
UNDERVISNINGSMÅL SOM UTGÅNGSPUNKT 
VID KONSTRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV 

NÅGRA TEORETISKA OCH EMPIRISKA PROBLEM 

Sven Janson 

3 

t 
tn 
Ar UMEÅ UNIVERSITET 

PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN 





UNDERUISNINGSMÅL SOM UTGÅNGSPUNKT 

VID KONSTRUKTION AU MÅLRELATERADE PROU 

Några teoretiska och empiriska problem 

AKADEMISK AVHANDLING 

som med tillstånd au Samhällsvetenskapliga 

fakulteten vid Umeå universitet för avlägg

ande av doktorsexamen framläggs till offent

lig granskning i Hörsal E, Humanisthuset, 

fredagen den 26 september 1975 kl 10.15 

av 

Sven Danson 

fil kand 





UNDERVISNINGSMÅL SOM UTGÅNGSPUNKT 
VID KONSTRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV 

NÅGRA TEO RETISKA OCH EMPIRISKA PROBLEM 

Sven Jan son 

Avhandlingen redovisar en metod för konstruktion av 

målrelaterade prov och behandlar några problem i sam

band med denna provtyp. Undervisningsmålen strukture

ras i kategorier - t ex Kunskap, Tillämpning, Analys -

och konkreta exempel ges i form av uppgifter och pro

blem. Genom att utgå från dessa kategorier och låta 

ämnesexperter bedöma vilken kategori dels målexemplen, 

dels provuppgifterna tillhör är det möjligt att rela

tera mål och prov till varandra. Innehållet i provet 

blir representativt för målet och provet blir i egent

lig mening målrelaterat. 

De konstruerade proven har utprövats i ve rkliga klass

rumssituationer. Om eleverna fick tillgång till en be

skrivning av undervisningsmålen eller ej hade i jäm

förelse med förkunskaper och verbal förmåga liten be

tydelse för provresultaten. På matematikproven hade i 

många fall den verbala förmågan större betydelse än 

den numeriska förmågan. Det visade sig också att ele

ver som ej klarade enkla uppgifter ofta klarade upp

gifter av mer komplex natur. Att ha klarat enkla upp

gifter var med andra ord ej alltid en förutsättning 

för att klara svårare. I avhandlingen diskuteras det

ta förhållande i samband med svårigheterna att sätta 

s k målrelaterade och kursrelaterade betyg. 





UNDERVISNINGSMÅL SOM UTGÅNGSPUNKT 
VID KONSTRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV 

NÅGRA TEO RETISKA OCH EMPIRISKA PROBLEM 

Sven Jan son 

UMEÅ UNIVERSITET 
PEDAGOGISKA INST ITUTIONEN 

1975 





FÖRORD 

Under undersökningsarbetet har jag fått värdefull hand

ledning av professor Sten Henrysson och docent Ingemar 

Wedman. Jag är inte bara dem utan även mina arbetskam

rater på pedagogiska institutionen ett stort tack skyld

ig för deras konstruktiva kritik och deras vilja att 

sätta sig in i de problem som uppstått under arbetets 

gång. Dessa problem har ibland varit av teoretisk natur, 

ibland har de rört programmeringsfrågor eller framställ

ning av figurer, tabeller och manuskript. Jag har även 

konsulterat personer utanför vår institution och fått 

ovärderliga råd av bl a docent Gösta Berglund. Elever, 

lärare och rektorer i skolor i Ly cksele, Piteå, Umeå 

och Östersund har deltagit vid utformning och/eller ut-

prövning av målbeskrivningar och prov och haft stor be

tydelse för undersökningens genomförande. 

Arbetet har finansierats med medel från Skolöverstyrel

sen. 

Umeå i aug usti 1975 

Sven Janson 





SAMMANFATTNING 

Undersökningen är explorativ och är ett försök att ge
nomföra en på målbeskrivningar grundad utvärdering av 
elevernas kunskaper och färdigheter. 

Undervisningsmål kan i en viss utsträckning konkreti
seras genom att ge exempel på uppgifter och problem 
som eleverna skall kunna lösa. Målen konkretiseras ock
så i de provuppgifter som eleverna får efter undervis
ningens slut. Både målexemplen och provuppgifterna kan 
ange såväl enkla beteenden, t ex "kunskap", som mer 
komplexa, t ex "analytisk förmåga". Enklare beteenden 
antas kunna sammansättas till och bilda grunden för 
mer komplexa. Beteendena kan ordnas i nivåer - från 
enkla till mer komplexa - och bilda en systematisk 
struktur, en taxonomi, i vilken man antar att nivåer
na är hierarkiskt och kumulativt relaterade till var
andra. I undersökningen prövas hur en taxonomi för be
teendemål i vardera ämnet matematik och samhällskun
skap kan utnyttjas för att kategorisera dels exempel 
som ges i m ålbeskrivningar, dels uppgifter som ges i 
prov. En metod för konstruktion av målrelaterade prov 
redovisas. För vart och ett av fyra undervisningsav
snitt konstrueras utifrån en formulerad målbeskriv
ning ett målrelaterat prov. Såväl målbeskrivningarnas 
exempel som provens uppgifter kategoriseras utifrån 
respektive taxonomi för beteendemål. Därmed ges möj
ligheter att relatera provet till målet, vilket är 
fundamentalt vid konstruktion av målrelaterade prov. 
Undersökningen redovisar hur man med kvantitativa mått 
beräknar dels överensstämmelsen mellan olika bedömare 
vad gäller bedömningen av respektive uppgifts beteen-
denivåtillhörighet och dels med vilken säkerhet som 
varje nivå och hela provet bedömts. 

Sedan målen formulerats, provet konstruerats och prov-
uppgifterna kategoriserats för respektive avsnitt an
vändes provet i en empirisk utprövning. Provresultaten 
användes för att pröva om beteendenivåerna i respektive 
taxonomi var hierarkiskt och kumulativt relaterade till 
varandra. För totalgruppen provdeltagare var taxonomin 
för ämnet matematik hierarkisk. För, på proven, låg-
och högpresterande och för gruppen flickor visade dock 
provresultaten - i äm net matematik - på många undantag 
från regeln om en strikt hierarkisk struktur. I ämnet 
samhällskunskap var taxonomin hierarkisk, men med and
ra strukturer än den man utgått från vid provkonstruk
tionen. Orsaken antas bl a vara svårigheterna med den 
använda frågetypen, flervalsfrågor. Kumulativitet inne
bär att enkla beteenden är en förutsättning för mer 
komplexa. I undersökningen ges inget generellt stöd 
för en kumulativitet. Med andra ord var prestationer 
på uppgifter på lägre beteendenivåer inte absolut avgö
rande för prestationer på uppgifter på högre nivåer. 
Undantagen från regeln om en strikt kumulativ struktur 
var många och sammankopplas i u ndersökningen med pro
blemet att genomföra en kurs- och målrelaterad betyg
sättning. 





SUMMARY 
The investigation is explorative and is an effort to 
carry out an evaluation - based on objectives - of the 
pupils knowledge and skills. 

Objectives can to a certain degree be given a concrete 
form by giving examples of items and problems which the 
pupils will learn to solve. The objectives will also be 
given a concrete form in the items which the pupils take 
when the instruction is finished. Both the examples of 
the objectives and the items of the tests can indicate 
simple behaviors, as for instance "knowledge", as well 
as complex ones, for instance "critical thinking". 
Simple behaviors are assumed to be put together to more 
complex ones. The behaviors can be arranged in levels 
- from simple to more complex ones - and form a syste
matical structure, a taxonomy, in which one assumes 
that the levels are hierarchically and cumulatively re
lated to each other. The investigation shows also how 
a taxonomy for objectives in each of the subjects mathe
matics and social science can be used for classifying 
examples which are given in the objectives, and items 
given in the tests. A method for the construction of 
objectives-referenced tests is reported. For each one 
of four specific subject matter an objectives-referenc-
ed te st based on formulated objectives is constructed. 
The examples of the objectives as well as the items of 
the tests are categorized with the help of the taxonomy. 
In this way there are possibilities to relate the test 
to the objectives - which is fundamental when construct
ing objectives-referenced tests. The investigation indi
cates how one with quantitative measures calculates 
agreement between different raters in the judgement of 
the level for each item and the security with which each 
level and the whole test is judged. 

After having formulated the objectives, constructed the 
test and classified the items for each moment the test 
was used in an empirical investigation. The results of 
the test were used to try if the levels of behavior in 
each one of the two taxonomies were hierarchically and 
cumulatively related to each other. For the whole group 
of testees the taxonomy for the subject mathematics was 
hierarchically. For low and high achievers and for the 
group "girls" there were - in mathematics - however 
many exceptions to the rule of a strict hierarchical 
structure. In the subject social science the taxonomy 
was hierarchical, but with other structures than the 
ones that were the basis for the testconstruction. The 
cause of that is - among other things - supposed to be 
difficulties with the type of questions, multiple-choice, 
which was used. The cumulative structure implies that 
simple behaviors are qualifications for more complex 
ones. In the investigation there was no general support 
for a cumulative structure. In other words performance 
on items on lower levels of behavior was not absolutely 
necessary for performance on items on higher ones. There 
were several exceptions to the rule of a strict cumula
tive structure. The implication of these facts are dis
cussed in the report together with problems of course-
and objectives-referenced marks. 
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DEL I INTRODUKTION OCH GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

Kapitel 1 INTRODUKTION 

Skolans mål i stort fastställs genom politiska beslut. 

Centrala skolmyndigheter ger anvisningar för hur målen 

skall tolkas och preciseras. Den lokala skolmyndigheten 

och främst den enskilde läraren ger slutligen målen de

ras precisering. Från det målen fastställts och fram 

till den konkreta undervisnings- och utvärderingssitua

tionen i klassrummet ökas graden av precision. För att 

kunna utvärdera utbildningens och undervisningens effek-> 

tivitet måste elevprestationerna sättas i relation till 

utbildningens och undervisningens mål. Många menar att 

först när målen definierats med precision är det möj

ligt att konstruera prov som kan relateras till må

len (Bobbitt 1924; Tyler 1951; Bloom 1956). Tyler (1934) 

framhöll att mål var erforderliga för konstruktion av 

prov. Biooms (1956) exemplifiering av mål inom den kogni-

tiva domänen och Magers (1961) bok om hur man formulerar 

mål var inledningen till 1960-talets betoning av under

visningsmålens betydelse. Under 60-talet och början av 

70-talet fylls den pedagogiska litteraturen av artiklar 

med argument för och invändingar mot att formulera mål 

i beteendetermer. Endast ett fåtal av artiklarna stöder 

sina påståenden med empiriska data. 

Bloom (1956) inte bara exemplifierar målen inom den kog-

nitiva domänen utan han ger dem också en systematiserad 

struktur i beteendenivåer. Hans taxonomi får flera efter

följare (Krathwohl, Bloom S Masia 1964; Gagné 1965; Kling

berg 1970; Merrill 1972 m fl), en del taxonomier inom 

andra domäner och en del med något annorlunda utgångspunk

ter. Biooms taxonomi har utvecklats vidare och anpassats 

till olika ämnen (Bloom, Hastings & Madaus 1971). Varje 

beteendenivå beskrivs ingående och tillämpningsexempel 

ges i form av uppgifter, problem och frågor. 

I föreliggande undersökning har intresset kring undervis

ningsmålen och då främst de s k specificerade beteende

1 



målen koncentrerats till deras användbarhet som bas 

vid konstruktion av målrelaterade prov. 

Problem 

Begreppen mål och prov används i olika betydelser men 

för att kunna formulera mål och konstruera målrelatera

de prov bör en mer enhetlig terminologi eftersträvas. 

Vad som betonas i samband med målrelaterade prov är att 

innehållet i p rovet skall överensstämma med innehållet 

i målet. Innehållet och därmed också innehållsvalidite-

ten får en accentuerad betydelse i samband med målrela

terade prov. Både definitionerna av innehåll och metod

erna för att bestämma innehållsvaliditet är ofullständ

iga och behöver i sig undersökas. 

Beskrivningen av målen måste omformuleras till testbara 

termer för att man skall kunna konstruera målrelaterade 

prov. Hur undervisningsmålen skall formuleras för att 

vara möjliga att använda som underlag för konstruktion 

av målrelaterade prov är utprövat i begränsad omfattnin 

Även om de operationella definitionerna av de mål som 

varje prov mäter är av avgörande betydelse för konstruk 

tion av målrelaterade prov har litet gjorts för att 

stödja detta påstående. Flera förslag på hur de målrela 

terade proven skall konstrueras har lämnats, men de är 

ej slutgiltiga och är ofta ej direkt tillämpbara i en 

klassrumssituation. 

En systematisk struktur, taxonomi, för undervisningsmål 

är inte enbart användbar för målformulering utan även 

för analys av prov och provresultat. Den använda taxono 

min bör också med olika analysmetoder undersökas för 

att få besked om den är hierarkisk och kumulativ. På så 

sätt får man t ex information om undervisningen skall 

struktureras med början på de lägre beteendenivåerna el 

1er ej. Vilka analysmetoder som är användbara för att 

få denna information är ännu endast delvis undersökt. 

Begreppen reliabilitet och validitet har sin förankring 

1 de normrelaterade proven som i regel har ett annat 
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syfte än de målrelaterade. Hur reliabiliteten och vali-

diteten skall bestämmas i målrelaterade prov är inte 

klarlagt och bör undersökas. 

Både mot mål och mot resultat på målrelaterade prov bör 

man kunna ställa olika elevkarakteristika som t ex för

kunskaper, begåvningsfaktorer etc. Det är först när man 

känner dessa relationer som man har möjlighet att be

stämma de lämpligaste och effektivaste metoderna för 

att hjälpa elever med olika förutsättningar att nå de 

olika målen. Hur beteendemålen på olika nivåer är rela

terade till elevernas förutsättningar har endast till 

en liten del studerats. 

Syften 

Huvudsyftet har varit att med utgångspunkt i formuler

ade beteendemål utarbeta och utpröva en metod för kon

struktion av målrelaterade prov. Taxonomier för beteen

demål har använts vid provkonstruktionen och syftet 

med de empiriska utprövningarna av proven har bl a va

rit att undersöka egenskaper - som hierarki och kumu-

lativitet - ho s de använda taxonomierna. 

Disposition 

För att ge en överblick över undersökningens upplägg

ning och framställningens disposition lämnas nedan en 

summarisk uppställning av undersökningens struktur: 

Behandlas 
i del : 

NÅL, PROV OCH INNEHALL I 

KONSTRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV II 

EMPIRISKA UTPRÖVNINGAR AV KONSTRUERADE III 

PROV. BEARBETNING OCH ANALYS AV PROVRE

SULTAT. RESULTATREDOVISNING 
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Behandlas 
i del ; 

MÂLRELATERADE PROV OCH BETYG IV 

BETEENDEMÂL SOM EN UTGÅNGSPUNKT VID KON- V 

STRUKTION AV MÂLRELATERADE PROV. (En 

sammanställning av undersökningens olika 

delar.) 

De empiriska delarna av undersökningen har omfattat 

grundskolans högstadium och gymnasieskolan. För att kun

na göra jämförelser mellan ett strikt strukturerat ämne 

och ett mer ostrukturerat valdes ämnena matematik och 

samhällskunskap. Ämnet matematik får anses ha en klar

are hierarkiskt ordnad struktur än ämnet samhällskun

skap (Baker 1974, s 11; Chanan 1974, s 198, 199). De 

elevgrupper, skolstadier, ämnen och innehållsmoment som 

omfattats av undersökningens empiriska delar redovisas 

i tabell 1. 

Tabell 1. Undersökningens omfattning; ämnen, avsnitt, stadier, m m. 

Ämne Avsnitt Stadium Årskurs Linje/kurs Antal Antal under-
elever visningst immar 

Matematik (Centrala prov i 
matematik, 1969 
och 1970) 

Matematik Integraler 

Matematik Sannolikhet 

Samhälls- Lag och rätt 
kunskap 

Samhälls- • Utrikeshandel 
kunskap 

gymnasie 
skolan 

gymnasie
skolan 

grundsko
lan 

grundsko
lan 

gymnasie
skolan 

- 2 och 3 naturveten- 147 
skaplig och 
teknisk 

naturveten
skaplig och 
teknisk 

allmän och 
särskild 
kurs 

samhälls
vetenskap
lig, ekono
misk och hu
manistisk 

170 

299 

325 

193 

22 

10 

0 

10 
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De centrala proven i mate matik 1969 och 1970 analyser

ades som ett första steg i u ndersökningen för att bl a 

få besked om det utifrån en taxonomi för undervisnings-

mål var möjligt att klassificera provuppgifter i be

teendenivåer. När undersökningen påbörjades var de cen

trala proven 1969-05-06 och 1970-04-24 avklarade och 

data endast tillgängliga utifrån provliggare och be

tygskataloger. Undersökningsavsnittet "Centrala prov" 

kom därför att undersökas i mindre omfattning än övri

ga fyra avsnitt. För vart och ett av dessa fyra övriga 

avsnitt - Integraler, Sannolikhet, Lag och rätt och 

Utrikeshandel - genomfördes undersökningen i två steg: 

1. Konstruktion av målrelaterade prov (redovisas i 

del II). 

2. Empiriska utprövningar av de målrelaterade proven 

(redovisas i del III). 

