg i års
kurs 3, förändras på grund av att socialgruppstillhörigheten 
fungerar som en moderator. 

Prognosen av framgång i gymnasiet, mätt med medelbetyg i års
kurs 3, förändras på grund av att köns- och socialgruppstill
hörigheten tillsarrmans bildar interagerande modratorer. 

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen har utgjorts av 590 elever i årskurs 3 som 
under läsåret 1968/1969 tillhörde någon av de humanistiska- (HUM], 
samhällsvetenskapliga- (SH), naturvetenskapliga- (NA) eller eko
nomiska (EK) linjerna i gymnasieskolorna i Västmanlands län. 
Genom ett slumpmässigt förfarande delades undersökningsgruppen i 
en behandlingsgrupp (n=295) och en korsvalideringsgrupp (n=295). 
Endast om de undersökta variablerna påvisar moderatoreffekt ut-
föres korsvalideringen (Bashaw, 1966). 

Undersökningsvariabler 
De prediktorer som här använts förutom de presumtiva moderatorerna, 
har varit ett verbalt - och ett icke verbalt begåvningsprov, intag
ningspoängen till gymnasiet, kunskapsprov i svenska, engelska, 
fysik-kemi, matematik samt i samhällsorienterade ämnen. Kriteriet 
har varit ett medelbetyg av samtliga ämnen i årskurs 3 i gymnasiet. 

RESULTAT 

Validitetskoefficienten dvs den multipla korrelationen mellan 
prediktorerna och kriteriet blev .65 (p<.01) för den totala 
gruppen (N=295). Det skattade standardfelet blev .49. Tabell A: 1 
åsådliggör interkorrelationerna mellan kriteriet, en hopvägning 
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pv prediktorema genom stegvis regressionsanalys samt de poten
tiella moderatorerna. Korrelationerna utgörs av multipla ~ samt 
kanoniska korrelationer. 

Tabell A:1 Interkorrelationer mellan de undersökta variablerna 
på det totala materialet (N=295). 

Variabler Kriteriet Predik-
torer 

Kön Social
grupp 

pxk pxs 

Kriteriet 
Prediktorer (p) 
Kön (k) 
Socialgrupp (s) 
pxk 
pxs 

.65** .07 
.10 

.12 

.12 

.20** 

.44** 

.63** 

.10 

.05 

.51** 

.73** 

. 64** ' 
.47** 

**p <.01 1) Den andra koefficienten blev .20 

Analys av undergrupper 
Tabell A:2 visar de multipla korrelationerna mellan kriteriet 
och de använda prediktorema med uppdelning på kön och social
grupper. Genom denna uppdelning ökar prognossäkerheten ca 10 %. 

Tabell A:2 Multipla korrelationer mellan kriteriet och de an
vända prediktorema med uppdelning på kön och 
socialgrupper. 

Totalt 

(N=295) 

Kön SocialqruDDer Totalt 

(N=295) 
Pojkar 
(n=123) 

Fl i ekor 
(n=172) 

I 
(n=54) 

II 
(n=144) 

III 
(n-97) 

R2 .425 .437 .448 .510 .469 .410 
R .652 .661 .669 .714 .685 .640 
°est .49 .52 .47 .52 .50 .45 

När skillnader mellan undergruppernas korrelationer testades 
med hjälp av Fishers'z framkom, att inga signifikanta skill
nader existerade mellan någon av undergrupperna. 
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Försök att visa existensen av interagerande moderatorer ford-» 
rade en ytterligare uppdelning av undersökningsgruppen (tabell 
A:3). 

Tabell A:3. Multipla korrelationer mellan kriteriet och de an
vända prediktorerna med uppdelning på pojkar (P), 
flickor (F) och socialgrupper. 

Totalt PI1) FI2) P i l  F i l  P i l l  F i l l  
(H-295) (n=29) (n-25) (n=45) (n=99) (n-49) (n=48) 

R2 .425 .654 .557 .560 .442 .416 .575 
R .652 .809 .746 .748 .665 .645 .758 
öest .49 .46 .54 .59 .47 .43 .44 

P < .08 för t ex skillnaden PI - Pill 
1) PI betyder pojkar klassificerade i socialgrupp I 
2) Fl " flickor • » » I 

Säkerställda skillnader (p<.01) mellan undergrupperna kan inte 
påvisas i något fall. 

Differentiell predicerbarhet 
Tabell A:4 visar korrelationerna mellan absoluta beloppet av D 
(dvs (Dl) och de potentiella moderatorerna. 

Tabell A:4. Produktmoment- samt multipel korrelation mellan 
IDI och de potentiella moderatorerna. 

Variabler Korrelationer 

I D I X kö n •*.014 
j D I X socialg rupp .037 

Av tabellen ovan framgår att ingen av korrelationerna var signi
fikanta. Därför var det heller inte nödvändigt med en ytterliga
re uppdelning enligt Ghisellis (1963) anvisningar. 
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Modererad regression 
Tabell A:5 visar de multipla korrelationerna mellan kriteriet 
och de använda prediktorerna för både det linjära och mode
rerade fallet. Fallet 2c t ex utgör korrelationen mellan kri
teriet och prediktorerna samt de interagerande moderatorerna. 
Fallet 2a och 2b utgör korrelationerna mellan kriteriet och 
prediktorerna när de kompletteras med endast en moderator. 

Tabell A:5. Linjära och modererade multipla korrelationer 
mellan kriteriet och de undersökta moderatorerna. 

Modellar Multipel korrelation 

Linjära 
1 a) prediktorerna (p) .652 

b) -? + kön (k) .652 
c) + socialgrupp (s) .654 
d) + k + s .654 

Modererade 
2 a) p + k + (pxk) .653 

b) p + s + (pxs) .659 
c) p + k + s + (pxk) + (pxs) .660 

Av tabell A:5 framgår att validitetskoefficienten ökar ytterst 
obetydligt när de presumtiva moderatorerna vägs in i den den 
multipla regressions ekvationen i den linjära modellen. Jäm
förelsen mellan den linjära och modererade modellen visar 
ingen signifikant ökning av korrelationen när korsproduktter-
merna införs. Endast i fallet 2b kan en liten ökning påvisas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de presumtiva moderatorerna 
- kön och socialgrupp inte fungerade som moderatorer i denna 

undersökning. Detta föranledde att ingen korsvalidering ut
fördes. Könsfaktorn har dock i tidigare moderatorundersökning
ar givit signifikanta effekter (t ex Seashore, 1962; Kleine & 
Rock, 1960). Även socialgruppstillhörigheten har haft mode
rerande effekt i vissa undersökningar (Klein & Rock, & Evans, 
1968; Rock & Evans & Klein, 1969; Flaugher & Rock, 1969). 
I denna undersökning har även interaktionen mellan köns- och 
socialgruppstillhörigheten studerats som en tänkbar moderator. 
Resultaten visade emellertid att inte heller denna interaktion 
fungerade som moderator när analysen utfördes på undergrupper. 
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APPENDIX B 

En jämförande studie av MR och ANOVA 





Syftet med denna delundersökning har delvis varit att se i vil
ken utsträckning framgång i gymnasiet mätt med medelbetyg av alla 
ämnen i årskurs 3 är influerad av köns-, socialgrupps- och linje-
tillhörigheten. Dels har syftet varit att jämföra och analysera 
materialet med två konventionella metoder nämligen variansanalys 
(ANOVA) och multipel regressionsanalys (MR) . ANOVA har använts på 
två olika sätt, dels som en matematisk-deskreptiv analys och dels 
som en statistisk-induktiv analys. Den matematisk-deskreptiva ana
lysen ger en uppfattning om variansstrukturen i datamassan, medan 
den statistisk-induktiva analysen ger den statistiska signifikan-
sen baserad på sannolikhetsmässiga grunder. 