Avgränsningar 

Eftersom undersökningen tränger in i ett område som in

tegrerar målproblematik, testteori och utvärdering ford 

ras en bred ansats. Området är relativt nytt och ännu 

till stora delar undersökt i begränsad omfattning. Un

dersökningen skall därför betraktas som metodprövande 

och explorativ. Mängden insamlade data är stor och re

dovisningssättet blir i vissa delar rapsodiskt. För att 

ge en överblickbar och rimligt omfattande redogörelse 

har inte alla mättekniska detaljer och data redovisats. 

Vissa data finns i bilagor och vissa hos författaren. 

Alternativet till den nuvarande framställningen har va

rit en betydligt mer omfattande presentation, men en 

sådan har fått stå tillbaka för denna mer koncentrerade 

redovisningsform där huvudlinjerna antas framträda klar 

are. Den föreliggande redovisningsformen visar hur en 

metodik för målformulering och konstruktion och analys 

av målrelaterade prov kan genomföras eller byggas upp. 

Möjli 

cerad 

gräns 

gheterna att formulera skolans mål i s k specifi-

e beteendetermer är begränsade. Detta innebär be-

ade möjligheter att konstruera målrelaterade prov 



och att enbart utifrån elevresultat på målrelaterade 

prov utvärdera eleven och skolan. Med andra ord sam

manhänger utvärderingsproblemen med svårigheterna att 

precisera mål (Afö (Aktuellt från skolöverstyrelsen) 

maj, 1974; Lgr 69 (Läroplan för grundskolan 1969), 

s 71). Eftersom en total utvärdering ej är möjlig med 

enbart specificerade beteendemål och målrelaterade prov 

måste - för en total utvärdering av skolan och skolans 

mål - de målrelaterade proven kompletteras med andra 

instrument av typ skattningar, bedömningar etc. 
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Kapitel 2 MÅL, PROV OCH INNEHÅLL 

I föreliggande undersökning av mål och målrelaterade 

prov är begreppen mål, prov och innehåll centrala och 

grundläggande för undersökningens empiriska delar. Av

sikten med denna del av undersökningen är att redovisa 

innebörden i för undersökningen väsentliga delar av be

greppen mål, prov och innehåll. 

MÅL 

Beteckningarna utbildningsmål och undervisningsmål ut

trycker behovet av att skilja de bredare målen från de 

mer begränsade. Termer som öppna och slutna mål (Burns 

1972; Eisner 1967 a, b), långsiktiga och kortsiktiga 

mål (Bloom et al 1971), beteendemål och humanistiska 

mål (Combs 1973), processmål och produktmål (Thorbjörns 

son & Wallin 1971) övergripande och specifika mål (SOU 

(Statens offentliga utredningar) 1974:53), etc är ut

tryck för andra försök att differentiera olika arter av 
° n 

mal. 

En typ av mål anger det beteende som eleven förväntas 

visa och många - t e x Eisner (1969, s 14); Bloom (1971 

s 26); Popham (1972 a, s 8); SOU (1974:53, s 367); - me 

nar att det är enbart genom att definiera beteendet som 

man har gett ett konkret uttryck för ett undervisnings

mål. För denna typ av mål används olika namn fastän man 

menar samma sak. Så t ex menar Apple (1972) och Siegel 

(1972) att även ett undervisningsmål definieras i ter

mer av elevbeteende medan t ex Allendoerfer (1971) 

Combs (1973) och Simons (1973) använder termen beteen

demål, Burns (1972) avslutande beteendemål, Meacham 

& Wiesen (1970) specificerade terminalbeteenden etc. 

Några - t ex Eisner (1967 a), Sullivan (1969) - använ

der termen specificerade beteendemå1 och menar att vad 

mål och beteendetermer betyder skall man, om det i öv

rigt är lämpligt och möjligt, klargöra genom att ge 

exempel på uppgifter eller övningar (se även Merwin & 

Higgins 1968, s 13Q; Nitko & Hsu 1974, s 49, 51). De 



specificerade beteendemålen 

provkonstruktion och i före 

en utgångspunkt vid konstru 

proven. 

antas vara användbara vid 

liggande undersökning är de 

ktionen av de målrelaterade 

Endast i ett fåtal fall där behovet av specificering ut

trycks klargörs det hur specificeringen skall utföras. 

Ibland hävdas att verb kan specificera beteendet, men 

de empiriska undersökningar som gjorts pekar på den be

gränsande nyttan av verb i beteendemål. Deno & Jenkins 

(1969) som undersökte beteendetermer och deras förmåga 

att beskriva elevbeteenden fann att termerna var mycket 

olika i observerbarhet. Många vitt använda och rekommen

derade beteendetermer visade sig vara mycket svåra att 

observera. Att verbala formuleringar och beteendetermer 

visat sig vara begränsade ifråga om förmågan att speci

ficera beteendemål har även påvisats av bl a Baker (1969, 

1971), Coop & White (1972) och Klein (1972). Baker (1969) 

såg svårigheterna att specificera när hon fann att lärar

na i hennes undersökning inte kunde identifiera provupp

gifter vilka var tänkta att vara klara mått på fastställ

da mål. 

Kravet på specificeringar av beteendemål för att bl a 

kunna konstruera målrelaterade prov är genomgående lik

som uttrycken för vilka svårigheter som finns när man 

skall specificera. Ett sätt att lösa problemet är att 

specificera med operationella termer. 

Specificering med op erationella termer 

Ett begrepp, t ex ett mål, kan definieras på olika sätt. 

En synpunkt är att ett begrepp är i strikt bemärkelse 

definierat först när man angivit på vilket sätt man mätt 

begreppet (Bechtoldt 1959; Bloom et al 1971). Begreppet 

blir synonymt med mätningen och de operationer man utför 

för att mäta begreppet blir definitionen av begreppet. 

För Bloom (1956) och Walberg (1971) är specificering sy

nonym med operationalisering och Simons (1973) ser re

lationen mellan beteendemål och operationalisering på 
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motsvarande sätt. De operationella termerna är även 

möjliga att använda som bas vid konstruktion av upp

gifter för prov, och utvärderingsinstrumentet bör 

överensstämma med en operationell definition av mål

en (Henrysson 1973, s 5). 

Att konstruera eller välja ett lämpligt utvärderings-

instrument innebär att definiera vad eleven skall lära 

sig och att ge en detaljerad operationell definition i 

form av exempel, dvs ett urval av de problem, frågor, 

uppgifter, etc som eleven bör kunna (se t ex Nichols 

1972). Fördelen med operationella termer är att de 

.. make statements of educational objectives clear 
and easier to communicate to others. Words like 'under
standing1 3 'comprehension'3 and 'appreciation' will 
take on more precise behavioral meanings and will not 
be open to various interpretations" (Bloom et al 1971, 
s 24). 

Scriven (1967) är uppmärksam på de operationella defi

nitionernas förmåga att klargöra mål och menar att prov 

uppgifter är den operationella versionen av mål och att 

provuppgifterna också bör kunna användas för att ge eie 

verna en uppfattning om vad man delvis väntar av dem 

(se även Ebel 1962, s 69). Scriven inordnar med andra 

ord den operationella definitionen i provet och hävdar 

att den operationella definitionen hör samman med både 

det specificerade beteendemålet och det må Irelaterade 

provet (se även Gerwin & Higgins 1968). Exempel på spe

cificerade beteendemål, målbeskrivningar, som formule

rats och använts i föreliggande undersökning ges i bi

lagan . 

Provuppgifterna skall vara 

tion till målet. Man måste 

ar av om provet är relevant 

na är tolkbara utifrån vad 

valida och relevanta i rela-

göra omsorgsfulla bedömning-

för målet och om uppgifter-

som specificerats i målet. 



PROV 

I provsammanhang talar man ofta om två typer av prov, 

norm- och kriterierelaterade (Glaser & Cox 1968; Popham 

8 Husek 1969; Lindvall & Cox 1970; Livingston 1972; 

Wedman 1973 a-c; m fl). Termen kriterium associeras gär

na till bl a mastery-learning och fixerade kriteriegräns

er. Svårigheterna att fixera kriteriegränser har lett 

till att många - t e x Hively (1974); Millman (1974); 

Standards för Educational & Psychological Tests (1974) -

i stället vill använda termen domänrelaterade prov. Ter

men målrelaterad är i de flesta fall synonym till domän-

relaterad (Baker 1974, s 13) och den förra kommer att an

vändas i den fortsatta framställningen. 

Normrelaterade prov (NRPÌ skall relatera elevens eller 

elevernas resultat till andra elevers resultat, t ex 

för relativ betygsättning, medan målrelaterade prov (MRP) 

skall relatera elevresultaten till ett kriterium, t ex 

målet för undervisningen. Den grundläggande uppgiften för 

prov och mätningar i skolan borde vara att ge information 

om hur undervisningen skall planeras och utföras (Glaser 

& Nitko 1971). Det innebär att MRP är mer relevant än 

NRP i en situation där syftet är att relatera elevresul

taten till målen. Utifrån en målrelaterad mätning bör en 

viss normrelaterad mätning kunna ske under förutsättning 

att de enskilda elevresultaten inrymmer skillnader mellan 

eleverna för olika uppgifter och beteendenivåer (Living

ston 1972, s 13; Ebel 1973; Carver 1974; Hively 1974, 

s 62) . 

Huvudproblemet vid konstruktion av uppgifter för MRP är 

att konstruera uppgifter som klart tillhör domänen och 

beteendenivåen ifråga och vad som då eftersträvas är en 

överensstämmelse mellan innehållet i målet och innehål

let i provet (Glaser & Nitko 1971; Millman 1974). Prin

ciperna för NRP, att konstruera uppgifter som diskrimi

nerar mellan individer, och MRP, att konstruera uppgif

ter som tillhör ett visst område, kan komma i konflikt 

med varandra. Så kan t ex vissa områden helt eller del
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vis försummas om uppgifter i ett NRP ej diskriminerar 

tillräckligt mellan individer (Cox 1965). Alla defini

tioner av MRP uttrycker ej beteendedimensionen även 

om man tycks underförstå den (se t ex Hambleton & 

Novick 1973). Alkin (1973) påtalar dock - l iksom t ex 

Ivens (1970, s 2) och Smythe, Kibler & Hutchings (1973, 

s 3) - beteendet i MRP samtidigt som han pekar på bris

terna i relationerna mellan beteendemål och MRP. 

"In criterion-referenced testing3 the intention is to 
clearly specify the behaviors which constitute the in
tended outcomes of instruction and to design testing 
procedures which determine which of these a student has 
attained and which he has not. In general3 though, even 
within this framework, a gap has remained between so-
called behavioral objectives and tests that are con
structed to measure those objectives" (Alkin 1973, 
s 13). 

Målformulering och provkonstruktion 

Behovet av information om vilka mål som nås och i vil

ken utsträckning de nås understryker vikten av att form

ulera undervisningsmål i b eteendetermer, dvs i termer 

av observerbart beteende. När mål är formulerade på det 

sättet är det möjligt att relativt objektivt utvärdera 

resultaten av undervisning (Pfeiffer & Davis 1965; 

Briggs 1970; Airasian 1971; Bloom et al 1971; Eisner 

1972; Bolen 1973). 

De målrelaterade proven är mätinstrument som ger infor

mation om elevprestationernas relation till de formu

lerade mål som varit utgångspunkt vid konstruktion av 

de målrelaterade proven. Därmed ges också information 

om undervisningens effektivitet vad gäller dessa mål. 

De operationella definitionerna, exemplifieringarna, 

av de mål som varje provuppgift mäter anses - som tid

igare påpekats - vara av avgörande betydelse för kon

struktion av målrelaterade prov. Mot denna bakgrund och 

med syftet att utarbeta och utpröva en metod för kon

struktion av målrelaterade prov har i föreliggande un

dersökning specificerade beteendemål använts vid kon

struktionen av de målrelaterade proven. 
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Målens och provens begränsningar 

Vilka mål som är de väsentligaste anges ej i laro- och 

studieplaner, men vissa mål är dock lättare att formule

ra i beteendetermer och att operationalisera och därmed 

också lättare att utgå från vid konstruktion av målrela-

terade prov. Detta innebär uppenbara risker och en kon

flikt mellan vad som är viktigt att lära och vad som är 

möjligt att mäta (Krathwohl & Payne 1971). Medlen kan 

bli mål, dvs utvärderingsinstrumenten får bestämma un

dervisningsmålen (Howsam 1967, s 99; Forbes 1971) och 

enbart mätbara beteendemål blir de betydelsefulla mål

en (Lgr 69, s 71, 73; Nichols 1972, s 475). Risken är 

också stor att studieplaner kan betona de avsnitt för 

vilka målen lätt kan identifieras (Atkin 1969). Det är 

väsentligt att man ser de specificerade beteendemålen i 

ett större sammanhang när man formulerar mål, väljer ut

värderingsinstrument, skall välja mellan flera möjliga 

instrument eller tolka resultaten på de målrelaterade 

proven (t ex Ebel 1973, s 273, 274). 

"The only way to choose among possible educational ob
jectives, and of those chosen to select certain ones 
for greater emphasist is to have some set of more gene
ral educational goals to which the more specific and be
havioral goals can be compared" (Arnstine 1964, s 340). 

Combs (1973), Ebel (1973) och Simons (1973) har pekat 

på svårigheterna att knyta samman elevens beteende -

t ex resultat på prov - med de processer som äger rum 

inom individen. Beteendet är ju bara ett indirekt uttryck 

för t ex kunskap, som kan finna uttryck i flera beteen

den. Med andra ord har Combs, Ebel och Simons velat hävda 

en mer kognitivistisk än behavioristisk syn på målproble

matiken (jämför med t ex Levin, Lind, Löfstedt & Sundén 

1973, s 69). 

Dessa påpekanden om svårigheterna att tolka elevernas in

re processer utifrån elevbeteenden och om de specificera

de beteendemålens och därmed också de målrelaterade pro

vens begränsningar är viktiga och bör understrykas. Det 

har dock utifrån den föreliggande undersökningens syften 
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(s 3) ej setts som meningsfullt eller fruktbart att in

gående behandla och diskutera för- och nackdelar med 

alla olika mål- och provtyper eller mellan inre proces

ser och beteenden. 

INNEHÅLL 

Begreppet innehåll är centralt och möjligheterna att 

formulera mål, konstruera målrelaterade prov och att 

tolka undervisningsresultat är helt avhängiga hur be

greppet innehåll definieras (se t ex Lundgren & Wallin, 

1973, s 14). Begreppet definieras ej entydigt. Så t ex 

menar några att innehåll kan uppfattas som fakta och 

begrepp som även kan inkludera färdigheter och mentala 

processer - se t ex Wallin (1974) - medan andra - t ex 

Postman & Weingartner (1973,s 35, 36) och Reisby (1973, 

s 230) i begreppet innehåll även vill inrymma arbets

formerna, metoderna. 

Med innehåll avses i regel vad som i kursplanerna ru

briceras som huvud- och delmoment, t ex "Integraler: 

Definition av integral. Räkneregler. Samband mellan 

integral ooh primitiv funktion. (Lgy 70, (Läroplan för 

gymnasieskolan 1970) Supplement II, s 258). "Utrikes

handel. den internationella arbetsfördelningen. Han

delshinder. Handel ooh konjunkturväxlingar. By tesbalans 3 

guld ooh valuta" (s 306). Huvud- och delmoment utgör 

en innehållsmässig klassifikation och är styrande för 

såväl innehåll i läroböcker som i undervisning och där

med också för innehåll i prov. Mål och prov kan även 

klassificeras i en andra dimension, en beteendemässig 

(se t ex Marton 1969, s 9). Medan innehållsdimensionen 

är specifik för varje enskilt ämne är beteendedimen

sionen mer generell över ämnena. Det förslag till sys

tematisk klassifikation, taxonomi, som ges av Bloom 

(1956) delar in beteendena i tre domäner (områden): 

kognitiv (förståndsmässig), affektiv (känslomässig) 

och psykomotorisk. Inom varje domän antas beteendena 

ordnade från enkla till mer sammansatta. Inom den kog-

nitiva domänen klassificeras beteendena i kategorierna 

Kunskap, Förståelse, Tillämpning, Analys, Syntes, Vär

dering. 13 



Innehålls- och beteendedimensionen kan för varje ämne an

slutas till varandra och ge upphov till en s k specifi

kationstabell. 

Tabell 2. Utdrag ur specifikationstabell för avsnittet Lag och rätt. 

SPECIFIKATIONSTABELL 

Samhällskunskap 

"Lag och rätt" Kognitiv (beteendenivå) 

Affektiv 

(beteende
nivå) 

Innehållsmoment A. 
Fakta 

B. 
Be
grepp 

E. 
Lokali
sering 
av infor
mation 

H. 
Analys -
slutsats 

I. 
Analys-
hypotes 

N. 
Mëdvetenhet 
och intresse 

1. Regler och 
lagar 

2. Kriminallag
stiftning 

4 . 1  r ä t t s s a l e n  

8. Hurudan skall 
kriminalvår
den vara? 

Med utgångspunkt i specifikationstabellen kan man formu

lera mål, konstruera målrelaterade prov och analysera 

mål och prov (se t ex Guba & Stufflebeam 1970, s 28). 