Sambandsmått vid enkel varians
analys (ANOVA) 
En analysmetod som använts vid utvärdering av prognosinstrument 
är som framgått i kapitel 4 variansanalys (ANOVA). Den påminner 
statistiskt sett om regressionsanalys. Företrädesvis har ANOVA 
använts om de undersökta variablerna varit diskreta. Prognos-
värdet har ofta uttryckts i olika sambandsmått. ANOVA har också 
traditionellt använts när skillnader mellan olika grupper i 
vissa variabler varit av intresse att konstatera. Det har då 
ofta inneburit en signifikansprövning av skillnader mellan sam-
pelmedelvärden som mynnat ut i ett t- eller F-värde. En avslut
ning av analysen med dessa värden är olyckligt eftersom motsva
rande mått finns som förklarar sambandens styrka mellan oberoen
de och beroende variabler även i komparativa undersökningar. 
Sådana mått ökar graden av relevant information i de flesta 
fall (set ex Vaughan S Corballis, 1969; Kennedy, 1970; Eike
land,, 1971; Smith, 1972). Önskvärt är att både mått på resulta
tens stabilitet (statistisk signifikans) och mått på samban
dens styrka redovisas samtidigt där detta är möjligt att göra. 

Det är speciellt en typ av situationer där tidigare problem 
uppstått vid beräkning av relationsmått med MR. Det är när 
oberoende variabler är diskreta och den beroende kontinuer
lig och linjärt relaterad. Problemet har då traditionellt 
lösts med MR eller kanonisk korrelation. Det förra fallet 
har framgångsrikt analyserats med variansanalys, men man 
har därmed inte alltid velat se den som en korrelationsteknik. 

Olika mått relaterade till ANOVA har dock utvecklats för att 
beskriva ett sambands styrka. Kelleys (1935) epsilon (e2) som 
var ett försök att undvika vissa brister hos Pearsons korrela
tionskvot (ri2) föll mer eller mindre i glömska efter stark 
kritik av Norton & Lindqvist (1951) och Lindqvist (1953). 
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Hays (1963) härledde sedermera ett korrelationsmått omega (w^) 
mellan en kvalitativ oberoende variabel och en beroende variabel. 
Genom att den totala variansen i den beroende variabeln defini
erades något annorlunda än vad Kelley gjorde, kom dessa mått 
att skilja sig från varandra. Glass & Hakstian (1969) har gjort 
en analys av dessa mått och bl a behandlat tolkningsproblemen. 
Vid en direkt jämförelse mellan måtten skriver de 

"For the purpose of studying measures of the strength of asso
ciation in comparative experiments, a discussion of the true* 
definition of cr is merely academic. Kelley's e and Hay's a) 

would be essentially the same in practice: 

2 MS 0) w 
1 + 

2 "tot e SS 

MS does not vary systematically as N̂ °» but SS. , increases. 
w lOl 2 2 

At their most discrepant Cwhen SŜ  the ratio of e to u is 
1+1/(N-J). In practice3 e and u> would probably not differ 
by more than .01 or .02." (Glass & Hakstian, 1969, s 407). 

2 2 Både e och w är skattningar av hur stor proportion varians 
som den kvalitativa oberoende variabeln kan förklara av krite
rievariansen. I ANOVA motsvarar den modell I dvs modellen med 
fixa effekter. (Motsvarande sambandsmått i den randomiserade 
effektmodellen är Curetons (1931) intraklasskorrelation (pj), 
som anpassats till variansanalysen). För en utförligare dis
kussion och tillämpning av samtliga ovan nämnda mått se t ex 
Kirk (1969). Det gemensarrma för dessa sambandsmått är att de 
innefattar både de linjära och kurvlinjära sambanden mellan 
den oberoende och beroende variabeln. Man kan^alltså med för
del vid envägsvariansanalys använda antingen n^, £2 eller 
vid skattning av effektstorleken. Svårigheter uppstår dock 
vid mera komplexa designer. Det lämpligaste måttet är beroende 
av om de analyserade faktorerna är fixa eller randomiserade 
Qm inte tillräcklig hänsyn tas till detta förhållande kan 
det leda till allvarliga över- och underskattningar av effek
terna (se t ex Fleiss, 1969). 
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"No simple formutas for estimating the magnitude of experimen
tal effects in all such situations seem possible. Rathert the 
investigator must examine the column of expected mean squares 
in his analysis of variance table3 identify the bona fide compo
nents of the variance of an observation* and use as an estimate 
of total variance that linear combination of mean squares appro
priate to hts design." (Fleiss, 1969 s 276). 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen har utgjorts av 519 elever som under läs
året 1968/1969 tillhörde någon av de humanistiska-(HUM), samhälls
vetenskapliga, (SH) eller naturvetenskapliga (NA3 linjerna i gym-
naiseskolorna i Västmanlands län (se tabell B:D- Det totala elev
antalet på dessa linjer i årskurs 3 var 589. Minskningen (ca 8.8 %) 
beror på det externa bortfallet dvs redigering i undersökningsva
riabler av databehandlingstekniska skäl* 

Tabell B: 1. Fördelningen av elevmaterialet på linjer, kön och 
socialgrupper (s). 

HUM 
s 1 s 11 s II 

SH 
I s I s I 

Linjer 

I l  s i i  
NA 

I s I s II 
m T °-

S tait 
Pojkar 
Flickor 

6 
12 

8 
72 

7 
36 

13 
10 

28 
63 

19 
36 

34 
13 

61 
34 

50 226 
15 293 

Total t 18 80 43 23 91 57 47 95 65 519 

Oberoende och beroende variabler 

De oberoende variabler (prediktorer) som här använts har varit 
fixa diskreta variabler som köns-, social- och linjetillhörighet. 
Socialgruppsvariabeln klassificerar eleverna, som tidigare nämnts, 
i tre grupper med hänsyn till faderns inkomst, utbildning och yrke. 
Av de stora antalet linjer som erbjuds på gyrmasiet har endast de 
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tre största huvudlinjerna studerats, nämligen HUM, SH och NA. 
Den beroende variabeln (Kriteriet) har utgjorts av medelbe
tyget av alla ämnen i årskurs 3 i gymnasiet. 

Procedur 

Analysen av datamassan har skett på tre olika sätt. Den första 
analysen (en "over all analys") är en 2x3x3 variansanalys där 
samtliga individer ingår. De tre undersökta variablerna är i 
ordning kön (k), socialgrupper (s) och linjer (1). Genom att 
beräkna kvadratsurrmorna på den oberoende variabeln erbjuds 
möjligheten att skatta olika associationskoefficienter. (En 
statistisk induktiv analys är också möjlig att utföra). Där
efter beräknas motsvarande mått på de reducerade designerna.' 
Med en sådan uppdelning kommer det att framgå vilken variabel 
eller kombination av variabler som förklarar den största vari
ansdelen i kriteriet. Den andra variansanalysen baseras på en 
ortogonal design. Med en sådan design blir variablerna k, s 
och 1 okorrelerade. Detta kan åstadkomnas antingen genom mani-
pulering av data på ett sådant sätt att lika eller proportio
nella cellfrekvenser erhålles. Förfarandet leder sannolikt 
till att en artificiell population erhålles. Med lika cell-
frekvenser skulle så många observationer ingå i det externa 
bortfallet (se tabell B:1) att proportionella cellfrekvenser 
förmodligen ger ett bättre utnyttjande av data. Tabell B:2 
visar hur en sådan design ser ut. 

Tabell B:2. Reducerad design av det totala undersökningsmate
rialet med proportionella cellfrekvenser. 

HUM 
s i i  

SH 
s i l l  

NA 
s III To» 

s I s i i  s i i  I s I s 11 s i l l  s I s 11 s III tait 

Pojkar 6 8 6 6 8 6 6 8 6 60 
Fl i ekor 12 16 12 12 16 12 12 16 12 120 

Total t 18 24 18 18 24 18 18 24 18 180 

Med denna design kommer endast korrelationsmått (associations-
koefficienter) och varians komponenter att beräknas. Någon 

11 



statistisk-induktiv analys är inte lämplig här eftersom undersök
ningsgruppen inte kan antas vara sannolikhetsmässigt draget. För
delen med denna design är att enkla mått erhålles för varje varia
tionskälla som visar hur mycket dessa variabler bidrar till för
klaringen av kriterievariansen. Den tredje analysen utgörs av en 
traditionell multipel regressions analys med dummy koding av de 
undersökta diskreta variablerna. Denna analys: förväntas inte ge 
-någon ytterligare information. 

Associationskoefficienter 

Eftersom kriteriet i denna undersökning utgörs av medelbetyg bör 
inget större fel uppstå om detta mått antas ligga på intervallska-
lenivå. Den vanligaste associationskoefficienten beräknad med kvad-
ratsumnor torde på denna nivå vara ii (den skattade eta-koefficien-
ten). Eta-koefficienten (se ekv B:1), eller korrelationskvoten som 
den också kallas, är ett sammanfattande mått för sambandet mellan 
den oberoende variabeln och den beroende vilket ger ett uttryck 
för både de- linjära och kurvlinjära sambanden mellan variab
lerna. 

I ekvation B : 1 ovan står SSg för kvadratsunnman mellan grupper och 

SS- för den totala kvadratsurrman. Kvoten mellan SSgOch SS., (kvad-
raèsurrman inom gruppen) är F-fördelad, n står för antal indivi
der och k för antal grupper,.. Olika korrigerade versioner av 
korrelationskvoten har föreslagits av bl a Hays (1963) och Vaughan 
& Corba11is (1969), 

SSB~(k~1) MSW (F-1 ) (k-1) frl-v B °) 
w " SST + MSW (F-1) (k-1)+n (ekv B.2) 

2 » Kelley (1935) föreslog e vars mått senare diskuterats av bl a 
Cohen (1965). 

„ SSD- (k-1 ) MS re ti ri ii ~2 B w (F-1) (k-1) f i • oi e = —^ = —! (ekv B:3) 
T (F-1) (k-1)+n-1 

2 2 Både oj och e utgör nöjaktiga korrektioner om variansanalysmo
dellen utgörs av ,Modell I. För den randomiserade effektmodellen 
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(Modell II) kan lämpligare associationsmått tillämpas (Sämdal, 
1974).1 Karateristiskt för dessa mått är att skattningen blir 
säkrast om grupperna har lika individantal samt att n > e2>io2. 

RESULTAT 

Den första bearbetningen är en s k "over all analys" för kön, 
socialgrupper och linjer dvs en 2x3x3 faktorieli variansanalys. 
På grund av skillnader i cellfrekvenser är det inte direkt lämp
ligt med en variansanalys av traditionell typ. Det skulle inne
bära att lika cellfrekvenser måste skapas på artificiell väg -
antingen genom att t ex bilda harmoniskt medelvärde av antalet 
observationer per cell eller genom att fylla cellerna med res
pektive cellmedelvärde upp till den högsta cellfrekvensen 
(se Winer, 1962, s 222 ff., Scheffe, 1959, s 112 ff.) I stället 
kan det vara lämpligt att med hjälp av enkel variansanalys beräk
na mellan-kvadratsurrman och den totala kvadratsumman på de bil
dade 18 grupperna. 

Tabell B:3. Enkel variansanalys för kön (k) socialgrupper (s) 
och linje (1) dvs kxsxl. 

Variansorsak SS fg HS c *2 F n r^ 2 ̂ \ ( e  )  ( w .  )  

Mellan grupp er 8.174 17 .481 1.126 .037 .004 .004 
Inom gr tfpper 213.755 501 .427 

Totalt 221.929 518 

Tabell B:3 visar hur stor del av totalvariansen som kan för
klaras genom grupptillhörigheten. Den kvadrerade eta-koeffi-
cienten visar här att uppskattningsvis 3.7 % av totalvariansen 
i kriteriet kan förklaras. Förutom huvudvariablema k, s, och 1 
ingår då också interaktionerna mellan dessa. Genom att beräkna 
multipel och enkel eta för de reducerade designerna erhålles en 
god överblick hur associationskoefficienterna varierar i olika 
designer. Förfarandet visar bl a vilken av variablerna som har 
det största inflytandet på betygsvariansen. 
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Tabell B:4. Enkel variansanalys för kön och socialgrupper (kxs). 

Variansorsak SS fg "S F n2 (-2j (-2j 

Mellan grupper 
Inom grupper 

6.488 
215.441 

5 
513 

1.298 3.090** . 029 .020 .020 
.420 

Totalt 221.929 518 

**p < .01 

Tabell B:5. Enkel variansanalys för kön och linjer (kxl). 

Variansorsak SS fg "S F ^2 { %2 )  (-2j 

Mellan grupper 
Inom grupper 

1.706 
220 «<223 

5 
513 

.341 .795 .008 .000 .000 

.429 

Totalt 221.929 518 

Av tabellerna ovan framgår att eta-koefficienterna minskar från 
den totala variansanalys designen till de två-faktoriella desig
nerna. Av de undersökta variablerna verkar socialgruppstillhö
righeten förklara den största delen av kriterievariansen. Detta 
bör klarare framgå vid en enkel variansanalys av de enskilda 
variablerna. 

Tabell B:6. Enkel variansanalys för kön (k). 

Variansorsak SS fg MS F ~ 2 r n (Ê2) (O) ) 

Mellan grupper .459 1 .459 1.072 .002 .000 .000 
Inom grupper 221.470 517 .428 

Totalt 221.929 518 
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Tabell B:7. Enkel variansanalys för socialgrupper (s). 

Variansorsak SS fg HS F n2 ( ê 2 >  
^ 9 

( w  )  

Mellan grupper 

-ä" co L
O
 

2 2.923 6.976** .026 .023 .023 
Inom grupper 216.083 516 .419 

Totalt 221.929 518 

**p < .01 

Tabell B:8. Enkel variansanalys för linjer (1). 