Med innehåll avses i den fortsatta framställningen både 

en innehålls- och en beteendedimension, dvs innehålls

moment och beteendenivåer, vilka utgör specifikations

tabellens två dimensioner. 
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DEL I I MÅLFORMULERING OCH PROVKONSTRUKTION 

Kapitel 3 KONSTRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV 

Denna del av undersökningen redovisar hur man inom un

dersökningen gått till väga dels vid konstruktion av de 

målrelaterade proven och dels -för att få överensstämm

else mellan mål och prov. 

TIDIGARE FORSKNING 

Konstruktionsmetoder 

En teknik som används vid konstruktion av uppgifter i 

målrelaterade prov är den s k item-form-tekniken 

(Hively, Pattersson & Page 1968, s 28; Osburn 1968; 

Baker 1974, s 13; Brennan 1974; Millman 1974). Item-

form-tekniken innebär i korthet att man utgår från en 

given syntaktisk struktur. Den givna strukturen, upp

giftsformen, har ett eller flera element som kan vari

era och genom att specificera dessa element har man 

möjlighet att klassificera uppgifterna. Man kan på det

ta sätt generera en population av uppgifter ur vilken 

man kan sampla uppgifter till ett prov. De samplade 

uppgifterna är med andra ord representativa för den 

genererade uppgiftspopulationen som i sin tur är repre-

sentatitiv för målet (jämför med Cronbach, Gleser, 

Nanda & Rajaratnam 1972, s 15-17 och Marton 1973, 

s 350). Omfattningen av uppgiftsutprövningen och svå

righeterna att utarbeta syntaktiska strukturer som är 

generella gör tekniken mindre direkt tillämpbar i en 

lokal klassrumssituation och den får ännu anses vara 

under utveckling (Educational Technology 1974, s 14). 

Rovinelli & Hambleton (1973) tar i sin sammanställning 

av olika undersökningar som behandlar uppgiftsvali-

ditetsproblem upp item-form-tekniken vid uppgiftskon

struktion. De uppmanar till en viss försiktighet ef

tersom tekniken ännu bara tillämpats inom områden som 

är av hierarkisk natur, främst matematik, och där 

stoffet bör ordnas i sekvenser. Popham (1972 b) menar 

att item-form-tekniken är alltför artificiell och före 



slår istället en metod för uppgiftskonstruktion som 

förutsätter ytterst detaljerade mål (amplified object

ives), som i sin tur knappast kan ses som möjliga att 

formulera i flertalet situationer där målrelaterade prov 

bör användas. 

Innehållsvaliditet 

Innehållet i mål och i målrelaterade prov måste stå i 

överensstämmelse med varandra. Den enskilda provuppgif

ten måste kunna relateras till det mål den konstruerats 

för att mäta. Termen innehållsvaliditet används för att 

ge uttryck för denna överensstämmelse men även för över

ensstämmelsen mellan prov och undervisning, prov och lä

romedel, mål och läromedel (Popham & Husek 1969, s 6; 

Marton 1973, s 350; Dahllöf 1974, s 67; Miller 1974, 

s 29-30; Standards för Educational & Psychological Tests 

1974, s 28-29). Att bestämma innehållsdimensionen i mål 

och provuppgifter anses vara relativt enkelt (Bromsjö 

1965, s 148), medan uppenbara svårigheter föreligger att 

klassificera uppgifter utifrån vilket beteende de mäter 

(Glaser & Nitko 1971). Det är dock inte bara formulering

en man skall ta hänsyn till under valideringsprocessen. 

Att klassificera uppgifter som mått på kunskap, tillämp

ning etc är också beroende på hur eleven har undervisats 

och ej enbart på den fråga som har ställts. 

"Whether a given response represents rote recall or rea
soning depends upon how the pupil has been taught, not 
solely upon the question asked" (Cronbach 1963, s 681). 

Problemet har också uppmärksammats av Wilson (1971) 

"If a student has already solved a problem then he may 
only have to recall the solution (A.O) rather than de
velop it. Providing the solution to a problem may be an 
analysis- or application- level behavior the first time 
a student encounters the problem; on subsequent encount
ers with the same problem3 the behavior may be at the 
computation level" (Wilson 1971, s 664, 665). 

De undersökningar som generellt sett, dvs inte enbart i 

målsammanhari^g, använder sig av prov tar i regel ej någon 
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hänsyn till beteendedimensionen. Så fann exempelvis 

Andersson (1972) att endast cirka fem procent av 130 

artiklar som behandlade prov och provkonstruktion an

gav att de vid valet av uppgifter tagit denna hänsyn. 

Däremot angav 10 procent att provet mätte förståelse, 

tillämpning, problemlösning etc utan att på något sätt 

presentera en analys som kunde stödja påståendet. Coff-

man (1971) anger att de provuppgifter som används i 

syfte att testa collegeelevers lämplighet för högre stu

dier specificerats i processkategorier men på vilket 

sätt uppgifterna kategoriserats anges ej. Även de upp

gifter som ingår i IEA- (International Project for the 

Evaluation of Educational Achievement) undersökningar

na har kategoriserats på ett motsvarande sätt, men ock

så de utan att metoderna närmare preciserats (se t ex 

Comber & Keeves 1973, s 27; Husén m fl 1973, s 26-20; 

Bonora 1974, s 222). 

Metoder för beräkning av överensstämmelse 

Innehållsvaliditet är en "fråga om kongruens i innehåll 

mellan bl a mål och prov. Bedömarna av innehållet har 

som en uppgift att ange beteendenivå för varje provupp

gift. Innehållsvaliditeten är beroende av i vilken ut

sträckning bedömarna är överens i sina bedömningar. Si

tuationen är ej unik för beräkning av innehållsvalidi

tet utan densamma som för varje annan situation i vil

ken graden av överensstämmelse skall beräknas. För des

sa beräkningar kan mer eller mindre sofistikerade meto

der användas. 

Man använder sig av två eller flera bedömare som arbet

ar oberoende av varandra.I den typiska situationen finns 

det inget kriterium för vad som är det rätta svaret och 

bedömarna anses som lika kompetenta att göra bedömning

arna. Graden av överensstämmelse mellan bedömningarna 

kan uttryckas som "överensstämmelsen var 90-procentig", 

"tre fjärdedelar av bedömarna var överens" etc (se t ex 

Stoker & Kropp 1964; Cox 1965; Jones 1969). Mot denna 

uttrycksform kan man bl a göra den invändningen att en 

viss grad av överensstämmelse kan förväntas av slumpen 
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(Cohen 1960; Baker 1974). För att även slumpen skall 
. 2 

tas med i beräkningen har många i stället beräknat chi 

(x2) och några har använt kontingenskoefficienten (C) 

som ett mått på graden av överensstämmelse. Cohen (1960, 

196B) avvisar användningen av x2 och C* 

"It is readily demonstrable that the use of x2 (and 
therefore the C which is based on it) for the evalua
tion of agreement is indefensible. When applied to a 
contingency table3 x2 tests the null hypothesis with 
regard to association, not agreement ... The signifi
cant x2 simply means that the judgements are associat
ed but unfortunately not in the direction of agreement" 
(Cohen 1960, s 39). 

I många undersökningar används koefficienten pi, II, som 

föreslås av Scott (1955) för att beräkna graden av över

ensstämmelse 

P - P n=_° i 

1 * Pe 

P = obser verad procent överensstämmelse o 
Pg= den överensstämmelse som kan förväntas av slumpen 

Mot pi görs bl a invändningarna att den förutsätter att 

man i förväg måste känna till hur proportionerna för

delas över kategorierna och att bedömarna fördelar si

na bedömningar lika över kategorierna (Cohen 1960, s 40; 

Swan 1973). Jones (1969, s 10) gör den invändningen att 

om man har ett mycket litet antal kategorier så får man 

ett högt P -värde och följaktligen får pi ett lågt vär-C 
de. 

Ett stort antal beräkningsmetoder, som får anses begrän

sade i det avseendet att de är tillämpbara enbart i de 

fall där man har två bedömare och/eller ett begränsat 

antal kategorier, har utvecklats (Fleiss 1965; Bern

stein 1968; Elashoff 1969; Holley & Liengrt 1974). Ett 

index. G, har introducerats av Lienert (1972) men det 

får anses mindre användbart som ett mått på överensstäm

melse eftersom det mera, liksom t ex kontingenskoeffi-
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2 cienten och chi , är ett mått på association än över

ensstämmelse (agreement). Man kan urskilja olika typer 

av överensstämmelse som var och en kräver sin mätpro-

cedur (Cohen 1960, 1968; Light 1971). I några fall är 

dock även kontingenskoefFicienten och pi, som båda base 
2 rar sig på chi , möjliga att använda. Light (1971) kon 

kretiserar detta när han utgår från en fyrfältstabell 

(2X2) samtidigt som han påpekar att när antalet kate

gorier är fler än två så är kontingenskoefficienten 

och pi olämpliga som överensstämmelsemått. Av samma 

skäl som gäller för kontingenskoefficienten och pi av

färdas också produktmomentkorrelationen som mått på 

överensstämmelse (Robinson 1957, s 19; Cohen 1968, 

s 218). 

Den slutsats man kan dra e 

redovisade föreslagna och 

na överensstämmelse mellan 

hang är att de är ofullstä 

fter en genomgång av de ovan 

använda måtten för att beräk 

bedömningar i detta samman-

ndiga eller begränsade. 

Cohen (1960) föreslår ett index kappa, K, och ett lik

nande mått har tidigare föreslagits av Guttman samt 

Goodman & Kruskal (ref Cohen 1960). 

"The coefficient K is simply 
expected disagreements which 
tivelyj it is the proportion 
agreement is removed from co 
s 40) . 

the proportion of chance-
do not occur3 or alterna-
of agreement after chance 
sideration" (Cohen 1960, 

För att även kunna ta hänsyn till olika slag av icke

överensstämmelse (disagreements) introducerade Cohen 

(1968) vägt kappa. Såväl kappa som vägt kappa är be

gränsade på så sätt att de gäller för två bedömare som 

bedömer objekten. En mer generell beräkningsmetod för 

att erhålla graden av överensstämmelse mellan flera 

bedömare har anvisats av Fleiss (1971). Everitt (1968) 

har, förutom Cohen (1968) och Fleiss (1971), gett en 

matematisk bakgrundsbeteckning till kappa och vägt kap 

pa. Fleiss (1971) metod har varit den som använts i 

den föreliggande undersökningen och den beskrivs in

gående i den metodredogörelse som ges i det följande. 



Beteendenivåer i prov 

Några undersökningar har gjorts för att utifrån Biooms 

taxonomi (1956) ta reda på vilka beteendenivåer som var 

mest representerade i prov. Representativiteten tycktes 

vara beroende av ämne. Så fann t ex Pfeiffer & Oavis 

(1965) att ämnet matematik hade talrika uppgifter och 

exempel på nivån Tillämpning medan Kunskap var en ytt

erst frekvent nivå i samhällskunskap (se även Thorndike & 

Hagen 1969). Pfeiffer S Davis (1965) skriver i sin sam

manfattning att de högre nivåerna utnyttjades mycket säl

lan vilket de menar är nedslående. Eleverna blir intel

lektuellt försummade och berövas möjligheterna att - åt

minstone på prov - komma i kontakt med mycket av det som 

avses ingå i kurserna. 

METOD 

Ämnesexperter och referensgrupper knöts till undersökning

en. Både expert- och referensgrupperna hade erfarenhet av 

undervisning i det ämne och på det stadium som undersök

ningen omfattade. De hade i sin egen undervisning använt 

de läromedel som användes vid formuleringen av de speci

ficerade beteendemålen och konstruktionen av de målrela-

terade proven. 

Värdet av en systematisk struktur, taxonomi, för under

visningsmål vid provkonstruktion har framhållits av bl a 

Stanley & Bolton (1957); McGuire (1963); Cox (1965); Gage 

& Unruh (1967) och White (1974). Taxonomier för beteende

mål av Wilson (1971) i ämnet matematik och Orlandi (1971) 

i ämnet samhällskunskap användes i föreliggande undersök

ning för avsnitten Integraler och Sannolikhet respektive 

Lag och rätt och Utrikeshandel vid konstruktion av spe

cifikationstabell, formulering av specificerade beteende

mål och konstruktion av målrelaterade prov för varje av

snitt. Både expert- och referensgrupperna hade genom in-

studeringsuppgifter och seminarieövningar på respektive 

taxonomi erfarenhet av målformulering och uppgiftskon

struktion . 
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Expertgruppens uppgifter var för avsnitten Integraler, 

Sannolikhet, Lag och rätt och Utrikeshandel att: 

1. Utifrån läroplanernas målformuleringar och läro

medlens innehåll välja innehållsmoment och beteen

denivåer och konstruera en specifikationstabell (se 

tabell 2, s 14]. 

2. Formulera specificerade beteendemål, målbeskrivning. 

3. Konstruera uppgifter för ett för- och ett efterprov. 

(Dessa prov användes sedan i empiriska utprövningar, 

se del III1. Efterprovet kallas i det följande ex-

pertprov . 

Läroplanens mål samt innehållet i läro- och arbetsböcker 

var grundläggande vid val av såväl innehållsmoment som 

beteendenivåer i specifikationstabell, specificerade be

teendemål och målrelaterade prov. Läromedlen antogs ha 

ett stort inflytande på undervisningen (t ex Dahllöf 

1973, s 222; Utbildningstidningen 1974, s 12). Varje 

innehållsmoment kunde omfattas av en eller flera beteen

denivåer. De undervisningsavsnitt som valdes avsågs be

handla ett område som i stort sett var nytt för elever

na. Fördelen med ett sådant val var bl a att de speci

ficerade beteendemålen och de målrelaterade proven kun

de byggas upp från den lägsta beteendenivån. 

Genom olika markeringar i specifikationstabellen angav 

expertgruppen för vilka innehållsmoment och beteende-

nivåer gruppen formulerade specificerade beteendemål 

respektive konstruerade provuppgifter. Vid konstruk

tionen av expertproven utgick experterna från de spe

cificerade beteendemålen. Eftersom proven hade begrän

sad provtid till förfogande kunde ej alla innehållsmo

ment och beteendenivåer för vilka man formulerat spe

cificerade beteendemål täckas av proven. Experterna 

fördelade därför provuppgifterna på innehållsmoment och 

beteendenivåer med hänsyn till den vikt som - med läro

medel, läroplan och erfarenhet av egen undervisning 
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som bedömningsgrunder - antogs läggas på varje mål och 

den omfattning som varje mål antogs få i undervisningen. 

Man sökte med andra ord göra provet innehållsrepresenta-

tivt för målet. 

För vartdera av avsnitten Integraler, Sannolikhet, Lag 

och rätt och Utrikeshandel konstruerades av en lärare 

som ej kända till de använda taxonomierna även ett s k 

lärarprov. Provet hade iordningställts för lärarens eg

en aktuella undervisning. Avsikten var att bl a göra 

jämförelser med dels tidigare gjorda undersökningar, 

dels expertproven för att få reda på hur de olika bete

endenivåerna utnyttjades. 

Medlemmarna i referensgrupperna hade som uppgifter att: 

1. Oberoende av varandra bedöma beteendenivå för 

a) exemplen i de specificerade beteendemålen 

b) uppgifterna i proven dvs förprov, expertprov och 

lärarprov. 

2. Föreslå ändringar av exemplens och uppgiftemas 

formuleringar. 

Vid bedömningen av de specificerade beteendemålens exem

pel var bedömningssvårigheterna små eftersom bedömarna, 

referensgruppen, direkt i målen hade tillgång till ut

tryck som "du skall kunna" och dylikt (jämför med Stan

ley & Bolton 1957). Referensgruppen kände ej till ämnes-

experternas bedömningar. Om bedömningarna skilde sig åt 

mellan de enskilda referensgruppmedlemmarna eller mellan 

dem och experterna omkonstruerades exemplet och fick åt

er bedömas av referensgruppen. Först när alla var helt 

ense om exemplets beteendenivå användes det i de slut

giltiga specificerade beteendemålen. (De specificerade 

beteendemålen, målbeskrivningarna, återges i bilagan). 

En hög grad av kongruens mellan de specificerade beteen

demålen och expert' respektive lärarproven krävdes. Re

ferensgruppens medlemmar fick bedöma uppgifternas bete

22 



endenivåer i både expert- och lärarproven. De fick pck-

så föreslå ändringar av uppgifternas lydelse. Så t ex 

omformulerades eller utgick flervalsuppgifter med log

iskt överlappade distraktorer och tvetydiga distrakt

orer (se t ex Ebel 1965, Grönlund 1973]. Var och en av 

de uppgifter i expertproven som bedömts med mycket låg 

grad av överensstämmelse omarbetades av experterna en 

gång för att man skulle försöka att nå en acceptabel 

grad av överensstämmelse. (Ett konkret exempel på hur 

överensstämmelsen beräknas och vad som avses med ter

men acceptabel ges i den fortsatta metodbeskrivningen) 

En motsvarande omarbetning kunde ej ske av lärarproven 

eftersom en omkonstruktion av uppgifterna förutsatte 

kännedom om beteendenivåer och hur dessa operationellt 

definieras. (Expertproven finns återgivna i bilagan. 

Lärarproven finns tillgängliga hos författaren). 