Variansorsak S S  f g  M S  c a2 F  n  a 2 )  > 2 !  (w Ä) 

Mellan grupper 1.150 2  .575 1.343 .005 .002 .002 
Inom grupper 220.779 516 .428 

Totalt 221.929 518 

Av tabellerna ovan framgår att socialgruppstillhörigheten 
förklarar mera av kriterievariansen än vad köns- eller linje-
tillhörigheten gör. Tabell B:7 visar att socialgruppstill
hörigheten svarar för mer än hälften av vad samtliga huvud-
variabler och' interaktions variabler tillsammans förklarar 
av kriterievariansen. 

hör att estimera det relativa bidraget hos varje faktor till 
förklaringen av kriterievariansen är en ortogonal varians-
analys i detta fall att föredra. En sådan design kan erhållas 
postiori genom skapande av en proportionell design (se ta
bell B:2). Förfarandet innebär att man övergår från en "natur
lig" (verklig) icke-ortogonal population till en artificiell 
ortogonal. Eftersom undersökningsgruppen inte är helt sanno-
likhetsmässigt draget är ett traditionellt F-test här av 
ringa intresse. Däremot kan skattningar av varje faktors 
relativa bidrag till förklaringen av kriterievariansen med 
fördel göras. Eta-koefficienter för varje variabel kan 
beräknas. Designen är endast av intresse i de fall där 
man framför allt är inriktad på att visa relationen mel
lan prediktorerna, även om detta sker på bekostnad av den 
naturliga populationen. 
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Om analysen Sr av intresse endast i beskrivande syfte tycks en 
fullständig randomiserad modell vara nödvändigt trots att vari
ablerna är fixa (givna). En fixmodell skulle innebära att vissa 
faktorer eller komponenter i kolumnen E(MS) skulle försvinna 
och därmed även förklaringen av den enskilde variabelns bety
delse i kombination med de övriga. 

Tabell B:9. Variansanalys,på den "reducerade" ortogonala designen. 

Variantorak SS fg MS E (MS) VC Rei n2 

Kön (K) 1,007 1 1.807 . 381 • .480 • .000 • .000 • 3«3*16.o2k .007 .016 .023 

tee grp (•) 6*834 2 3.417 .381 • .480 • .000 • .000 • 2'3'16.o2# .027 .060 .087 

Linjer (l) 2.024 2 1.012 »381 • .480 • .000 • .000 • 2*3*16.0^ .002 .004 .026 

Hl 1.418 2 .709 .381 • .480 • 3»16.o2ka .000 .018 

Kl .152 2 .078 .381 • .480 « 3*16.o2kl .000 .002 

«1 1.188 4 .292 .381 « .480 • 2'16.o2al .000 .015 

tal 3.448 4 .882 .381 • 16*°aE(k»l) *030 ,067 ,044 

Ettal) 81.889 182 .381 .381 .381 .852 

Totalt 78.840 179 .447 1.000 

Den latenta variansstrukturanalysen kan ske på olika sätt gencm 
kombinationer av olika komponenter. Genom att studera hur stor 
del av varje enskild variabels kvadratsumma utgörs av totalen, 
erhålles mitt (t ex fi2), som vi tidigare har sett ger information 
av den relativa förklaringen av variansen. I varianskomponent-
kolumnen (VC) framgår att tre komponenter (interaktionsvariab-
lerna ks, kl och si) är noll vilket innebär att de inte bidrar 
med något tillskott i den infererade strukturen. Oetta är lite 
svårt att förklara eftersom dessa komponenter har inslag av 
samtliga övriga faktorer. Rent matematiskt borde dessa bli nega
tiva vilket kan utläsas av tabell B:9. Utfallet är inte helt 
ovanligt när varianskomponenter skattas i en komplex design. 
Tidigare forskning ger inget entydigt svar på hur negativa kompo
nenter ska behandlas. En del forskare rekorrmenderar att sådana 
vården sätts lika med noll (se t ex Medley & Mitzél, 1963/ s 316, 
Hays, 1970, s 436) medan andra menar att negativa värden borde 
rapporteras (VaughanS Corballis, 1969, s 212). Genom att defi-
nera dessa värden som noll införs ett fel som påverkar de andra 
komponenetema. Eikeland (1971) som också menar att negativa 
värden bör rapporteras skriver: 

"Jt does not seem unreasonable to reconsider the interpretation 
problem connected with, negative componente. Traditionally, they 
have been considered nonsence components, as variances can not 
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take negative values. However3 one should veflext the foot thaf 
what is called variance components sometimes turn out to be 
covaxn-ance componentss and meaningful". (Eikeland, 1971. s 36). 

Av tabell Bs9 framgår att vid analysen har den traditionella 
proceduren använts som sätter negativa "varianskomponenter" 
lika med noll. Förutom att komponenterna beräknats har även 
dess relativa bidrag skattats. Tabellen visar att könstill
hörigheten svarar för ca 1.5 % av variationen, socialgrupps-
tillhörigheten för 6 % och linjefaktorn för ca 0.5 %. Avvikel
serna mellan de relativa varianskomponenterna och de kvadre-
rade eta-koefficienterna förklaras förmodligen av att förutsätt
ningarna för den randomiserade designen inte är uppfyllda. Det 
ër dock möjligt att erhålla en överblick av respektive faktors 
betydelse till förklaringen av kriterievariationen. Att fel-
komponenten är så stor som 85 % förklaras av att andra vari
abler bättre förklarar kriterievariationen än de som här be
handlats. En ytterligare bearbetning som här utförts är ana
lys av varje enskild faktors viktade komponenter. Sanrmanslagna 
utgör de faktorns egenvarians. Genom att frigöra komponenterna 
i modellen ger tabell B:9 följande könsvarians, 

MSk - o2e • n02ksl • lna2ks + sna2kl • slna2k 

1.807».381 + 16 X.030 + .000 + .000 + 144 x.007 

0m MS. sätt lika med 1.000 kan de fem komponentemas proportio
ner beräknas, 

1.000«.211 + .266 + .000 + .000 + .558 

Sammansättningen av variansen för kön visar att en enda källa 
svarar för 56 % av variansen. Denna komponent kan betraktas som 
en "corrmon variance" för könsfaktorn och den del som mest in
fluerar betygsvariationen. Motsvarande komponenter (understrykna) 
för socialgrupper och linjer blir, 

MS = 3.417 - .381 + 16 X .030 + .000 + .000 + 16 x .030 
s 

1.000 « .112+ .140 + .000 + .000 + .759 
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MS. = 1.012 = .301 + 16 X .030 + .000 + .000 + 96 x .002 
1 1.000 = .376 + .474 + .000 + .000 + .190 

Av dessa undersökta variabler framgår att socialgruppsvaria
beln har det största inflytandet vid skattningen av förkla
rad kriterievarians. Av tabell B:9 framgår vidare att ingen 
interaktion finns mellan kön och socialgrupper (ks), kön och 
linjer (kl) samt socialgrupper och linjer (si). En trippel-
interaktion kan dock antas föreligga mellan dessa faktorer 
(jrrrF ksl). 

PIS. . = .862 = .381 + 16 x .030 
Ksi 1.000 = .441 + .559 

En tolkning kan vara att framgången i gymnasiet sannolikt 
påverkas av det kön eller den socialgrupp som eleven tillhör 
samt den linje på gymnasiet som eleven går i. 

Den tredje analysen är en traditionell regressionsanalys med 
dumny koding av variablerna. Analysen bör sannolikt ge sanrna 
resultat som den första analysen visade (se Jennings, 1967, 
Cohen, 1968, Hurst, 1970, Wahlberg, 1971). Interaktionsvari
ablerna har här inte medtagits och den maximala förklaringen 
av kriterievariansen bör därför understiga värdet 3.7 % (se 
tabell B:3). 

Tabell B:10. Medelvärden (x), spridningar (s) och korrelationer 
för kön, socialgrupper och linjer (durrmy kodade). 

Variabler 1 2 3 4 5 6 X s 

1. Medelbetyg åk 3 .045_ _ .127 .018 _ . AQÌ . -.067 1 
C

D
 

1 
C

O
 • 1 
C

O
 

1 _.66 

2. D Kön .137 -.158 

C
O

 LO C
O

 

• 

1 -.120 .44 .50 

3. D^Soc grp -.468 1 C
D

 
c
n
 

C
D

 O
O

 LO C
D

 

• 1 .17 .38 

4. D^Soc grp .065 .025 .51 

C
D

 LO 

• 

5. D^Linje -.428 

1— cs
j 

• .45 

6. D.Linje .33 .47 
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Av tabell B:10 framgår att D^Soc grp uppvisar den högsta korre
lationen med kriteriet vilket också innebär att den går in som 
den första variabeln i den stegvisa regressionsanalysen. 

Tabell B:11. Stegvis regressionsanalys med kön, socialgrupper 
och linjer som prediktorer. 

Variabler R R 2 

3. D^Soc grp 

k. D^Soc grp 

6. D^Linje 

2. D Kön 

5. D^Linje 

.1273 

.1548 

.1657 

.1686 

.1688 

.0162 

.0239 

.0275 

.0284 

.0285 

Tabell B:11 visar att summan av de ingående variablerna för
klarar ungefär 2.9 % av kriterievariansen. Denna siffra är i 
stort jämförbar med surrman av eta-koefficienterna i tabell 
B:6, B:7 och B:8. För att likheten mellan ANOVA och MR tyd
ligare ska framgå beräknas respektive faktors korrelation 
med kriteriet. Tabell B:10 visar att könsvariabeln (k) korre
lerar rbis"'45 med kriteriet (y). Socialgruppsvariabeln (s) 
uppvisar följande samband med kriteriet, 

R sy= (.127)2 + (.018D2 - (2) (.127)(.018)(-.468) 

1-(-.468)' 

1/2 
= .158 

På liknande sätt erhålles linjefaktorns (1) samband med 
kriteriet, 

Ri = 
iy 

(.004)2+ (-.067)2 (2) (.004) (-.067) (-.428)' 

1 — ( —.428) ' 

1/2 
= .072 
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Tabell B: 12 visar överensstämmelsen mellan detemninatienskoeffi-
cienterna och eta-koefficienterna. ' 

Tabell B:12. Överensstämmelsen mellan korrelationskoefficienten 
och eta-koefficienten. 

r2, =.002 t£ =.002 (j«F tabell B 
0ky k 
R2 =.025 r£ =.026 (jmf tabell B 

sy s 
R2 =.005 n? =.005 (jmf tabell B 

l'y 1 

Genom att beräkna produkterna av betavikten (g) för respektive 
prediktorvariabel och dess korrelation (r) med kriteriet kan 
prediktoremas variansbidrag (ßr) erhållas. En begränsning i 
bruket av detta estimât av prediktorkomponenter är att produkter
na här analyseras endast om de är positiva. 

Tabell B: 13. Prediktoremas variansbidrag sant andelen förklarad 
kriterievarians . 

Variabler 

2. D Kön .045 .029 .001 

3. D^oc grp .127 .168 .021 j 

4. 02Soc grp .018 .103 .002 j *°23 

5. D .Linje .004 -.008 .0001 
1 > .004 

6. D2Linje -.067 -.060 .004J 

Siffrorna motsvaras av de som ernällits i tabell B:12. Avvikelser
na torde bero på avrundningsfel vid uträkningarna. 

Sarrmanfattningsvis visar beräkningarna att ANOVA och MR överens
stämmer väl med varandra. Om nnan avser att göra en ren deskreptiv 
analys av variablernas prediktiva bidrag torde det inte ha någon 
betydelse om ANOVA eller MR används, även om variablerna är diskreta. 
MR framstår dock som en mer flexibel och lätt användbar metod i 
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prediktionssammanhang vilket tidigare framgått. Generalise- , 
ringen kan också med MR-metoden knytas till den naturliga po-
pulationen. Att visa den underliggande variansstrukturen i 
data med hjälp av ANOVA är mera av hypotesgenererande karaktär 
medan MR-metoden sannolikt är mera tillämpbar i den praktiska 
utvärderingen. 
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APPENDIX C 

Förslag till konstruktion av prognostabell 





En typ av prognostabell är en tabell där elevens sannolikhet 
att tillhöra den bästa eller den sämsta gruppen av elever i én 
årskurs framgår. För att här åskådliggöra hur denna sannolik
het kan beräknas, antas att de urvalsinstrument som existerar 
vid intagningen till gymnasiet utgörs av intagningspoängen,kun
skapsprovet i engelska samt det verbala och icke-verbala begåv
ningsprovet. Vidare antas att sannolikhetstabellen ska upprät
tas på basis av data erhållen från årskurs 1 i gymnasiet. Av 
figur C : 1 framgår dels samtliga prognosinstruments bidrag till 
förklaringen av kriterievariansen (jmf tabell 10) och dels en 
ny viktning av enbart signifikanta prognosinstrument dvs de ur
valsinstrument som här ligger till grund för den konstruerade 
prognostabellen. 

Tabell C:1. Viktkoefficienten (ß^) för olika sammansatta prog

nosinstrument samt deras spridningar (s) och korre
lationer med kriteriet^ (r. ). kp 

Total (N=856) 
Prognosinstrument 

eP 6p2' s 
"ko 

Intagningspoäng (HIT) .590* .592 .475 .710 
Verbal begåvning (BEGV) .068* .107 6.134 .396 
Icke-verbal begåvning (BEGIV) .087* .059 5.241 .331 
SOÄ -.046 5.347 .330 
SVE .028 6.275 .397 
ENG .183* .185 4.472 .460 
FYKE .009 6.321 .345 
MA .022 6.269 .342 

R2 -E $ r, p kp 
R 
°est 

.566 

.752 

.415 

.567 

.753 

.415 

*p < .05 
1) Kriteriets spridning är .627 
2) Ny viktning av enbart fyra ingående prognosinstruraent 

Av tabell C:1 framgår bl a att sarrma multipla korrelation (R=.75) 
erhålles vid de båda variabelkombinationerna. Vikten ökade fram
för allt för det verbala begåvningsprovet när kunskapsproven 
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(utom ENG) uteblev, medan den sjönk för det icke-verbala pro
vet. Med hjälp av ovanstående data kan den nya multipla regres'-
sionsekvationen enkelt beräknas, 

y= -.843 + .781 INT + .026 ENG + .011 BEGIV + .007 BEGV 

där y utgör det skattade medelbetyget efter avslutad årskurs 
1. De genomsnittliga avvikelserna av de faktiska kriterievär
dena från de skattade beräknades till .41. Elevens intagnings
poäng samt resultaten på begåvningsprovet och kunskapsprovet 
i engelska kan enkelt insättas i ekvationen varvid en skatt
ning erhålles av elevens medelbetyg efter avslutad årskurs 1. 
Om ett enkelt sannolikhetsmått önskas av t ex eleven själv 
eller av studiereådgivare hur tillfredsställande eleven kom
mer att klara sig under det första året i gymnasiet, kan en 
konstruerad prognostabell vara till hjälp. (Prognosen av 
framgång som uttrycks i erhållet medelbetyg är alltså base
rad endast på dessa fyra prediktorer). Ett exerrpel på hur 
en sådan tabell kan konstrueras med hjälp av ovanstående 
multipla regressionsekvation ska här skisseras. 