Vid bedömningen av uppgifternas beteendenivåer använde 

referensgruppen - liksom expertgruppen - respektive 

taxonomins nivåbeteckningar. De beteendenivåer som an 

vändes i respektive ämne - mat ematik och samhällskun

skap - redovisas i bilagan sidan 1 och 2. En utförlig 

beskrivning av nivåerna ges för matematik i Wilson 

(1971) och för samhällskunskap i Orlandi (1971). I äm

net matematik fick bedömarna ange varje uppgifts kate

goritillhörighet med beteckningarna A1 , A2 . .., B1, 

B2 ... etc, men vid beräkningarna av överensstämmel

sen mellan bedömningarna användes enbart beteckning

arna A (nivån Beräkningar), B (Förståelse), C (Till-

lämpningar) och D (Analys). På motsvarande sätt gjor

des i ämnet samhällskunskap där beteckningarna A-I an

vändes vid bedömningarna, men A-D (Kunskap och förstå

else). betraktades som en kategori vid bedömningen lik

som E, F (Forskning) respektive G-I (Kritiskt tänkan-

del (jämför Orlandi 1971, s 456-458; Bonora 1974, 

s 222). Anledningen till detta förfaringssätt är svå

righeterna att erhålla en tillräcklig grad av överens

stämmelse mellan bedömningarna om antalet kategorier 

är alltför många och antalet bedömare begränsat. Detta 

förhållande redovisas längre fram i metodframställning 

en. 



I det följande redovisas hur graden av överensstämmelse 

mellan bedömningarna av respektive uppgifts beteendeni

vå i ett prov - hä r expertprovet på avsnitt Integraler 

beräknas. 

Tabell 3. Beteendenivåer för uppgifter i. expertprov , avsnittet 
Integraler. 

3rov-
upp-
gift 

Beteendenivå 
3rov-
upp-
gift A B C D 

1 ö 

2 4 4 

3 2 6 

4 2 3 3 

5 7 1 

6 8 

7 3 3 2 

8 1 7 

9 1 7 

10 4 2 2 

11 3 3 2 

12 2 6 

13 5 3 

14 8 

15 1 7 

16 8 

17 8 

Totalt 25 32 48 31 E = 136 

pj 0,1838 0,2352 0,3529 0,2279 £Pj= 0,9998 

CM 

CL 

0,0337 0,0553 0,1245 0,0519 Epj2=0,2654-PB 

3 
pj 0,0061 0,0130 0,0439 0,0118 2-Pj3 =0,0748 

2 
m.. 153 146 '272 185 

N k 2 
E En. .= 756 

'•1 j-iJ 
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N= totala antalet uppgifter 

n= antalet bedömningar per uppgift 

k= antal Kategorier (beteendenivåer] i vilka respekti

ve uppgift kan inordnas 

i= 1-N representerar antalet uppgifter 

j= 1-k representerar antalet kategorier 

n^j definieras som det antal bedömare som inplacerar 

den i:te uppgiften på den j:te beteendenivån. 

p. uttrycker i proportionstal hur många av alla bedöm-
J 
ningar som tillhör den j:te beteendenivån: 

1 N 
P • = xr - —  E n .  
J Nn i=1 ij 

I tabell 3 presenteras data för 17 uppgifter, antalet 

kategorier, beteendenivåer, är 4 och antalet bedömare 

8 C N = 17 ; k = 4; n = 8). Av de 136 (8x17) bedömningar som 

gjorts har 25/136 fallit i kategori A dvs pA =0,1838. 

På motsvarande sätt beräknas Pg =0,2352, p^ =0,3529 

och pp =0,2279. 

Graden av överensstämmelse för bedömningarna av varje 

enskild uppgift beräknas enligt formeln 

k k 
p-; = n r 1-1 i 2 n..Cn..-1)= ( \  ( £  n .  . 2  - n )  
i n ( n 1 J j =: 1 n ( n 1 ) K = 1 

För uppgift 1 P^ = 6 a |8_1 ̂ • 8 • (8-1 ) =1 

1 74 
För uppgift 2 P2= g . fi _>) y (4 * 3 + 4* 3) =-^g- » 0,43 

etc, se tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för expertprov, 
avsnittet Integraler 

Jpp-
gift 

Beteende
nivå 

Grad av över^ 
ensstämmelse 

1 A 1,00 
2 A/B 0,43 
3 B 0,57 
4 B/C 0,25 
5 B 0,75 
6 A 1.00 
1 É/Ö 0,25 
8 C 0,75 
9 C 0,75 

1Û B 0.26 
11 B/C 0,25 
12 D 0,57 
i3 C 0,46 
14 C 1,00 
15 C . 0,75 -
16 D • 1,00 
M D 1,00 

övriga data 

P = 0,6495 

P « 0,2654 e 

K 38 0,5229 

Var(^} « 0,0036 

SE(1C) = 0,0600 

SE(k) 

Graden av överensstämmelse över alla uppgifter, dvs me

delvärdet, P, beräknas enligt formeln 

1 N 1 N k 2 

^ ~ i=1Pi= NnCn-1) (J=1 j=1nij "Nn) 

Utifrån de data som ges i tabell 4 blir 

P- 0,6495 

Hur mycket beror på slumpen? 0m bedömarna hade bedömt 

enbart utifrån slumpen skulle medelvärdet vara 

k 
P = E p .2 
8 j-1 J 

Data ur tabell 3 ger 

P - 0,1Ö382 + 0,23522 + 0,35292 + 0,22792 = 0,26 54 6 
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1 - P ger uttryck för den grad av överensstämmelse 

som kan förväntas utöver slumpen. Kvantiteten P - P 

mäter den grad av överensstämmelse som faktiskt har 

förekommit minus graden av överensstämmelse som kunn

at uppkomma rent tillfälligt. Av skäl som tidigare 

redovisats användes indexet kappa (k) i Fleiss (1971) 
version för att beräkna överensstämmelsen mellan refe

rensgruppmedlemmarnas bedömningar av uppgifternas be

teendenivåer. 

P-P 
k- r e/1-P e 

K för värdena i tabell 3 blir 0,5229. 

K Kvoten /SE^^ kan relateras till normalkurvan för att 

undersöka om bedömningarna gjorts signifikant bättre 

än rena slumpbedömningar. Värdena för Varf , SE,, l k ) i K ) 
och /SE^Kj finns återgivna i tabell 4. Kvoten /SE 

är uttryck för i vilken grad bedömningarna av uppgift-
o K o erna på såväl hela provet ( /SE^^) som på varje be

teendenivå (t ex KA/SEf i» KB/SEf , etc) är skilda 
A B 

från rena slumpbedömningar. Variansen, och därmed stan 

dardfelet (SE), är en komplex funktion av antal uppgif 

ter, antal bedömare, Pj"> Pj*~' Pj3 _v^rden m m (se 

Fleiss 1971, s 380, 381). 

För varje beteendenivå kan på likartat sätt som för he 

la provet variansen, standardfelet och kvoten mellan 

kappa och standardfelet beräknas. 

Graden av överensstämmelse över alla uppgifter som an

setts tillhö] 

ligt formeln 

setts tillhöra en viss beteendenivå. P., beräknas en-
J 

P .= 

N N 
E n..(n.. - 11 En...2' Nnp • 

i = 1 iJ 
j N ~ Nn ( n - 1 ] p" 

E n . ( n - 1 ) 
i = 1 1J 



Tabell 5. Överensstämmelse mellan åtta bedömare av beteendenivåer 
i expertprov, avsnittet Integraler. 

Beteende-
nivå E.n. .2 

i ij PJ 
P. 

J 
K . 
J S E K . 

J Kj/SE 
Kj 

A 153 0,1838 0,7312 0,6706 0,1204 5,57 

B 146 0,2352 0,5089 0,3578 0,4150 0,86 

C 272 0,3529 0,6667 0,4849 0,1574 3,08 

D 185 0,2279 0,7095 0,6237 0,1300 4,80 

Av tabell 5 framgår bl a att för beteendenivå B är gra

den av överensstämmelse lägre än för övriga tre beteen

denivåer. (Detta kan antas ha betydelse för utfallet i 

den prövning som i kapitel 4 görs av taxonomins validi-

tet. ) 

För att en uppgift skulle anses tillhöra en beteende-

nivå bestämdes att P^-värdet skulle överskrida värdet 

0,50. Det var av stor vikt att man var så ense som möj

ligt om vilken beteendenivå uppgiften avsåg, varför 

kravet på överensstämmelse mellan bedömningarna sattes 

högt. I relation till vad man kan förvänta sig i en 

praktisk situation är P.-värdet 0,50 ett högt värde. Så 

t ex visar tabell 3 att sex bedömare av åtta ansåg att 

uppgift 3 tillhörde nivå B och att fem bedömare av åtta 

ansåg att uppgift 13 tillhörde nivå C. P.-värdet för 

den förra uppgiften var tillräckligt högt (se tabell 4) 

för att uppgiften skulle kunna anses tillhöra nivån B, 

medan den senare uppgiften, 13, ej fick tillräckligt 

högt P^-värde för att klart kunna anses tillhöra nivå 

C. I undersökningen valdes ett relativt högt P.-värde 

av det skälet att man ville grantera en hög grad av öv

erensstämmelse mellan mål och prov. Tabell 4 visar att 

uppgifterna 2, 4, 7, 10, 11 och 13 underskrider P.-värd

et . 
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Avslutningsvis bör påpekas att en av orsakerna till att 

ej alla sex beteendenivåerna, utan endast fyra (A-D), 

utnyttjades i ämnet matematik var svårigheterna att kon

struera uppgifter på högre nivåer. Motsvarande svårig

heter har redovisats av bl a Kropp & Stoker (1966); 

Marksberry, McCarter & Noyce (1969); Weaver (1970) 

(se även Bonora 1974). 

RESULTAT 

Tabell 6. Fördelning av uppgifter på olika beteendenivåer i expert
prov, lärarprov och centrala prov i ämnet matematik. 

Beteendenivåer 

B C D X Hela testet(provet) 

Expertprov Anta] • kntal 
% Antal % Antal % Antal % Antal 

Avsnittet Integraler. Gymnasieskolan. Ak 2- 2 12 2 12 . 4 24 3 18 6 35 17 (100 %) 

Avsnittet Sannolikhet. Åk 8. 6 25 6 25 6 25 6 25 0 0 24 (100 %) 

Totalt 8 20 8 20 10 24 9 22 6 15 41 (100%) 

Lärarprov 

Avsnittet Integraler. Gymnasieskolan. Ak 2. Q Q 0 0 4 27 4 27 7 47 15 (100 %) 

Avsnittet Sannolikhet. Ak 8. 4 16 3 12 5 20 2 8 11 44 25 (100 %) 

Totalt 4 10 

3 
8 9 23 6 15 18 45 

. 

40 (100 %) 

Centrala prov 

Centralt prov i åk 2, linje N/T.1969-05-06 4 27 1 7 7 47 2 13 1 7 15 (100 %) 

-, åk 3, - H -.1970-04-24 1 6 5 29 8 47 0 0 3 18 17 (100 %) 

-, åk 2, linje S. 1969-05-06 2 13 2 13 5 33 2 13 4 27 15 (100 %) 

-, åk 3, - M -.1970-04-24 3 18 5 29 7 41 0 0 2 12 17 (100 %) 

-, åk 2 linje E. 1969-05-06 3 20 2 13 5 33 1 7 4 27 15 (100 %) 

-, åk 3 - " -. 1970-04-24 2 12 5 29 9 53 0 0 1 6 i 17 (100 %) 

-, åk 2, linje N/T.1973-05-29 4 27 1 7 7 47 2 13 1 7 I 1 5 Am.il  
Totalt 19 17 21 19 48 43 7 6 16 14 I 111 (100 %) 

En mycket stor del av uppgifterna i såväl expert- som 

lärarproven och en liten del av uppgifterna i de cent

rala proven kunde ej placeras i b eteendenivåer. 

Att fördelningen av uppgifterna i expertproven på av

snittet Sannolikhet blev så jämn - 25 procent på var 

och en av nivåerna - had e att göra med att en annorlun

da metodik provades. Bedömarna utgick från en bank av 

uppgifter - konstruerade av experterna - och fick obe

roende av varandra inplacera bankens uppgifter i beteen-
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denivåerna A, B, C och D. En del av de uppgifter vars 

beteendenivå bedömarna var helt överens om ingick i pro

vet. Detta var ett avsteg från kravet på innehållsrepre

sentativitet (s 21, 22), men syftet var att undersöka 

vilken betydelse som antalet uppgifter på varje beteende^ 

nivå har för den hierarkiska strukturen. 

Tabell 7. Fördelning av uppgifter på olika beteendenivåer i expert-
prov och lärarprov i ämnet samhällskunskap. 

Betsendenivâer 

A-D E,F I G 1 x Sela testet (provet) 

Antal % Anta! % Anta] % Antal % Antal uppgifter 

Expertprov 

Avsnittet Lag och rätt, årskurs 
8. 

15 47 2 6 10 31 5 16 32 (100%) 

Avsnittet Utrikeshandel. Gymna- • 10 33 10 33 8 27 2 7 30 (100%) 
sieskolan, årskurs 2. 

Totalt 25 40 12 19 18 29 7 11 62 (100%) 

Lärarprov 

Avsnittet Lag och rätt,' årskurs 
8. 

20 00 1 4 1 4 3 12 25 (100%) 

Avsnittet Utrikeshandel. Gymna
sieskolan, årskurs 2. 

21 86 0 0 Û ° 

• 
13 24 (100%) 

Totalt 41 84 1 2 1 
2 I • 

12 49 (100%) 

I ämnet samhällskunskap, tabell 7, låg närmare 30 pro

cent av expertuppgifterna på nivåerna G-I ("Kritiskt tän

kande") mot endast två procent av lärarprovens uppgifter. 

Resultaten från föreliggande undersökning stämmer med ti

digare gjorda undersökningar vad gäller lärarproven och 

de centrala proven. I ämnet matematik är uppgifter på ni

vån "Tillämpning", C, mycket frekventa och i samhällskun

skap ligger lärarprovens uppgifter på jämförelsevis låg 

beteendenivå. För expertproven är provuppgifterna jämnare 

fördelade över beteendenivåerna. 

I metoddelen ovan har data från avsnittet Integraler an

vänts. Beteendenivåerna A, C och D bedömdes med stor sä

kerhet medan nivå B bedömdes osäkert (tabell 5 s 28). I 

det följande redovisas bedömningsdata för dels varje be

teendenivå, dels hela proven på avsnitten Integraler, 
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Sannolikhet, Lag och. rätt och Utrikeshandel. (Se äyen 

tabellbilagorna 1-61. 

Matematik 

Sven i lärarprovet på avsnittet Integraler bedömdes någ

ra uppgifter av enstaka bedömare tillhöra beteendenivå 

B, tabell 8, medan bedömarna tycktes vara mer över

ens när nivåerna A, C och • användes för att kategori

sera uppgifterna. 

Tabell 8. överensstämmelse mellan nio bedömare av beteendenivåer i 
lärarprov, avsnittet Integraler. 

Beteende
nivå E.n. .2 

i ij pj P 
j 

K . 
3 SE 

Kj '"SE 
KJ 

A 61 0,1111 0,3834 0.3020 0,1054 2,87 

B 12 0.0593 0.0624 0.0033 0,0944 0,04 

C 396 0.5037 0.6029 0.1999 0/0401 4,99 

D 276 0,3259 0,6591 0,4496 0,1400 3,21 

Lärarprovet på avsnittet Sannolikhet, tabell 9, hade 

uppgifterna mer jämnt fördelade över nivåerna och ett 

jämförelsevis högt ^j/SE -värde för B-nivån. 
k . 
J 



Tabell 9. överensstämmelse mellan sex bedömare av beteendenivåer i 
lärarprov, avsnittet Sannolikhet. 

Beteende
nivå Vy2 Pj P. 

J 
K . 
J 

SE 
"j b/sE 

K . 
J 

A 123 0,2067 0,5934 0,4875 0,1327 .3,67. 

B 185 0,2867 0,6603 0,5238 0,1504 3,48 

C 185 0,3133 0,5877 0,3996 0,1575 .2,54 

D 91 0,1933 0,4279 0,2909 0,1342 2,17 

Samhällskunskap 

De bedömningsresultat som erhölls för expert- och lär

arproven är anmärkningsvärda i två avseenden. För det 

första är j/SEK -värdena för nivå E, F (Forskning), 

tabellerna 10 o^h 11, jämförelsevis höga. 

Tabell 10. överensstämmelse mellan fem bedömare av beteendenivåer i 
expertprov, avsnittet Lag och ratt. 

Beteende-
nivå Vi/ PJ 

P.. 
' I3 

K. 
J 

*
 

LU CO 

K\ /  J/SE 
Ki 

A-D 385 0,5437 0,8563 0,6850 0,2184 3,14 

E,F 50 0,0625 1,0000 1,0000 0,1303 7,67 

G-1 265 0,3937 0,8016 0,6727 0,1754 3,84 
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Tabell 11. överensstämmelse mellan fyra bedömare av beteendenivåer 
i expertprov, avsnittet Utrikeshandel. 

Beteende-
livå vi/ Pj K . 

J SE 
K . 
J 

K . , 
J SE 

K . 
J 

A-D 171 0,3917 . .0,8793 0,8016 0,2175 3,69 

E, F 160 0,3333 1 1 0,1179 8 i 48 

G-I 115 0,2750 0,8283 0,7632 0,1906 4,00 

För alla tre nivåerna - A -D; E, F och G-I - var bedöm-
• K mngarna mycket säkra, dvs j/SE^ -värdena var höga. 