Fördelningen av elevernas medelbetyg i årskurs 1 följer för
modligen den approximativa normalfördelningen eftersom för
delningen av medelbetyget tenderar att gå mot normalfördel
ningen enligt den centrala gränsvärdesatsen. Trots att en
skilda betyg i de olika ämnena består av diskreta värden 
dvs eleverna kan endast erhålla slutbetygen 1, 2, 3, 4 och 
5 så kommer medelbetyget att teoretiskt fördela sig över alla 
värden mellan 1 och 5. Denna teoretiska fördelning benämnes 
T-t Är kriteriets medelvärde (3.10) och spridning (.63) kän-

da, kan man med hjälp av normalfördelningstabell sedan bestäm
ma gränserna för det antal elever som kommer att gå vidare i 
studierna, som kumulativa procenttal. En sådan konstruerad 
prognostabell kan likna den som presenteras i tabell C:2. 
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Tabell C:2. Exempel på prognostabell baserad på det totala ma
terialet i årskurs 1 med fyra ingående prognosin
strument,, nämligen INT, ENG, BEGV .och BEGIV. Tabel
len är baserad på 856 elever i gymnasiets årskurs 1. 

Råpoäng på prognosinstrument Skattat kriterievârde Grad av sannolikhet 
att tillhöra: 

INT ENG BEGV BEGIV Mede-l betyg i åk 1 3D % 30 % 
sämsta bästa 

3.00 15 20 20 2.25 .90 <•01 
3.00 15 20 40 2.47 ,78 .01 
3,00 15 40 20 2.39 ,84 <,01 
3.00 15 40 40 2.61 .65 .03 
3.00 30 20 20 2,64 ,63 .03 
3.00 30 20 40 2.86 .41 .06 
3.00 30 40 20 2.78 .49 »06 
3.00 30 40 40 3.00 .29 ,15 
4.00 15 20 20 3.03 .26 ,16 
4.00 15 20 40 3.25 .09 .33 
4.00 15 40 20 3.17 .12 ,26 
4.00 15 40 40 3.39 .07 .46 
4.00 30 20 20 3,42 .06 .51 
4.00 30 2D 40 3.64 .02 .61 
4.00 30 40 20 3,56 „03 .63 
4.00 30 40 40 3.78 .01 .80 

Värde i T- -
* 

fördelningen där 30 ? gir vi dare 2-77 3.43 

T) Endast ett fåtal råpoängsvärden har utsatts 

De skattade kriterievärdena har i tabell C:2 beräknats för 
elever med intagningspoängen 3..G och. 4,0. Ungefär 60 % 
av de erhållna värdena korrmer att ligga inom ett intervall av .41 
medelpoäng från de skattade och cirka 95 % av värdena inom ett 
intervall av 1.96 x .41=.80 medelpoäng osv). I tabellen framgår 
bl a att en Blev som erhållit intagningsbetyget 3.0 i medeltal 
samt 30 poäng på engelska provet och 20 poäng på vardera begåv
ningsproven, har en sannolikhet på .63 att tillhöra de 30 % ele
ver som erhåller det högsta medelbetyget i årskurs 1. Beräkning
arna har tillgått så att elevens poäng insattes i den erhållna re
gressions ekvationen vilket ger ett skattat medelbetyg på 2.64 i 
årskurs 1. Det är inte svårt att utifrån dessa siffror visa att 
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30 % av eleverna i den teoretiska fördelningen (T-) har ett säm

re resultat än 2.77 (enligt ekvationen x - z^xs). Av dessa ele

ver med ett skattat resultat på 2.64 bör då minst 31 % tillhö
ra den kategori, som erhåller ett lägre resultat än 2.77, om vi 
betraktar 2.64 som ett medelvärde i en approximativ normalför
delning med standardavvikelsen .41. Vad som tillkommer utöver 
detta.område begränsas av värdet 2.77-2.64/.44=.32. Detta stan
dardvärde motsvarar en procentsiffra på 63 %. Tillskottet är 
32 %. Sarrmanlagt korrmer alltså 63 % av alla elever med resul
tatet 3.0 i intagningspoäng, 30 poäng på engelskaprovet samt20 
poäng på vardera begåvningsproven att tillhöra de 30 % som får 
de lägsta betygen i årskurs 1 i gymnasiet. En prognostabell 
kan som framgått relativt enkelt uppsättas utifrån olika poäng 
som individerna erhåller i använda prognosinstrument. Den kan 
i studierådgivningssyfte men även för individen själv vara ett 
hjälpmedel att bedörrma sannolikheten att nå goda studieresultat 
under första året i gymnasiet. 
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APPENDIX D 

Prognos av framgång i fackskolan 





RESULTAT I ÅRSKURS 2 I FACKSKOLAN 

Medelvärde av a lla ämnesbetyg som mätt på 
framgång i års kurs 2 i fackskolan 

Prognosen av framgång har i kapitlen 6-8 enbart rört gymna
siet. Eftersom uppföljningen av studieresultaten även har skett 
för elever i fackskolan kan det vara motiverat med att även 
beröra prognosfrågan för denna eftersom den idag utgör en be
tydande del av gymnasieskolan. Fackskolan motsvarar i stort de 
tvååriga teoretiska linjerna i gymnasiet. Dessutom kan en ana
lys av elevemas betyg i fackskolan bl a belysa uppkomna varia
tioner i studieresultat (se kapitel 2). Fackskolan skiljer sig 
ifrån gymnasiet bl a genom att ingen normering av betyg sker 
i form av centrala prov eller motsvarande. 

Vid projektets start grundades intagningen på avgångsbetygen 
från grundskolan (Aktuellt från Skolöverstyrelsen, 1965, s 
135-143). 

"Elever från grundskolan är behöriga till faokskolestudier, om 
de i grundskolans årskurs 9 har läst svenska, samhällskunskap, 
geografi} biologi och engelska (oavsett kursalternativ) ooh 
om de uppfyller vissa för respektive linje hörande behörighets
villkor. (Om dessa villkor se Aktuellt från Skolöverstyrelsen, 
nr 19, 1965/66). Dessa villkor är sådana att även elever på 
grundskolans tvåbokstavig linje har möjligheter att inom läro
planens ram kunna bli behöriga till faokskolestudier. Elever
na på tvåbokstaviga linjer i årskurs 9 läser samma kurs som 
eleverna på enbokstavig linje i ämnena samhällskunskap, geografi 
oah biologi. 

Men eftersom eleverna på tvåbokstaviga linjen läser en förkor
tad kurs i svenska ooh dessutom inte alls läser matematik så 
är dessa elever inte behöriga till faokskolestudier. När det 
gäller ekonomisk linje på fackskolan så kan man enligt behö
righetsvillkoren byta ut matematik mot handelsräkning. Det 
sistnämnda ämnet läses av eleverna på linje 9 ha. Om dessa ele
ver dessutom läser engelska, vilket är möjligt inom läraplanens 
ram, så är de behöriga till faokskolestudier på ekonomisk linje." 
(Henrysson & Jansson, 1967, s 14). 
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Behörighetskraven ovan antyder att relativt få sökanden kunde 
väntas från de tvåbokstaviga linjerna. Beträffande vissa elev
data, t ex behöriga förstahandssökande, intagna elever från års
kurs 9, tillvalsgrupper i gymnasiet fördelade efter linjer i 
årskurs 9 osv, hänvisas till Henrysson & Jansson (1967). 

Kriteriet på framgång i fackskolan har i denna delundersökning 
bestått av medelbetyget i årskurs 2. Måttet är relativt grovt 
och otillfredsställande, kanske ännu mera än på gymnasienivån. 

De olika linjerna i fackskolan (social-, ekonomisk och teknisk 
linje) innehåller inte bara olika ämnen utan tillmäter även äm
nen olika betydelse. Därför kan det vara ur prognossynpunkt säk
rare att förutsäga graden av framgång i de för varje linje ty
piska ämnena. Att överhuvud taget erhålla så lika elevgrupper 
som möjligt med hänsyn till de olika skolvariablema, är som 
tidigare framgått alltid en strävan i prognossammanhang. Att 
uppdela fackskolematerialet i alltför många undergrupper be
dömdes medföra vissa felkällor på grund av det ringa elevanta
let. Ovanstående skäl samt syftet att endast belysa de centrala 
provens inverkan på betygsättningen, medförde endast en bearbet
ning av'det totala elevmaterialet. En strävan har varit att jäm
föra resultaten från fackskolan med gymnasiet. Med stor sanno
likhet har (som tidigare påpekats) betygen i gymnasiet bättre 
prognosvärde än betygen i fackskolan, eftersom de förra är 
justerade med hjälp av centrala prov. Betygsättningen inom olika 
fackskolor bör därför undersökas om de skiljer sig åt, när 
gruppernasdessförinnan jämställts i intagningspoäng och begåv
ningsprov. En utförligare redovisning av bearbetningarna pre
senteras i Nilsson & Nordlund (1971). 

Tabell D:1. Medelvärde (x) och standardavvikelse (s) för de un
dersökta variablerna i årskurs 2 i fackskolan samt 
prognosinstrumentens korrelationer med kriteriet och 
deras interkorrelationer (N=380). 

Variabler X s 1 2 3 4 5 6 

1. Kriteriet 3.12 .55 .34 .19 .18 .33 .24 
2. Intagningspoäng 3.20 .35 .07 .18 .14 .18 
3. Begåvningsprov 47.47 8.94 .39 .46 .54 
4. SOÄ 19.31 5.18 .49 .49 
5. SVE+ENG 33.01 9.63 .41 
6. FYKE+MA 37.28 9.69 

.41 
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Vid jämförelser mellan gymnasiet och fackskolan (tabell 16 och 
tabell D:1) framgår att eleverna i gymnasiet i medeltal pres
terat bättre resultat på begåvnings- och kunskapsproven. De har 
också högre intagningspoäng. Korrelationerna i tabell D:1 är 
genomgående lägre än motsvarande värden för gymnasiet. Detta 
beror delvis på att betygsättningen i fackskolan varierar i stör
re utsträckning mellan klasser och skolor än gymnasiet, efter
som centrala prov och gymnasieinspektörer inte används i fack
skolan. Dessutom är spridningen i intagningspoäng betydligt mind
re i fackskolan än i gymnasiet (s=,35 mot s* .56). 

Analysen av elevernas framgång i fackskolor har medfört följande 
beräkningar. För det första har intagningspoängens förklaring av 
kriterievariansen undersökts. För det andra har intagningspoäng
en vägts tillsarrmans med begåvnings- och kunskapsprov vilket ger 
den maximala multipla korrelationen. För det tredje har en dikt
ning av begåvnings- och kunskapsprov utförts. För det fjärde så 
har en kombination av intagningspoäng och kunskapsprov beräknats. 
På grund av att resultatet i kriteriet i så liten utsträckning 
kunde förklaras av poängen på begåvningsprovet utfördes inga be
räkningar på intagningspoängen viktade med enbart begåvningspro
vet. Slutligen redovisas enbart kunskapsprovens bidrag till för
klaringen av kriterievariansen. 

I tabell D:2 framgår de olika kombinationerna av prognosinstru
ment samt deras förklaring av kriterievariansen. I tabellen har 
även motsvarande beräkningar för årskurs 2 i gymnasiet infogats. 
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Tabell D:2. Produkten (ß r, ) samt andelen förklarad kriterie-
P kp 

varians för respektive kombinationer (a-e) av prog-
nosvariablerna för totala elevantalet i årskurs 2 i 
fackskolan (N=380) och gymnasiet (N=775). Variabel-
kombination: 
cl= Enbart intagningspoäng 
b= Intagningspoäng, begåvnings- och kunskapsprov 
o= Begåvningsprov och kunskapsprov 
d= Intagningspoäng och kunskapsprov 
e= Enbart Kunskapsprov 

Prognosinstrument 
Vari abelkombi nati on 

Prognosinstrument 
a b o d ß 

Fa Gy Fa Gy Fa Gy Fa Gy Fa Gy 

Intagningspoäng 
Begåvningsprov 
SOÄ 
SVE+ENG 
FYKE+HA 

.116 .410 .102 
.004 
-.010 
.085 
.021 

.338 

.002 

.024 

.082 

.000 

-.001 
-.004 
.091 
.032 

.018 

.054 

.129 

.036 

.103 
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En betydligt bättre prognos har erhållits i gymnasiemateria
let jämfört med fackskolematerialet med enbart intagnings
poängen som prognosinstrument vilket framgår av tabell D:2. 
Närmare 40 % av variationen i kriteriet kan förklaras av in
tagningspoängen. Den andel av kriterievariansen som förkla
ras av intagningspoängen, begåvnings- och kunskapsproven 
framgår av kolumn b. Även här är prognosen säkrare för gym
nasiematerialet. Den förbättring av prognosen som övriga 
prov ger utöver intagningspoängen är däremot större på fack
skolan än i gymnasiet. Den utgörs på fackskolan av 8 % av 
variationen i studieframgång, medan motsvarande ökning på 
gymnasiet är 4 %. Noteras kan att begåvningsprovet i kom
bination med övriga prognosinstrument inte bidrar särskilt 
rrycket till förklaringen av kriterievariansen. I korrtiina-
tionerna d och e framgår att om begåvningsprovet inte ingår 
i den multipla regressionsekvationen, förändras inte den 
multipla korrelationskoefficienten för fackskolan. Motsva
rande kolumnsurrmor för gymnasiet visar liknande resultat. 
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En jämförelse av kolumnsummoma a3 o och e för fackskolemateri-
alet visar att enbart intagningspoängen förklarar lika stor del 
av kriterivariansen som både begåvnings- och kunskapsproven till
sammans gör. I motsats till fackskolematerialet ger intagnings-
poängen hos gymnasiematerialet en betydligt säkrare prognos 
än både begåvnings- och kunskapsproven tillsammans. Ur tabeller
na 16 och DÎ1 framgår vidare att genomsnittlig intagningspoäng 
för gymnasium och fackskola var 3.90 respektive 3.20 med mot
svarande standardavvikelse .47 och .35. Mätt i gymnasiegruppens 
stahdaravvikelse ligger fackskolegruppens medeltal 1.49 standard-
poäng under gymnasiegruppens. Skillnaden är signifikant på 1 % 
nivån. Vid kontroll av poängen på begåvningsprovet erhålles ett 
genomsnittligt värde på 55.8 respektive 47.5 för gymnasium och 
fackskola samt motsvarande standardavvikelse 8.8 och 8.9. Den är 
fortfarande signifikant på 1 % nivån. Mätt i gymnasiegruppens 
standardavvikelse ligger fackskolegruppens medeltal .94 stan
dardpoäng under gymnasiegruppens. 

Betygsvariationerna mellan olika fackskolor, samt de genomsnitt
liga intagningspoängen och begåvningspoängen framgår av tabell 
D:3. Eftersom endast intagningspoängen och resultaten på begåv
ningsproven studeras här, redovisas inte resultaten på kunskaps
proven . 