För totala provet - dvs hela expe^tprovet på respektive 

avsnitt - var K/SE -värdena därmed också höga: 12,6 
Is 

resp 15,7 (se tabellbilagorna 3 och 5). Det har i det 

tidigare redovisats att nivåerna E, F och G-I utnytt

jades mycket litet i lärarproven (tabell 7, s 30). Det

ta förhållande tog sig direkt uttryck i att Kj/SE 

värdena för varje nivå - tabellerna 12 och 13 nedan -

och därmed för hela provet (tabellbilagorna 4 och 6) 

blev mycket låga. 

Tabell 12. överensstämmelse mellan tre bedömare av beteendenivåer 
i lärarprov, avsnittet Lag och rätt. 

Beteende
nivå E..n. ,2 

* ij pj 
P. 

J 
K . 
J 

SE K . 
J 

K . , 
j /SE 

K . 
J 

A-D 186 0,8533 0,9531 0,6802 0,7286 0,93 

E, F 10 0,0533 0,7504 0,7363 0,3324 2,22 

G-I 17 0,0933 0,7147 0,6853 0,2959 2,32 

33 



Tabell 13. överensstämmelse mellan fyra bedömare av beteendenivåer i 
lärarprov, avsnittet Utrikeshandel. 

Beteende-
nivå Vij* PJ Kj 

SE 
Kj 

K . , 
J SE 

Kj 

A-D 300 0,8541 0,9188 0,4435 0,5942 0,75 

: E, F 1 0,0104 0,0005 0,0207 0,2808 0,07 

G-I 19 0,1354 0,1539 0,0214 0,1926 0,11 

Tabellerna 10-13 visar att det index, kappa, som i un

dersökningen använts för att beräkna graden av överens

stämmelse mellan bedömningar, är komplext. Om provupp

gifterna fördelas så att tyngdpunkten läggs på en enda 

beteendenivå äventyras såväl Kj/SE -värdena som K/SE -
K . K 

värdet vilket sammanhänger med att de beräknas utifrån 

P^-värdena (se s 25). I expertproven fördelades uppgif

terna mer jämnt över nivåerna än i lärarproven vilket 

förklarar skillnaderna i Kj/SE -och K/SE "värdena mel-K . K 
lan expert- och lärarproven. 

Figur 1 illustrerar fem fiktiva fall som visar att om 

en uppgift överskrider kriteriegränsen (P^ > 0,50) - och 

därmed anses tillhöra en bestämd beteendenivå - eller 

ej beror inte enbart på antalet kategorier (k) och an

talet bedömare (n). P.-värdet är också beroende av bl a 

antalet bedömare som ej ansluter sig till majoriteten 

(n ) och hur många kategorier de sistnämnda bedömar-
f l  a  m 

na använder (k ) . n 8 » 

1) fotindex na står för "no agreement", ej överensstäm
melse. 
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Antal 
kategorier bedömare 
(k) ("J 

Fall Antal 
na na 

(1 )  I 2-10 
II 2-4 
III 3,4 

3-10 
5-10 ' 
5-10 
5-10 
5-10 

Figur 1. Grad av överensstämmelse mellan bedömare, P.-värdet, som en 
funktion av antal kategorier, antal bedömaré m m . 

Fall I visar att om 2-10 kategorier används och om 1 

av 3-10 bedömningar avviker från majoritetens bedöm

ning överskrides kriteriegränsen om bedömarna är fler 

än fyra. En jämförelse mellan fall II och III visar 

t ex att om två bedömare av sju avviker från majori

tetens bedömning så överskrider uppgiften kriterie

gränsen om de två som avviker sinsemellan är överens, 

k =1 (fall II). Är de oense, k =2 (fall III) når na na 
P^-värdet ej kriteriegränsen. Resultaten blir analogt 

om man har t ex nio bedömare - fall IV och V. Om de 

tre från majoriteten avvikande bedömningarna sins

emellan är lika, k =1 (fall IV) kvarstår uppgiften, na r-r-ö 
men utgår om k =3 (fall V). na 

Av ovan redovisade resultat kan man dra bl a följan

de slutsatser. P.-värdet och därmed också kappa är be

roende av en komplex relation mellan bl a antalet be

dömare och beteendenivåer men också av hur många be-



domare som avviker från majoriteten och hur många 

olika beteendenivåer de senare bedömarna tar i an

språk. 

DISKUSSION 

Graden av överensstämmelse för bedömningarna av varje 

enskild uppgift - dvs P.-värdena - är bl a beroende av 

hur klart beteendenivåerna i den använda taxonomin är 

definierade. Det är troligt att vissa beteendenivåer 

är mer oklart definierade än andra, men det är svårt 

att få en klar uppfattning om så är fallet eftersom 

P^-värdena är en funktion av så många variabler. Vid 

beräkningen av P^-värdena betraktas alla bedömare som 

lika kompetenta. Det är dock troligt att P^-värdena 

förbättras om bedömartillförlitligheten ifrågasattes 

och prövades. Så t ex kunde bedömarna efter en längre 

tidsrymd - t ex två månader - få göra en förnyad bedöm

ning av provuppgifterna. På grundval av de reliabili-

tetsmått som då erhölls kunde enbart de bedömare som 

erhöll de högre måtten ifrågakomma vid beräkningarna 

av P^. En sådan metodik är oftast ej tillämplig i en 

praktisk undervisningssituation. Det vore dock av in

tresse att jämföra de skilda utfallen för en bedömnings

situation där bedömarna betraktades som lika kompetenta 

och en annan situation där endast de "bästa" bedömarna 

- utvalda utifrån reliabilitetsmått - får svara för be

dömningarna. I de ovan redovisade resultaten har - uti

från fem fiktiva fall - den komplexa funktion av antal 

bedömare, kategorier m m som P^-värdena är beroende 

av illustrerats. Av intresse för fortsatt forskning bör 

vara att undersöka betydelsen av att gränsen för att 

uppgifter skall anses höra till en viss beteendenivå, 

dvs P^-värdet, höjs och sänks. 

Kvoten /SE - som uttrycker i vilken grad bedömningar-
IC na av uppgifterna på såväl hela provet ( /SEK) som på 

K varje beteendenivå (t ex E,F/SE ) är skilda från 
kE F slumpbedömningar - är i sig ytterst komplex. Variansen 

o IC och därmed också SE och /SE är bl a beroende av med 
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vilken frekvens varje beteendenivå används. Detta kom

mer till uttryck vid en jämförelse mellan t ex tabell

erna 10, s 32, och 12, s 33. Nivån E, F är i taxonomin 

(Orlandi 1971) väl definierad och avgränsad och graden 

av överenesstämmelse för bedömningarna av varje en

skild uppgift - dvs P^-värdena - är 1 (t abellerna 3 

och 4 i tabellbilagan). Trots detta är bedömningarna 

av varje beteendenivå i lärarprovet (tabell 12) res

pektive hela lärarprovet ej signifikant "bättre" än 

rena slumpbedömningar. Med detta exempel illustreras 
K o /SE-värdenas beroende av hur väl varje nivå är repre

senterad i p rovet. Det är möjligt att ett krav på att 

varje beteendenivå skall vara representerad i en viss 

utsträckning i ett prov för att /SE-värdena ej skall 

äventyras kan komma i konflikt med kravet på att inne

hållet i det målrelaterade provet skall vara represen

tativt för målet. 

De data som redovisat bristen på uppgifter på högre ni

våer i lärarproven på undervisningsavsnitten i ämnet 

samhällskunskap pekar på en uppenbar skillnad vad gäl

ler att utnyttja de högre beteendenivåerna i samhälls

kunskapsprov jämfört med hur nivåerna utnyttjas i ma

tematikprov. De centrala proven i matematik och främst 

expertproven på avsnitten Integraler och Sannolikhet 

innehöll jämförelsevis många uppgifter på högre nivå

er. Även om konstruktörerna av expertproven på avsnit

ten i samhällskunskap genom sina lärarerfarenheter kan 

antas ha viss kännedom om även "svårare" provuppgifter 

pekar de angivna resultaten på att det i ämnet sam

hällskunskap i jämförelse med i matematik är mer kompli

cerat att konstruera provuppgifter på högre beteende-

nivåer. Att experterna fördelade uppgifterna jämnare 

över nivåerna och att de mer frekvent utnyttjade även 

högre nivåer hade troligtvis att göra med att exper

terna till skillnad mot konstruktörerna av lärarpro

ven kände till att uppgifter kan klassificeras i be

teendenivåer och även hur beteendenivåerna definiera

des. Medvetenhet om beteendenivåer och om den ökande 

komplexiteten i uppgifter på högre nivåer kan alltså 
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vara en orsak till att expertproven uppvisade en annan 

karaktär än lärarproven. En annan orsak till att upp

gifterna fördelats olika i expert- och lärarprov kan va

ra att lärarproven har som syfte att diskriminera mel

lan elever, för t ex betygsättning. Med andra ord har 

lärarproven en mer normrelaterad funktion än expert-

proven. Mot ett sådant förhållande talar dock främst 

att uppgifterna på lärarproven i samhällskunskap ligger 

på en låg beteendenivå och att uppgifterna i matematik 

samlats på en nivå. 

Förhållandevis många uppgifter kunde ej placeras i be

teendenivåer. På avsnittet Sannolikhet utgick man vid 

provsammansättningen av expertprovet från en bank av 

uppgifter. Man undgick på så sätt att få med uppgifter 

som ej kunde nivåbestämmas. Detta pekar på att man vid 

sammansättningen av målrelaterade prov bör utgå från en 

bank av redan färdiga uppgifter i stället för att kon

struera uppgifterna vid varje aktuellt provtillfälle. 

Att beteendenivån för så många av de centrala provens 

uppgifter i jämförelse med expert- och lärarprovens upp

gifter kunde bestämmas, kan ha följande orsaker. Vid be

dömningen av de centrala proven tog bedömarna mer den 

använda taxonomins (Wilson 1971) exemplifieringar av ni

vå än undervisningssituationen som utgångspunkt medan de 

vid bedömningen av expert- och lärarprovens uppgifter 

vägde taxonomins exemplifieringar av beteendenivå mot 

hur uppgifterna tagits upp i undervisningen. Med andra 

ord var i h uvudsak taxonomin styrande för bedömningen av 

uppgifterna i de centrala proven medan taxonomi och den 

tänkta undervisningssituationen interagerade vid bedöm

ningen av expert- och lärarproven. 

SLUTSATSER 

•et saknas allmänt accepterade metoder för konstruktion 

av målrelaterade prov. Att kunna relatera proven till de 

mål som proven är avsedda att mäta bör vara fundamentalt 

vid konstruktion av målrelaterade prov. De i tidigare 
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forskning föreslagna metoderna tycks ta en alltför li

ten hänsyn till relationen mellan mål och prov. Den i 

denna undersökning redovisade metoden visar hur det via 

systematiska strukturer för beteendemål är möjligt att 

relatera provuppgifter till angivna mål. Metoden bör 

bli användbarare om bl a beteendenivåerna blir mer en

tydigt definierade och kravet på bedömartillförlitlig-

het blir mer tillgodosett. Det senare bör bl a innebära 

att lärarna görs mer förtrogna med ämnesrelevanta taxo-

nomier för beteendemål och övas i att utifrån taxonomier-

na formulera mål och konstruera målrelaterade prov. 
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DEL III EMPIRISKA UTPRÖVNINGAR AV DE MÅLRELA-
TERADE PROVEN 

Avsikten med de empiriska utprövningarna av de målre 

laterade proven var att: 

Redovisas 
i kapitel 

a få information om några av de använda 4 
taxonomiernas egenskaper, bl a hier
arki och kumulativitet 

b få information om provens reliabili- 5 
tet och validitet 

c pröva vilken betydelse målbeskriv- 6 
ningarna, de specificerade beteende
målen, hade för provresultaten när 
målbeskrivningarna användes i under
visningen 

Utprövningarna gjordes för vart och ett av avsnitten 

Integraler, Sannolikhet, Lag och rätt och Utrikeshan

del enligt följande: 

1. Förprov. (Provet konstruerat av respektive expert 
grupp) . 

Undervisning, 8-22 lektioner, se tabell 1, s 4. 

2. Efterprov, 2 stycken» 

Ett expertprov konstruerat av respektive expert
grupp, se del II, s 21. 

Ett lärarprov konstruerat av en enskild lärare, 
för dennes aktuella undervisning, se del II, s 22. 

3. Retest med expertprovet. 

Testprocedur 

Innan de i undersökningen ingående proven användes in

formerades de deltagande skolornas berörda lärare och 

administratörer om undersökningens uppläggning. Proven 

administrerades av respektive skolas skolledare och 



testningen leddes av lärare. För varje prov fanns skrift

ligt utformade testledarinformationer. Proven rättades 

av respektive ämneslärare. (Lärarna i expert- och refe

rensgrupperna medverkade ej i de empiriska utprövningar-

na). 
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Kapitel 4 PRÖVNING AV TAXONOMIERNA 

I denna del av undersökningen redovisas några egenska

per hos de taxonomier - Wilson (1971) och Orlandi 

(1971) som användes vid formuleringen av de specific-

rade beteendemålen och konstruktionen av de målrela-

terade proven. 

Det antas att beteendena i de systematiska struktur

erna, taxonomierna, är ordnade från enkla till mer sam

mansatta. I ett prov av målrelaterad natur kan man vän

ta sig att uppgifter på hög beteendenivå är svårare än 

uppgifter på lägre nivå, med andra ord bör t ex lös

ningsproportionerna sjunka över nivåerna. Försöken att 

ordna undervisningsmålen från enkla till mer komplexa 

är baserade på tanken att ett enkelt beteende kan in

tegreras med andra lika enkla beteenden och bilda ett 

komplext beteende. Det senare kan i sin tur integreras 

med andra lika komplexa beteenden och bilda ett mer 

komplext beteende etc (Bloom 1956). Med andra ord an

tas att taxonomin är kumulativt hierarkisk. 

Vid både formuleringen av målbeskrivningarnas exempel 

och konstruktionen av provuppgifterna har i föreligg

ande undersökning Wilsons (1971) respektive Orlandis 

(1971) taxonomi varit en av utgångspunkterna. Taxono

mierna har i undersökningen setts som klassifikations-

system för beteendemål, som medgett att målexempel och 

provuppgifter kunnat bestämmas vad gäller beteendet. 

Taxonomier för beteendemål - och då främst Biooms 

(1956) taxonomi - tillskrivs egenskaper som t ex hier

arkisk och kumulativ struktur och i föreliggande under

sökning har även dessa egenskaper undersökts hos de an

vända taxonomierna. En hierarkisk och/eller kumulativ 

struktur anger relationerna mellan de olika beteende

målen och har betydelse för bl a stoffstrukturering 

och målbeskrivning och därmed även för de målrelater-

ade proven. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Validiteten i Biooms (1956) taxonomi har studerats i 

några tidigare undersökningar. Kropp S Stoker (1966) 

fann bl a ett allmänt stöd för hypotesen att det rådde 

en omvänd relation mellan prestationsmedelvärdet för 

varje nivå i provet och den taxonomiska nivån, dvs me

delvärdet sjönk allt eftersom nivåerna blev mer komp

lexa. Samma resultat erhöll de i en tidigare studie 

(1962, ref Kropp & Stoker 1966; se även Stoker & Kropp 

1964). Andra undersökningar som studerat taxonomidata 

(Andersson 1964; Dunn & Turner 1959; Smith 1965; Thomas 

1965 m fl ref Kropp & Stoker 1966; se även Bonora 1974) 

ger också stöd för den hierarkiska strukturen i taxono-

min. Madaus, Woods & Nuttall (1973) testade, liksom 

Kropp & Stoker (1966) den hierarkiska strukturen i de 

sex huvudnivåerna i Biooms taxonomi. De senare hade fun

nit att de två översta nivåerna, Syntes och Värdering, 

tycktes följa på varandra i en annan ordning än i taxo-

nomin, dvs Värdering var en lägre nivå än Syntes (se äv

en Stoker & Kropp, 1964). Kropp & Stoker (1966) förmodar 

att korrelationer mellan prestationsvärden för varje ni

vå i taxonomin å ena sidan och mätvärden på förmågan att 

resonera å andra sidan ökar ju högre upp i hierarkin man 

kommer. Madaus et al (1973) fann också de en relation 

mellan nivå och mental förmåga. Om provinnehållet var 

mycket obekant för eleverna så fanns det ett stort sam

band mellan en generell begåvningsfaktor och de två 

övre nivåerna. Denna faktor tycktes mer mäta mental för

måga än kunskaper eller specifika förmågor. Omkastning

en av nivåerna Syntes och Värdering verifierades i Madaus 

et als.s unde rsökning. Ebel (1966, 1969) påstår att mental 

förmåga, mer än kunskap, är vad som mäts med prov som 

konstruerats utifrån taxonomin. Att uppgifterna på kun

skapsnivån var lättast verifierades av Cox (1965). Vissa 

könsdifferenser kunde också urskiljas i den betydelsen 

att om man valde uppgifter för de olika beteendenivåerna 

med utgångspunkt från lösningsfrekvensen så blev urvalet 

av uppgifter olika beroende på om de utprovats i en 

grupp av flickor eller i en grupp av pojkar (Cox 1965). 
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Kropp & Stoker (1966) fann också i sin omfattande un

dersökning att sambandet uttryckt i korrelationsvärden 

mellan närliggande nivåer i taxonomin var större än 

för nivåer som var mer åtskilda. Med andra ord stödde 

deras empiriska data den struktur som tillskrevs taxo

nomin. 