Tabell D:3 Medelvärde (x) och standardavvikelse (s) för fack-
skolor i Västmanlands län. Kriterium utgörs av medel
betyg av alla ämnen i årskurs 2. 

Variabler Facks kolor'^ 
B(n=44) P(n»50) K(n=73) E(n»57) C(n»31) F(n-48) Z(n«27) 

Kriteriet 3.10 .44 2.96 .48 3.12 .50 3.08 .55 3.40 .58 3.19 .67 2.94 .56 
Intagningspoäng 3.11 .36 3.04 .39 3.21 .31 3.14 .43 3.45 .33 3.77 .25 3.36 .32 
Begåvningsprov 45.30 5.58 47.98 9.49 47,29 7.71 47.89 9.71 44.84 9.39 47.66 9.39 52.19 7.99 

'^Rubeckianska skolan i Västerås hade ej någon fackskoleutbildning vid mättillfället. 

Som framgår av tabellen existerar stora skillnader mellan gymna
siegruppens och fackskolegruppens intagningspoäng inom samtliga 
skolor (Jmf tabell 35 och D:3). Även beträffande poäng på begåv
ningsprovet existerar stora skillnader inom varje skola mellan 
gymnasie- och fackskolegrupperna. Skillnaderna är dock mindre i 
förhållande till spridningarna. 

Av tidigare analyser i årskurs 2 i gymnasiet framkom att resulta
tet på begåvningsprovet i detta undersökningsmaterial gav ringa 
bidrag till förklaringen av kriterievariansen när hela provbatteriet. 
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vägdes samman. Begåvningsprovets korrelation med kriteriet var 
.32. Att provet inte ökade den multipla korrelationen kan delvis 
förklaras av att de övriga prediktorerna redan förklarat begåv
ningsprovets gemensarrma varians med kriteriet. I stort sarrma 
resultat förväntas för fackskolan som gymnasiet. Det bör även 
vara rimligt att förvänta lägre korrelation mellan medelbetyget 
i årskurs 9 och kriteriet på grund av att ingen justering skett 
av betygen i fackskolan med hjälp av centrala prov eller mot
svarande instrument. Mellan gymnasieskolor fanns ingen skillnad 
i betyg efter kovariansanpassning med hänsyn till intagningspoäng 
och resultat på begåvningsprov. Analysen gav också stöd åt anta
gandet, att vid lika poäng på begåvn ingsprovet erhåller eleverna 
olika medelbetyg i fackskolorna. Resultatet var signifikant på 
1 %-nivån. (En felkälla här kan vara kovariatens låga korrela
tion (.19) med kriteriet). Hed intagni ngspoäng som kontroll-
variabel erhölls även signifikant resultat (på 5 %-nivån), vil
ket innebär att vid lika intag ningspoäng (avgångsbetyget i års
kurs 9) erhåller eleverna vid de olika fackskolorna olika slut
betyg. Emellertid kunde inga säkerställda skillnader påträffas 
mellan parvisa fackskolor när differenserna testades med hjälp 
av Scheffés S-metod. 

Sarrmanfattningsvis kan sägas att intagningspoängen förklarar 
ca 12 % av kriterievariansen i fackskolan (se tabell D:2). Mot
svarande för gymnasiet var ca 40 %. Som synes råder stora diffe
renser mellan fackskola och gymnasium när intagningspoängens 
prognosförmåga bedöms. Begåvningsprovet visar ett obetydligt 
positivt värde vid prognos av framgång i fackskolan. Andelen 
förklarad kriterievarians för begåvningsprovet utgörs av 3.6 % 
medan motsvarande siffra för gymansiet är 10.9 %. Spridningarna 
i begåvningsprovet för båda skolorna var ungefär lika stora. Be
gåvningsprovet förklarar alltså ca 7 % mera på gymnasiet än fack
skolan. Variabelkombinationerna a och e i tabell D:2 visar dess
utom att kunskapsproven tillsarrmans förklarar lika mycket av 
kriterievariansen i fackskolan som enbart intagningspoängen gör. 
Andelen förklarad kriterievarians uppgår för dessa prov till 
ca 12 %. Motsvarande siffra för gymnasiet var ca 23 %. För 
gymnasiet däremot visar intagningspoängen betydligt bättre 
prognosförmåga än kunskapsproven. Variabelkombinationerna a 
och o för fackskolan i tabell D:2 visar vidare att begåvnings-
och kunskapsproven tillsammans förklarar lika stor del av kri
terievariansen (ca 12 %) som intagningspoängen. För gymnasie
materialet visar intagningspoängen vida överlägsen prognosför
måga jämfört med surrman av begåvnings- och kunskapsprovsresul
tat. Vid jämförelse mellan begåvnings provet och kunskapspro
ven förklarade begåvningsprovet för fackskolan ca 3.6 % av 
kriterievariansen, medan kunskapsproven tillsarrmans förklarade 
ca 11.8 %. Detta resultat är inte helt överensstämmande med tidigare 
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forskning (se t ex Bloom och Peters, 1961, Lavin, 1965), 
som funnit att begåvningsprov och Kunskapsprov ligger ungefär 
i sarrma storleksordning. Den stora skillnaden här kan delvis 
förklaras av att endast ett begåvnignsprov ställs mot fem kun
skapsprov. Den multipla regressionskoefficienten ökas som regel 
genom en ökning av variabelantalet (se t ex Further, Walls & 
Weeks, 1969). Vàriabelkombinationerna a och b i tabell D:2 
ger belägg för att prognosen blir säkrare om begåvnings- och 
kunskapsprovsresultaten sammanvägs med intagningspoängen, jäm
fört med den prognos som erhålles med enbart medelbetyget från 
årskurs 9 som prediktor. I fackskolan ökades prognossäkerheten 
med ungefär 8..4 % medan motsvarande ökning för gymnasiet blev 
4,3 %. Om intagningspoängen sarrmanvägs med endast ett kunskaps
prov, erhålles i huvudsak lika stor procentökning i förklarad 
kriterievarians (Milsson & Nordlund, 1971). 

Av figur D: 1 framgår schematiskt förhållandet mellan intagnings
poängen och de övriga prognosinstrumentens förklaring av kri-
terievariansen för fackskola och gymnasiet. 

Jämförelserna mellan de olika utbildningarna visar att progno
sen genomgående är säkrare för elever i gymnasiet. Fortfaran
de kvarstår att förklara ca 55 % i gymnasiet medan för fack
skolan hela 80 % av kriterievariansen är oförklarad. En viss 
trend till skillnad i betygsättning inom olika skolor i fack
skolan kunde också konstateras. 
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Figur D:1. Schematiskt diagram över proportionen förklarad kri
terievarians med hjälp av intagningspoäng, begåv
nings- och kunskapsprov för elever i årskurs 2 i 
fackskola och gymnasium. 

Prognosen kan knappast sägas vara tillfredsställande för 
eleverna i.någon utbildning. Det framgår klart att^ba-
sera intagningen enbart på betyg till fackskolan måste ur ur
valssynpunkt betraktas som otillräckligt. Denna undersökning 
visar att samma säkerhet uppnås med enbart kunskapsprov men 
sannolikt skulle andra elever då korrma in. Naturligtvis måste 
resultatet vägas mot det otillfredsställande kriteriet som 
medelbetyg i fackskolan utgör. Dst förefaller emellertid inte 
sannolikt att intagningsbetyget som urvalsinstrument skulle 
vara sämre än kunskapsprov om ett stabilare kriteriemått kunde 
användas. 
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