Disposition 

•en fortsatta framställningen i denna del av undersök

ningen disponeras så att metoderna för att beräkna den 

hierarkiska strukturen, den kumulativa strukturen res

pektive sambanden mellan beteendenivåer redovisas var 

för sig tillsammans med resultat och diskussioner. Av

slutningsvis redovisas under rubriken SAMMANFATTNING 

OCH REKOMMENDATIONER de slutsatser som kan dras om taxo-

nomiernas hierarkiska och kumulativa struktur och sam

bandet mellan beteendenivåerna. 

HIERARKISK STRUKTUR 

I det följande görs olika ansatser att pröva om den hier

arkiska uppdelningen fungerar. Med andra ord prövas 

fruktbarheten hos de använda taxonomierna. 

Lösningsproportioner för olika prestationsgrupper 

Metod 

Medelvärdet av lösningsproportionerna beräknades för 

uppgifterna på respektive beteendenivå i proven. Ele

verna delades utifrån resultatet på totala provet in i 

hög-, mellan- och låggrupp. De 27 procent bästa och 27 

procent sämsta provdeltagarna placerades i höggrupp (HG) 

respektive låggrupp (LG) och resterande 46 procent i 

mellangrupp (MG). Hur varje grupp definieras anges de

taljerat i bilagan, s 3. Angående principerna för grupp

indelning se t ex Kelley (1939, s 20) och Cureton 

(1957; 1966,s 187). Uppgifterna i proven i matematik 

var både av flervalstyp och av den traditionella typen, 

dvs en lösning och ett svar skulle presenteras medan 



uppgifterna i samhällskunskapsproven i stort bestod 

av flervalsfrågor. Vid rättningen av proven gjordes in

gen korrektion för gissning, eftersom de olika under

sökningar som studerat effekterna av korrektion ej lett 

till entydiga resultat (Diamond & Evans 1973). Det som 

var av primärt intresse var hur medelvärdet av lösnings-

proportionerna för uppgifter på varje beteendenivå 

förändrades över nivåerna. Medelvärdet betecknas p^ för 

uppgifter på beteendenivå A och för uppgifter på nivå 

B Pg etc. 

Om uppgifterna är hierarkiskt ordnade är också p-värdena 

lägre för uppgifter på högre beteendenivåer än för upp

gifter på lägre nivåer. 

Resultat 

Matematik 

De expert- och lärarprov som undersöktes i ämnet ma-
1 ) 

tematik anges i tabell 14 nedan. I tabellen anges 

med ett S för vilka undersökningsgrupper p-värdena 

sjönk över nivåerna. För de undersökningsgrupper för 

vilka p-värdena ej genomgående sjönk är i tabellen 

en romersk siffra, I-V, angiven och efter tabellen 

kommenteras var och en av dessa avvikelser. 

1) tabeller med p-värden för samtliga undersöknings
grupper finns att tillgå hos författaren. 
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Tabell 14. Medelvärden av lösningsproportioner, p» för olika betoen-
denivåer i prov i matematik . (S anger att p-värdena sjun
ker över nivåerna. I-V anger att p-värdena ej genomgåen
de sjunker över nivåerna för angivna grupper. Kommentarer 
till. I-V ges i den text som följer efter tabellen). 

Undersökningsgrupp 

Pojkar + flickor Pojkar . Flickor 

Avsnitt Prov TG?Àntal) HG MG LG TG(Antal) HG MG LG TG(Antal! HG MG LG 

1. Centrala prov i mate
matik, 1969, 1970. 

Centralt prov, 
åk 2 N/T, 
1969-05-06 

S (ISSI iS S ï S (118) S S S ï ( 3 7 )  ï S ï 

Centralt prov, 
åk 3 N/T, 
1970-04-24. 

S (141) S S II S (104) S S II S (37) S S II 

2. Integraler Expertprov S (170) S S S S (135) S S S IIÌ (35) [II III S 

• Lärarprov • S (176) S s s S (130) S S S * S (38) S S S 

Centralt prov, 
åk 2 N/T, 
1973-05-29 

S (162) S s s S (125) S S S S (37) S s s 

3. Sannolikhet Expertprov S (299) IV s s S (171) S S S IV (128) IV s IV 

Lärarprov S (296) V s V S (168) V S S V (128) V V s 

Anm:a) Se bilaga s 3 angåBnde gruppbeteckningama. 

Kommentarer : 

I I såväl TG, HG som LG har flickorna högre p.-värde 
på uppgifter på beteendenivå C, "Tillämpningän 
på uppgifter på nivå B, "Förståelse." För LG 
flickor var t ex pp=0,314 och £„=0,200 och för 
LG, pojkar + flickor var p£=0,24i och Pg=0,19Q. 

II LG pojkar + flickor, LG pojkar och LG flickor ha
de högre Pp- än p„-värde. Differenserna mellan p^ 
och pg är aock relativt små, mindre än 0,031. 

III HG flickor hade högre p-värde för nivå C än B, 
1,000 resp 0,944. TG och MG flickor hade högre 
p-värde för nivå B än A. 

IV TG, HG och LG flickor hade högre p-värde för nivå 
C än B (jfr under I ovan) och detta gäller också 
för HG pojkar + flickor. 

V HG pojkar hade på uppgifter på nivå C högre p-värde 
än på uppgifter på såväl nivå B som A. HG flickor 
hade högre p-värde på uppgifter på nivå C än på ni
vå B. TG och MG flickor hade högre p-värde på nivå 
B än A. 
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Eri lnspektion av tabellen med början i den tredje kol

umnen verifierar till en början tidigare forskningsre

sultat - att lösningsproportionerna sjunker över nivå

erna. Detta ger stöd åt den hierarkiskta strukturen i 

den använda taxonomin. Med en gruppindelning i hög-, 

låg- och mellangrupper uppträder dock avvikelser från 

den generella strukturen och för såväl totalgrupperna 

(TG) flickor som deras undergrupper är undantagen le

gio. För gruppen pojkar verifieras de tidigare forsk

ningsresultaten i alla grupper och undergrupper utom 

i två (av tjugoåtta), p-värdena i ämnet matematik för 

totalgrupperna pojkar + flickor, totalgrupperna pojkar 

liksom mellangrupperna pojkar + flickor och mellangrup

perna pojkar ger alltigenom stöd för antagandet om en 

hierarkisk struktur i taxonomin. Att nivåerna i en sys

tematisk struktur vid vissa gruppindelningar står i nå

got omvänd ordning har också i en tidigare undersökning 

- Cox (1965) - visat sig ha ett samband med kön men äv

en sambandet med grupptillhörighet - t ex låg- eller 

högpresterande - har påvisats (Kropp & Stoker 1966; 

Madaus et al 1973). Dessa tidigare resultat har i 

föreliggande undersökning accentuerats. 

De slutsatser som kan dras av resultaten är att taxo-

nomins - Wilson (1971) - validitet vad gäller den hier

arkiska strukturen får ett visst stöd i föreliggande 

undersökning för totalgrupperna och mellangrupperna av 

pojkar + flickor och pojkar. För "extremgrupperna" -

dvs låg- och höggrupperna - är dock undantagen från en 

hierarkisk struktur många och för alla undersöknings

grupperna bland flickorna är undantagen snarast regel. 

Det måste dock för gruppen flickor påpekas att antalet 

elever i flera prov är begränsat. Slumpen kan därför an

tas ha en starkare inverkan på erhållna data i gruppen 

flickor än i övriga grupper. 

Att tolka den hierarkiska strukturen i termer av medel

värden av lösningsproportioner kan leda till helt fel

aktiga slutsatser om dessa medelvärden enbart redovisas 

för totalgrupper. Lösningsproportionerna uttrycker upp-
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gifternas svårighetsnivå. Om svårighetsnivåerna är 

alltför höga (lösningsproportionerna låga) eller låga 

(lösningsproportionerna höga) är den hierarkiska struk

turen i taxonomin ej längre giltig. 

Samhällskunskap 

I ämnet samhällskunskap analyserades proven på ett mot

svarande sätt som i ämnet matematik. På avsnittet Lag 

och rätt förekom i l ärarprovet endast en uppgift på 

nivå E, F respektive G-I och i lärarprovet på avsnit

tet Utrikeshandel ingen uppgift på nivåerna E, F och 

G-I (tabell 7 s 30) . 

I expertprovet på avsnittet Lag och rätt sjönk p-vär-

dena över nivåerna E, F; A-D och G-I (tabellerna 7a-c 

i bilagan) och på avsnittet Utrikeshandel över nivåer

na G-I; A-D och E, F (tabellerna 8a-c i bilagan). På 

det senare avsnittet hade dock låggruppen pojkar hög

re p-värde för nivå E, F än för G-I och A-D. Med andra 

ord visar en analys av p-värdena för ämnet samhällskun

skap en annan hierarkisk struktur än den man utgått 

från vid målformulering och provkonstruktion. 

Diskussion 

För att underlätta administration och rättning valdes 

i ämnet samhällskunskap flervalsfrågor för alla nivå

er. Det är troligt att lösningsproportionerna på frå

gor på främst nivå G-I, Kritiskt tänkande, skulle för

ändrats markant om denna nivå utvärderats med "sub

jektiva" provuppgifter (Kropp & Stoker 1966). Det finns 

flera möjliga slag av frågor för att testa de olika be

teendena. Traditionellt anses svar på s k frågor med 

öppna svar (recall test) kräva en annan "typ" av in

lärning än frågor med svarsalternativ (recognition 

test) (Heim & Watts 1967; Anderson 1972). Levin & Mar

ton (1971, s 119) pekar på vissa svårigheter om man 

använder sig av objektiva provtyper, t ex flervalsfrå-

gor vid utvärdering av högre kognitiva nivåer. 
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Rothkopf (1966, 1970) menar att de elevbeteenden som är 

relevanta i en inlärningssituation färgar av sig på 

provsituationen.(Rothkopf använder termen matemagenic 

behavior. Mathemain (grek) = det so m läres; gignesthai 

= att bli född.) Med andra ord innebär detta att, om 

eleverna redan vid inlärningen kommit i kontakt med 

den frågetyp som används i p rovet så är detta till de

ras fördel i p rovsituationen. Oet är troligt att svår

igheterna med den använda frågetypen vid provkonstruk

tionen i stor utsträckning varit avgörande för lösnings-

proportionerna på uppgifterna på högre nivåer i främst 

ämnet samhällskunskap. Elevernas kännedom om den använ

da frågetypen och benägenhet att våga ta risker påver

kar också i större utsträckning lösningsproportionerna 

i ett verbalt prov, t ex samhällskunskap, än i ett num

eriskt, matematik (Anderson 1972;. Merrill & Boutwell 

1973; Rowley 1974). Testkännedomen (testwiseness) bör 

öka med årskursen (Nilsson & Wedman 1974). De höga lös

ningsproportionerna i årskurs 2 på uppgifter på nivå 

G-I motsäger ej ett sådant antagande. Det är av väsent

lig betydelse att i fortsatta undersökningar söka få 

svar på i vilken utsträckning lösningsproportionerna 

på uppgifter på olika nivåer - och därmed validiteten 

i taxonomierna - är avhängiga frågetypen. 

Reliabiliteten, mätsäkerheten, är vad gäller målrela-

terade prov av lika stor betydelse som i normrelater-

ade prov. Reliabiliteten är bl a avhängig provets 

längd. I alla prov - med undantag av expertprovet på 

avsnittet Sannolikhet - är antalet uppgifter på de 

skilda beteendenivåerna olika. Att det ej var möjligt 

att i alla prov ha lika många uppgifter på varje be

teendenivå berodde dels på kravet på innehållsrepre

sentativitet, dels på svårigheterna att kunna katego

risera alla provuppgifter i bestämda beteendenivåer. 

Vid tolkningen av resultaten bör man således vara med

veten om de skilda förutsättningarna för mätsäkerhet i 

olika prov och delar av prov. (Reliabiliteten och vali

diteten i de målrelaterade proven behandlas i kapitel 

5) . 
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Samband mellan kriteriemått och proportion rätta svar 

Metod 

Slutresultatet på hela provet, kriteriemåttet, beräk

nas för alla provdeltagare. Mot kriteriemåtten ställs 

p-värdena för uppgifter på respektive beteendenivå. 

Med andra ord undersöks sambandet mellan kriteriemått 

och proportionen rätta svar på varje beteendenivå. Om 

beteendenivåerna är hierarkiskt ordnade skall propor

tionen rätta svar vara högre på lägre beteendenivåer 

än på högre beteendenivåer för såväl elever med låga 

kriteriemått som för elever med höga kriteriemått. 

Med k riteriemåtten som utgångspunkt finns möjligheter 

att närmare analysera provresultaten för - på proven 

- låg- och högpresterande. Dataredovisningen är graf

isk vilket ger möjlighet att detaljerat ta del av p-

värdena för bl a elever med låga och höga kriteriemått. 

Dessutom ges möjlighet att anknyta p-värdena till de 

resultat som redovisats i del II. 
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Resultat 

Matematik 

uppgifter) 
uppgift. ) 
uppgifter) 
uppgifter) 

o o pc 
• • pn 1 

o, 
O" 

..-ö 0, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kriteriemått 
(0) (0) (4) (4) (6) (15) (16) ( 10) ( 16) ( 1 5) (12) (13) (13) (6) (11 ) (.6) (antal individer, n) 

Totalt antal:155 

Figur 2. Proportionen rätta svar, p, för varje kriteriemått och be
teendenivå. Centralt prov i matematik 1969-05-06, årskurs 
2, linje N/T. 

Figur 2 visar att p^-värdena är högre än pc~ och p^-vär-

dena och att p^-värdena är högre än p^-värdena. Med and

ra ord tycks nivåerna A, C och D stå i en hierarkisk 

ordning. För de högre kriteriemåtten är pD-kurvan iden-
_ _ D 

tisk med p^-kurvan. 0m man följer p^-värdena över kri

teriemåtten så skär kurvan för Pg ofta p^-kurvan. Detta 

är uttryck för att beteendenivå B ej generellt över alla 

kriteriemått är en högre nivå än nivå A och lägre än nivå 

C. Figuren illustrerar också i viss mån tabell 14 (s 46) 

- som ger besked om att den hierarkiska strukturen ej 

gäller genomgående över alla undersökningsgrupper - och 

kommentaren I till tabell 14. 

För låga kriteriemått visar kurvan för Pg i centrala pro

vet i årskurs 3, 1970-04-24, figur 3, motsvarande oreg
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elbundenhet som för centrala provet i årskurs 2, fi

gur 2. 

PA (1 uppgift) 

pR (5 uppgifter) 
ä ( fl- i irvrirti Xfor*) 

X X X li X X X X X X X 

0 1  2 3 4 5 6  7 8 9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  k r i t e r i e m å t t  
(0) (0) (0) (60 (6) (6) (8) (10) (12) (6) (11) (9) (12) (8) (11) (15) (7) (14) (antal individer, n) 

Totalt anta); 141 

Figur 3. Proportionen rätta svar, p, för varje kriteriemått och be-
beendenivå. Centralt prov i matematik 1970-04-24, årskurs 
3, linje N/T. 

Expertprovet på avsnittet Integraler visar även det 

att nivå B i viss utsträckning interagerar med nivå-

erna A och C. 

O—o PA (2 uppgifter) 
^ g PB (2 uppgifter) 

q-—HO §c (4 uppgifter) 
m m PD (3 uppgifter) 

0,5 

.JD 

M 
. S* ii i i i i 

7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kriterianått 0 1 2 3 4 5 6 
(1) (2) (3) (9) (6) (17) (16) (20)(17) (14) (25)(11) (11) (10) (6) (2) (0) (0) (antal individer, n) 

Totalt antal : 170 

Figur 4. Proportionen rätta svar, p, för varje kriteriemått och be
teendenivå. Expertprov, avsnittet Integraler. 
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Ett i stort analogt mönster som figurerna 2-4 visar 

figur 5 nedan. 

(6 uppgifter) 
f - " - i 

vo O 

0,5 

•cr' 

V 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kriteriemâtt 
(2) (2) (9) (12) (10) (19) (23) (20) (28M31) (29) (15) (19) (22H13H11) (13) (9) (7) (3) (1) (1) (0) (0) (OMantal ind.n) 

Totalt antal:299 

Figur 5. Proportionen rätta svar, p, för varje kriteriemâtt och be
teendenivå. Expertprov, avsnittet Sannolikhet. 

Av figur 5 framgår att vid alltför låga kriteriemâtt 

minskar möjligheterna för p-värdena att skilja sig åt. 

Den hierarkiska strukturen blir mer indifferent. Med 

andra ord tycks provens svårighetsgrad och därmed sam

manhängande "tak"- och "golveffekter" till viss del va

ra avgörande för möjligheterna att avläsa en hierark

isk struktur. Tabellen 14,s 46, visar också att det är 

särskilt för extremgrupperna som undantagen från en hi

erarkisk struktur kan göra sig gällande. 

Generellt kan dock sägas att sambandet mellan p-värde

na för de olika beteendenivåerna och kriteriemåtten ger 

uttryck för en hierarkisk ordning mellan beteendenivå

erna A, C och D i ämnet matematik. Beteendenivå ß:s 

plats i hierarkin tycks dock vara mer obestämdbar än 

övriga tre undersökta nivåers. I figur 6 nedan illustre

ras - som en sammanfattning - dels de minskade möjlig

heterna för respektive p-värden att variera vid mycket 

höga respektive låga kriteriemâtt och att den hierark

iska strukturen då också blir mer indifferent, dels att 
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beteendenivå B:s plats i h ierarkin tycks vara relativt 

obestämbar. 

O q p . (4 uppgifter) 
g ^ p0 (3 uppgifter) 

O O Ëq (5 uppgifter) 
P a—.« Pq • (2 uppgifter) 

0,5 

CT' 

m < ' 1 i i i .... t i . i i i i , , < , i i Kriterie-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mStt 0 2 3 1 4 5 6 7 8 

(0) (3) (3) (5) (7) (3) (8) (5) (5) (14H18) (9) (17) (20) ( 12) (19) (18) (22) (23) (19) (17) (20) (9) (9) (8) (3)(ant ind.n) 
Totalt antal:296 

Figur 6. Proportionen rätta svar, p, för varje kriteriemått och be
teendenivå. Lärarprov, avsnittet Sannolikhet. 

Det är även rimligt 'att anta att skillnaderna i möns

ter mellan figur 5 och figur 6 kan vara avhängig det 

förhållandet att expertprovet, figur 5, till skillnad 

mot lärarprovet, figur 6, dels innehöll samma antal 

uppgifter, dels fler uppgifter på varje beteendenivå. 

Det högre uppgiftsantalet gör att p-värdena är mindre 

utsatta för slumpens inverkan, de är stabilare, vil

ket har betydelse för den systematiska strukturen. 

Samhällskunskap 

I ämnet samhällskunskap var det svårt att hitta under

visningsavsnitt inom vilka eleverna i stort saknade 

förkunskaper. De lärarprov som konstruerades innehöll 

till skillnad mot expertproven få uppgifter på högre 

beteendenivåer (tabell 7, s 30). I expertprovet på av

snittet Lag och rätt hade uppgifterna på nivå E, F de 

högsta p-värdena och uppgifterna på nivå G~I de lägsta. 
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O—O pA _ ( 15 uppgifter) 
• • p ( 2 uppgifter* 
O & pG'j (10 uppgifter) 

,0 -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141516 1718 19 2021 222324 25 26 27 28 29 X 3132 33 34 I kri t eri ernått 
.0 0 0 1 0 0 0 1 4 5 7 6 8 7111414 20 20 162323 19 1522 2026 19 9 10 3 2 0 0 0 [(antal individer, n) 

Totalt antal:325 

Figur  7 .  Propor t ionen rä t ta  svar ,  p ,  fö r  va r je  kr i te r iemåt t  och be
teenden ivå .  Exper tprov ,  avsn i t te t  Lag och rä t t .  

Liksom i ämnet matematik är nivåerna klart åtskilda 

utom för de högsta och lägsta kriteriemåtten. Avsnit

tet Lag och rätt ger mycket begränsade möjligheter 

att ge provuppgifter tillhörande nivån E, F och detta 

är förmodligen en av orsakerna till de höga p-vär-

dena för denna nivå i provet. 

O ^A-D (2° uPP8ifteri 

• • 0E,F (1 uppgift) 
o—-a Pq_j (1 uppgift) 

0,5 

• • •  *  > .  i  .  .  .  .  r  i  -  .  .  . . .  .  .  . . .  . . . »  :  i  .  T  .  .  .  ,  .  ..  . .  .  -  k r i  t a r d e - *  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 
(0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (3) ,'(11) (12)(17) (9 H17) (26) (29) (34) (32)(31) (29)(26)(15) (10) (12) (6) (0) (OHant ind.n) 

Totalt antalÌ 322 

Figur  0 .  Propor t ionen rä t ta  svar ,  p ,  fo r  var je  k r i te r iemåt t  och be
teenden ivå .  Lä rarprov ,  avsn i t te t  Lag och rä t t .  
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Lärarprovet på avsnittet Lag och ratt, figur 0, upp

visade dels en strikt hierarki, A-D - G-I - E, F, dels 

en markerad åtskillnad mellan p-värdena. För de lägre 

och övre kriteriemåtten var även här mönstret något in

different. Skillnaden vad gäller nivå E, F:s plats i 

hierarkin mellan expertprovet (figur 7) och lärarprovet 

(figur 8) kan vara beroende på en mindre mätsäkerhet 

i det senare provet (tabell 19, s 79). (I lärarprovet 

bestod nivå E, F av endast en uppgift.) 

Tre elever med kriteriemåttet 7 hade ett relativt lågt 

p-värde för nivå A-D men ända maximalt p-värde (1,0) 

för nivå G-I, vilket är anmärkningsvärt och svårt att 

ge en förklaring till. 

I expertprovet på avsnittet Utrikeshandel, figur 9, är 

skillnaderna i p-värden mellan beteendenivåerna svåra 

att urskilja. 

O—° PA_D (10 uppgifter) 
» • §E F uppgifter) 
• • p (8 uppgifter) 

" 1 ' * * i » é ... . » . < . i 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 kriterierrått 

(1) (1) (2) (3) (7) (10) (11) (13)(17)(16) (25) (26) (20)(20) (12)(5) (2) (2) (ant individör,n) 
Totalt antal:193 

Figur  9 .  Propor t ionen rä t ta  svar ,  p ,  fö r  var je  k r i te r iemåt t  och be
teenden ivå .  Exper tp rov ,  avsn i t te t  Ut r ikeshande l ,  
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Diskussion 

I del II har den överensstämmelse med vilken bedömare 

angett att uppgifter tillhör de skilda beteendenivåerna 

redovisats. Beteendenivåerna har i vissa prov låga 
IC j/SE, ,-värden, dvs bedömningarna tycks vara något o-

l K • J 
säkra om överensstämmelsen mellan bedömningarna räknas 

över uppgifterna på respektive nivå. Ställs detta fak

tum mot de grafiska mönster som framtonar i figurerna 

2-9 är det rimligt att dra den slutsatsen att låga 
IC è j/SE, ..-värden kan få den konsekvensen att p-vardena 

för uppgifter på skilda beteendenivåer ej är strikt åt

skilda . 

IC Orsaken till de låga j/SE^ ^-värdena - som är uttryck 

för svårigheten att klart urskilja uppgifter på beteen

denivån ifråga - kan vara att beteendenivån och därmed 

också specificerade beteendemål som svarar mot respek

tive nivå är svåra att operationellt definiera. Detta 

betyder att bedömarna blir osäkra och därmed också att 

j/SE^K ^-värdena blir låga. Om en taxonomi skall vara 

använ dbår som utgångspunkt för inte bara formulering av 

specificerade beteendemål och konstruktion av målrelate-

rade provuppgifter utan också för bestämning av vilken 

beteendenivå målexempel och provuppgifter tillhör måste 

nivån vara så definierad att j/SE^ ̂ -värdena ej även

tyras. Som påpekats tidigare bör ockåå förmågan att an

vända sig av taxonomins beteendenivåer, dvs bedömarre-

liabiliteten, vara en faktor av betydelse i sammanhanget. 

Det är möjligt att det mer indifferenta p-värdesmönst-

ret i t ex expertprovet på avsnittet Utrikeshandel (fi

gur 9) jämfört med proven på Lag och rätt (figurerna 

7 och 8) har två orsaker. För det första bör den jämför

elsevis begränsade spridningen, mellan kriteriemåtten 

13 och 30, i expertprovet på avsnittet Utrikeshandel 

ha haft inverkan liksom en viss takeffekt - den stör

re delen av eleverna hade kriteriemåtten 20-27. Med and

ra ord har provets längd och kriteriemåttens fördelning 

mellan lägsta och högsta möjliga provpoäng en viss be
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tydelse för möjligheterna att urskilja en hierarkisk 

struktur. För det andra kan de höga p-värdena för ni

vå G-I vara beroende av att flervalsuppgifter på den

na nivå är mindre lämpliga än t ex et>säuppgif ter - se 

föregående diskussion s 48, 49 . Det är troligt att 

- åtminstone vad gäller ämnet samhällskunskap - val 

av frågetyp och förmågan att rätt använda den valda 

frågetypen vid frågekonstruktionen, mer än innehåll

et är avgörande för uppgifternas svårighetsgrad 

(Anderson 1972). Resultaten från föreliggande under

sökning motsäger ej ett sådant antagande. 

KUMULATIV STRUKTUR 

Metod 

För att detaljerat kunna ta del av interaktionerna mel

lan resultat på respektive prov i dess helhet och re

sultat på provuppgifter på skilda beteendenivåer och 

därmed få information om bl a den kumulativa struktu

ren gjordes en multivariat analys. Det finns flera 

multivariate bearbetningsmetoder att tillgå- t ex mul

tipel stegvis regressionsanalys, MCA- (Multiple Classi

fication Analysis) analys, AID- (Automatic Interaction 

Detector) analys. Den sistnämnda metoden valdes bl a 

därför att den ger stor frihet vad gäller de oberoende 

variablerna (prediktorerna). Man kan använda såväl dis

kreta som kontinuerliga variabler. Med andra ord kan 

man använda variabler även på nominalskalenivå. Meto

den beskrivs ingående i bl a Sonquist (1971) och har 

praktiskt använts av bl a J ohansson (1972) och Emanuels-

son (1974). De senare ger också en enkel beskrivning av 

analysmodellen. 

I denna del (kapitel 4) av undersökningen är resulta

tet på hela provet kriterium (beroende variabel) mot 

vilket man ställer prediktorer (oberoende variabler, 

"förklarande variabler"). Prediktorer är här resultat 

på provuppgifter på respektive beteendenivå. Vid ana

lysen utgår man från provresultatet för hela den grupp 

58 



som deltagit i p rovet. Denna grupp delas successivt i 

delgrupper, hög- och låggrupp med avseende på kriteri

et, beroende på resultaten på uppgifter på de olika be

teendenivåerna. De nya grupperna framträder undan för 

undan genom att den prediktor som med avseende på kri

teriet förmår maximera skillnaderna mellan delgrupper

na får utföra gruppdelningen. Ett uttryck för detta är 

att mellangruppsvariansen (mellankvadratsumman) är 

stor. Vid varje ny uppdelning prövas vilken av predik-

torerna som förmår maximera skillnaderna mellan de nya 

grupperna. Vid AID-analysen erhålls information om vil

ken nivå som är mest diskriminerande. Denna information 

erhålls i termer av maximala mellankvadratsummor (max 

BSS, Maximal Between Sums of Squares). Vid varje del

ning rangordnas variablerna utifrån max BSS, dvs sin 

förmåga att diskriminera. Max BSS är med andra ord ett 

slags mått på gruppskillnader. AID-metoden får här ses 

som beskrivande. De oberoende variablerna, prediktorer-

na, beskriver utfallet i kriteriet. 

Resultat 

Matematik 

Integraler 

Hela undersökningsgruppen i figur 10 nedan består av 

170 individer. Den prediktor som utför tudelningen, 

spjälkningen, av grupp 1 är poängsumman på uppgifter 

på beteendenivå C. Poängsumman på uppgifter på C-nivå 

kommer med andra ord vid den första spjälkningen högst 

i rang i fråga om BSS. 
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Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D 
Prediktorer: Poängsurrma nivå A 

Grupp 

1 

n=170 ; 100% 
x=7*8 
Prediktor Max BSS 
nivå C: 

- B: 
H 0: 
" Aî 

1365,8 
711,5 
461,5 
447,1 

Grupp 
3 

n=07 ; 51% x-10,6 
Prediktor Max BSS 
nivå 0« 146*8 

Ci 122*4 
B: 104,7 
As 31,8 

Poängsunrma, nivå C 
spjälkar grupp 1 

Grupp 

*83 ; 49% 
x=4,9 
Prediktor Max BSS 
nivå C: 227,1 

76,3 
72,2 
62,8 

Anm:a) Gruppen kan ej delas 

7(a) 

n=12 ; 7,1% 
><•13,.8 
Predi ktor Max BSS 

19,3 
11,3 
8,8 
8,1 

n-75 j 44% 
x=10,1 
Prediktor Max BSS 
nivå C: 68,1 

. B: 54,3 
A: 23,4 
0: 9,5 

n=36 ; 21% 
.x=6*8 
Prediktor Max BßS 
nivå D: 21,6 

B: 10,9 
A: 10,8 
C: 10,1 

n=47; 28% 
x*3,5 
Prediktor Max BSS 
nivå C: 40* 

n*45 ; 26% 
x»10,8 
Prediktor Max BSS 
nivå B: 17*0 

C: 13.1 
" A: 5*0 
" 0: 3*6 

In=30 ; 18% 
i=8*9 
Prediktor Max BSS 
nivå B: 21,3 

C: 18*6 
A: 18*4 
0: 1,3 

Ii 

N 
ft 

11(a) 

25,4 
16,0 0 

=31 ;18 % 
11.3 

14; 8% 

16 i 9% 
9*7 

14; 8 % 
[x=8,0 

n=17 ; 10% 
x-4,7 

n=30 ; 18% 
x=2,fi 
Prediktor Max BSS 

13(a) 

la1'1 ; 6% 1x=3,7 

12(a) 
Jn=19; 11 % 
|x=2,2 

Figur  10.  Ä ID-ana lys  med p rovresu l ta t  som k r i te r ium.  Max imala  mel -
lankvadra tsummor  (max BSS) ,  g ruppmedelvärder i  och rang
ordn ing fö r  p red ik to rerha .  Exper tp rov ,  avsn i t te t  In te 
gra ler .  

Det är den maximala mellankvadratsumman, max BSS, som 

varje prediktor kan uppvisa vid de olika tudelningarna 

som avgör rangordningen. I figur 10 är prediktorerna 

rangordnade inom varje grupp. Så t ex har uppgifter på 

nivå D i grupp 3 max BSS 146,8 och grupp 3 spjälkas 

därför i grupperna 6 och 7 utifrån elevernas resultat 

på uppgifter på beteendenivå D. Vid varje tudelning är 

prediktorns rangordning enligt max BSS avgörande om 

den skall spjälka eller ej. Oavsett värdet på max BSS 

spjälkas varje grupp av den prediktor som står först 

i rangordningen. Figur 10 visar att den första spjälk-

ningen svarar variabeln "Poängsumma nivå C" för och den 

varibeln återkommer också för spjälkningen av grupperna 

2, 4, 6 och 7 medan poängsumman för nivå D svarar för 

spjälkningen av grupperna 3 och 5. "Poängsumma nivå A" 



ligger lågt i rang vid de flesta spjälkningar, dvs prov

resultaten på uppgifter på nivå A har en relativt låg 

"förklaringsgrad". Detta är speciellt utpräglat för grup

per med högt medelvärde i kriteriet. Uttryckt i mer 

testmetodiska termer kan man säga att uppgifter på nivå 

A har en liten diskriminerande förmåga för höggrupperna. 

Poängsumman för nivå A har t ex högre rang för grupperna 

2 och 4 än för grupperna 3 och 7. Uppgifter på låg be

teendenivå har större betydelse för lågpresterande grup

per än för högpresterande. 

Kriterium Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D 
Prediktorert Poängs untre nivå A 

* C 
* D 

Grupp 

3 

Grupp 
1 

n=Q7;51%{x=10,6 
Prediktor Poäng 

" ~ " 0-2 

0-2 
5-8 
0-4 

b) 

n=170|1Ö0%;x*7,8 
Prediktor Poäng 
nivå A: 0-2 
" Bt 0-2 
* Cl 0-8 
* Dì 0-4 

b) 

=83*49%;X=4,9 
Prediktor Poäng 
nivå Al ' 0-2 
" Bs Q-2 
- C: 0-4 
• Di 0-3 

Anm:a) Gruppen kan ej spjälkas b 
b) Denna variabel har den största 

rrellankvadratsumron (max ËSS) och har 
svarat för spjälkningen. 

7(a) 

»12i7%;x=i3,8 
Prediktor Poäng 
nivå As 0-2 
" B: . 0-2 
* C: 5-8 
" D: 2-4 

b) 

n®75;44%;x=10j1 
Prediktor Poäng 
nivå A: 

B: 
C: 
D: 

0-2 
0-2 
5-8 
0 -1 

5(a) 

n=36;21%;x=6,8 
Prediktor Poäng 

n=47; 28%;x»3,5 
Prediktor Poäng 
nivå A: 0-2 
" Bs ' '0-2 
" C s "O-2 
" Ds 0 

n=45;26%;x=10,8 
Prediktor Poäng 
nivå As 0-2 
' Bs 0-2 
' Cs 7-8 
' Ds 0-1 

n=30;18%jx=8,9 
Prediktor Poäng 
nivå As . '1-2 

M B:' 0-2 
" Cs' '5-6 
" Ds' 0-1 

11(a) 

17(a) 

/ 
n=31#18% 

16(a) 

n=14i 8% 
*=9,9 

n=16;9% 
*=9,7 

14(a) 

n=14; 8% 
x«8*0 

n=17i10%;x=4,7 
Pnadiktor Poäng 
nivå As 0-2 
" Bt' .0-2 
" Cs 2 

D: 0 

n=30f18%jx=2#8 
Prediktor Poäng 
nivå As 0-2 

* Bs/ 0-2 
1 . Ci 0-1 

Ds Q 

n»11;6% 
**3,7 

na19 ;in 
x*2,2 

Figur  f .1  •  A ID^ana lys  med p rovresu l ta t  som k r i te r ium.  Pred ik torvär -
den och gruppmedelvärden.  Exper tprov ,  avsn i t te t  In tegra
le r»  

61 



Figur 11, som motsvarar figur 10, visar t ex att de 

7 procent bästa provdeltagarna, grupp 7, skiljer sig 

från de 28 procent sämsta, grupp 4, ifråga om resul

tat på uppgifter på nivåerna C och D. De prediktorer 

som har svarat för spjälkningarna är provresultaten 

på uppgifter på nivåerna C och D. Det är också på prov

resultaten på dessa nivåer som grupperna 7 och 4 klart 

skiljer sig åt. Så har t ex ingen i grupp 7 lägre po

äng än 5 på uppgifterna på nivå C och ingen i grupp 4 

högre poäng än 2 på motsvarande uppgifter. 

De prediktorer som utgörs av provresultat på uppgifter 

på nivå A och nivå B har otillräckliga maximala mel-

lankvadratsummor (max BSS) för att man utifrån provre

sultaten på uppgifter på beteendenivå A och på nivå B 

skall kunna särskilja delgrupper. Så t ex finns både 

i grupp 7 och 4 provdeltagare med 0-2 poäng på nivå A-

och på nivå B-uppgifter. Med andra ord är uppgifterna 

på nivåerna A och B i konkurrens med uppgifterna på 

nivåerna C och D otillräckliga för att diskriminera 

mellan hög- och lågpresterande. Figur 11 visar ock

så att spjälkningar av grupperna 5 och 7 ej varit möj

liga medan de för grupperna 4 och 6 fortsatt ytterlig

are. Detta sammanhänger med att man vid den automatis

ka interaktionsanalysen ställt som villkor att antalet 

individer i varje delgrupp efter spjälkning skall vara 

minst 10. Villkoren för delning kan bestämmas av den 

som använder analysmetoden. Det bör också tilläggas att 

uppdelningarna i slutet är särskilt osäkra på grund av 

statistisk signifikans. 

Spjälkningen av delgrupp 4 skedde, som tidigare spjälk-

ningen av grupp 1 och 2, utifrån resultat på uppgifter 

på nivå C. Detta gör att man mycket begränsat kan ut

tala sig om skillnader mellan de nya delgrupperna 10 

och 11. Dessa båda delgrupper skiljer sig åt endast i-

fråga om resultaten på uppgifter på nivå C, dvs den 

prediktor som har den högsta mellankvadratsummari vid al

la tre nämnda spjälkningar. 
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Sannolikhet 

I figur 12 nedan redovisas rangordningen för prediktor-

erna och maximi- och minimivärde för varje beteendenivå 

samtidigt. 

Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D 
Prediktorer: Poängsumma, uppgifter nivå A « » B 

C 
- 0 

n-292 

Prédiktor 

n=153 52% 
;=12,7 
Prédiktor Poäng 
nivå C : 0-6 
" A: 5-6 
" B: 0-6 
" D: 0-5 

n=139 48% 
x=6,5 
Prédiktor Poäng 
nivå C t 0-5 
" B: 0-5 
M 0: 0-3 
" A: 0-4 

n=45 15% 
x=16,0 
Prédiktor 
nivå B: 

1 0: 
' C: 
' A: 

Anm: a) Gruppen Kan ej delas 
b) Prediktorema står i rangordning utifrån 

max BSS-värdena. 

4 

n=108 36% 
x=11,3 
Prédiktor Poäng 
hivå A 5-6 
" B 0-5 
" C 0-3 
" D 0-4 

7 

n=56 1 
x=8,6 
Predikl 
nivå B 
" C 
" D 
" A 

19% 

:or Poäng 
0-5 
2-5 
0-3 
1-4 

6 

n=83 : 
x=5,0 
PrediM 
nivå B 
" A 
" D 
" C 

?8% 

:or Poäng 
0-4 
0-4 
0-2 
0-1 

n=55 18% 
:=6,1 
Prédiktor Poäng 

0-4 
1-4 
0-2 

0-1 

-UL. 
I nE28 g% 

17 (a) 

n=33 11% 
x=16,9 

16 (a) 

n=12 4% 
x=13,5 

9 

n=46 16% 
x=12.7 
Prédiktor Poäng 
nivå B: 0-5 
" C: ' 0-3 
" D: 0-4 
" A: 6 

8 

n=62 21% 
x=10,2 
Prédiktor Poäng 
nivå B: 0-5 
" D: 0-3 
" C: 0-3 
" A: 5 

15 (a) 
n=12 4% 
x=14,6 

14 (a) 
n=34 12% 
x=12,0 

19(a) 

11(a) 
n=14 5% 
x=11,5 

m 

n=42 14% 
x=7,7 
Prédiktor Poäng 
nivå A: 1-4 
" C: 2-4 
" D: 0-3 
" B: 0-2 

2liâi-
n=31 11% 
x=8,4 

V 
20(a) 

11 4% 
x=5,5 

A 
=20 7% 
7.2 

n=35 12% 
x-5,4 

Prediktor Poäng 
nivå C 

25. (a) 
n=12 4% 
x=11,0 

n=27 9% 
x=8,9 

Figur  12« AID-ana lys  med p rovresu l ta t  som k r i te r ium.  Gruppmede lvär 
den,  p red ik torvärden och rangordn ing fö r  pred ik torema.  
Exper tp rov ,  avsn i t te t  Sanno l i khet .  

Vid den första spjälkningen har poängen på uppgifter på 

nivå A en a vgörande betydelse och svarar också senare 

för delning av både en "höggrupp", grupp 4, och två 

"låggrupper", grupperna 10 och 13. En jämförelse med 

provet i delundersökning 2, se figur 10, visar bl a att 

uppgifter på nivå A har en mer diskriminerande förmåga 

i delundersökning 3 än i 2 samtidigt som det omvända 
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förhållandet gäller för uppgifter på nivå 0. Annorlun

da uttryckt så kan uppgifter på en hög kognitiv nivå 

ha såväl en stor som liten diskriminerande förmåga. 

Samhällskunskap 

Lag och rä tt 

I expertprovet fanns begränsade möjligheter att kon

struera uppgifter på nivå E, F. Begränsningen be

stämdes av såväl mål som läromedel. I den AID-analys 

som gjordes kom begränsningen till klart uttryck. 

Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-I 
Prediktorer: Poängsurme, uppgifter nivå A-D 

" E,F 
G_J 

n=60j 18% 
x=24,3 

1 

n=325;100%;x=18.1 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 0-15 
" G-I: 0-10 
" E.F: Q- v 

n = 167;51%;x-21.c3 
Prediktor Poäng 
nivå G-I: 1-10 

A-D : 10-15 
E.F: 0- ? : 

n=158;49%jx=14,2 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 0-9 

G-I: 0-R 
E.F; 0-2 

Anm:a) Gruppen kan ej delas. 
b) Prediktorerna står i rangordning uti

från max BSS-värdena. 

n=87; 27% 
x=23,6 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 10-15 
' G-I: 7-10 
'  E. F :  1 - 2  

n-00;25%; x=19,B 
Prediktor Poäng 

^ nivå G-I: 1- 6 
A-D : 10-15 
E.F: 0- 2 

n«35;11%;x=9.4 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 0-5 

G-I: 0-7 
E.F: 1-2 

n=27; 8% 
x=21.9 

n=58 118% 
x=20,5 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 10-14 

G-I: 5.6 
E.F: 0- 2 

n=22 7' X-1B.P 

n-123;38%;x-15,5 
Prediktor Poäng 
nivå G-I: 1-8 
" A-D: .6-9 
" E.F: 0-2 

63 ;19%;x=17,1 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 6-9 

B G-I: 5-8 
" E.F: 0-2 

n=60 ;1B%;x-13,9 
Prediktor Poäng 
nivå A-D: 6-9 
" G-I: 1-4 
" E.F: 0-2 

n-13 j 4% 
11.3 

n=22;7% 
>8.3 

n=21; 6% 
x=22.0 

20(a) 
0=37; 11% 

iH3.fi— 

n=38;12%; x-18,1 n 13; 4% 
Prediktor Poäng X •19,7 
nivå G-I: 5-8 / 
" A-D: 8.9 / 
" E.F: 0-2 \ ». :a) 

n' =rr.ij e% 

* 17,3 

n=25 ;8% 
x-15.6 

n=36 ; 11% 
x=14.6 

n=24 ; 7% 
x-12.8, 

Figur  13.  A ID-ana lys  med p rovresu l ta t  som k r i te r ium.  Gruppmedelvär 
den,  p redik torvärden och rangordn ing för  pred ik to rerna.  
Exper tp rov ,  avsn i t te t  Lag och rä t t .  

Prediktorn "Poängsumma, nivå E, F" förmår ej spjälka nå

gon grupp. Detta beror dock ej enbart på att prediktorns 

poängvärde var starkt begränsat, mellan 0 och 2 poäng. 
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Även när övriga prediktorers poängvärden varierade inom 

ett starkt begränsat område - se t ex grupperna 8, 9 

och 11 - kunde prediktorn "Poängsumma, nivå E, F" ej 

uppvisa en tillräcklig maximal BSS för att den skulle 

kunna få svara för spjälkningen. 

Utrikeshandel 

Uppgifterna på de tre beteendenivåerna A-D; E, F och 

G-I som användes i ämnet samhällskunskap har var och en 

medverkat vid de successiva spjälkningarna i figur 14. 

Detta gör det möjligt att mer ingående, än vad gäller 

t ex avsnitten Integraler och Lag och rätt, utläsa 

skillnader i provresultat mellan olika grupper. 

11 17 ta) 

Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-I 
Prediktorer: Poängsurrma, uppgifter nivå A-I 

E,F 
G-I 

: - 2 5  , 7  
Poänj 

251a) 
n = 24 13% 
x = 24,3 

n = 37 19% 
X - 2 3, 7 

Poäng 
nivå À-D : 5-7 

G - I : 6 - 7 

Pred 

24(a) 19(9? 
n = 1 8 
x= 22; X - 23,7 

Pred , 
nivå G-I :4-7 

Poäng b n.'ïp 
23(a) 

x= 21 , 5 
Pred 
nivå A-D : 5-7 

Poäng Poäng 

x= 20,4 
Pred Poäng 
nivå G-I : 2 - 7 Grupp 12(a) 

n-191 100% 
x = 20, 7 
Prediktor Poäng 
nivå A-D : 0 - 7 

1 9f n b) 
n = 33 6% 

Pred 
nivå A -U : 0 - 4 

Poäng 
23% 

X = 2 Q , 3 
Pred 18(a) 

Poäng 

Poäng 

x=18,5 

A-D :0-4 
21(a) X« 16, 7 

Pred , 
n i vå G-I: 0*7 

" A-Ds0-4 

Poäng 
:=  1  8 ,  0 

Poäng 
i vå A-0 : G -4 
" E, F : 0 - 4 

' Anm. a) Gruppen kan ej delas. 
b) Prediktorerna står i r angord

ning utifrån max BSS-värdena. 

Pred 

8(a) 

Figur  14 .  AID-ana lys  med p rovresu l ta t  som k r i te r ium.  Gruppmede lvär 
den,  pred ik torvärden och rangordn ing fö r  p red ik to rerna .  
Exper tprov ,  avsn i t te t  Ut r ikeshande l .  
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En jämförelse i figur 14 mellan t ex extremgrupperna 11 

(de 27 procent bästa provdeltagarna) och grupp 8 (de 10 

procent sämsta provdeltagarna) visar att de skiljer sig 

åt ifråga om resultat på alla tre beteendenivåer. 

De slutsatser som kan dras utifrån de resultat som re

dovisats ovan är följande. AID-analysmetoden ger infor

mation om den kumulativa strukturen i en taxonomi. I de 

inom undersökningen använda taxonomierna har presta

tioner på lägre beteendenivåer antagits vara avgörande 

för prestationer på högre nivåer. Oe redovisade träd-

diagrammen visar att i många grupper når eleverna höga 

poäng på de högre beteendenivåerna utan att de gene

rellt har höga poäng på lägre beteendenivåer, se t ex 

grupp 7 i figur 11, s 61, och grupperna 8 och 9 i fi

gur 13, s 64. Med andra ord ges ej något generellt stöd 

för att de använda taxonomierna är kumulativa, dvs att 

prestationerna på låga beteendenivåer är ej absolut av

görande för prestationerna på uppgifter på högre bete

endenivåer. 

Med AID-analys är det således möjligt att närmare stu

dera relationerna mellan resultat på uppgifter på oli

ka beteendenivåer och mellan dessa resultat och resul

tat på hela provet. Man får med AID-analysen inga in

formationer om den hierarkiska strukturen i den använ

da taxonomin, men väl om vilken eller vilka nivåer som 

har betydelse för att - med resultatet på hela provet 

som kriterium - spjälka totalgruppen i "hög-" och "låg

grupper". Denna information gäller dock ej generellt 

utan enbart för det speciella provet. Vilken innebörd 

som kan ges åt detta förhållande behandlas i diskus

sionen nedan. 

Diskussion 

Genom att med AID-analys närmare studera relationer 

mellan beteendenivåer och mellan nivåer och hela prov

et kan man få information om den kumulativa strukturen 

men även om vilka elevgrupper som behöver fortsatt öv
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ning på vissa beteendenivåer. Data i figur 14, s 65, ger 

exempelvis den informationen att eleverna i grupp 9 (en 

"låggrupp") klarar uppgifter på nivå G-I bättre än grupp 

10 (en "höggrupp") - som har 4-5 poäng på G-I-uppgifter-

na. AID-analysen ger med andra ord bl a information om i 

vilken utsträckning grupperna nått de formulerade målen. 

Denna information kan i en diagnostisk (formativ) utvär-

deringssituation utnyttjas för att utforma den fortsat

ta undervisningen med avseende på de specificerade be

teendemålen efter varje elevgrupps behov. AID-analysen 

ger dessutom information om vilka beteendenivåer som är 

mest diskriminerande när den totala elevgruppen spjälkas 

i delgrupper. En sådan information bör vara av betydelse 

när målrelaterade prov med syfte att vara även normrela-

terade skall konstrueras. Att förena de testteoretiska 

tankar som ligger bakom de målrelaterade respektive de 

normrelaterade proven medför dock avsevärda problem som 

kräver fortlöpande forskningsinsatser. 

SAMBAND MELLAN BETEENDENIVÅER 

Metod 

Genom att beräkna korrelationskoefficienter undersöktes 

sambanden mellan resultat på provuppgifter på olika be-

teendenivåer. Utgångspunkten är Guttmans simplexteori 

som innebär att om en grupp prov bara skiljer sig åt 

vad gäller komplexiteten skall detta kunna observeras 

i en korrelationsmatris som relaterar proven till var

andra (Guttman 1955, s 197; Humprey 1970, s 45). Guttman 

talar om en enkel (simplex) struktur som skall yttra 

sig i att korrelationsmatrisen skulle ha sina högsta 

värden längs diagonalen från övre vänstra - nedre högra 

diagonalen, därefter de näst högsta värdena etc (se äv

en Campbell & Fiske 1959). På ett motsvarande sätt kan 

sambandet mellan resultat på provuppgifter på olika be

teendenivåer antas minska ju längre nivåerna ligger i-

från varandra i hierarkin. Med andra ord kan provuppgif

ter på näraliggande nivåer ses som mindre heterogena i 

jämförelse med varandra än t ex provuppgifter som ligger 
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på högsta respektive lägsta nivån. 

Uppgifter på samma beteendenivå betraktades i före

liggande undersökning som uppgifter i samma delprov 

och korrelationskoefficienterna för sambanden mellan 

olika beteendenivåer beräknades. Korrelationskoeffici

enterna korrigerades för "errors of grouping" (Guilford 

1965, s 352, 353). Korrelationerna mellan resultaten på 

de olika beteendenivåerna påverkas också av antalet 

uppgifter på varje nivå, eftersom färre uppgifter på en 

viss nivå medför lägre reliabilitet för denna nivå 

(Guilford 1965, s 465). Detta bör beaktas vid tolkning

en av tabellerna i följande resultatredovisning. 

Resultat 

Matematik 

Integraler 

Tabe l l  15 .  Samband,  u t t ryck ta  i  korre la t ionsmåt t ,  mel lan  be teenden i 
våer  i  exper tp rov ,  avsn i t te t  In tegra le r .  

Antal 
uppgifter Nivå B C D 

2 A .290 .401 .131 

.2 B .572 .248 

4 C .320 

3 D 

Mellan nivåerna A och C är sambandet 

A och B. Sambandet mellan nivå C och 

är i jämförelse med sambandet mellan 

våer stort. 

Sannolikhet 

Det mönster som redovisats i tabell 15 är något föränd

rat i tabell 16. 

större än mellan 

nivåerna A och B 

• och samtliga ni-



Tabe l l  16.  Samband,  u t t ryck ta  i  korre la t ionsmåt t ,  mel lan  be teenden i 
våer  i  exper tprov ,  avsn i t te t  Sanno l i khet .  

Antal 
uppgifter Nivå B C D 

6 A .511 .518 .505 

6 B .489 .451 

6 C .538 

6 D 

Sambandet mellan nivå D och övriga nivåer är högre än 

i tabell 15. Det mönster som upprepas är dock det rela^ 

tivt starka sambandet mellan nivå C och nivåerna A och 

B, men på avsnittet Sannolikhet tycks dock sambandet 

mellan nivå C och D vara större än på avsnittet Integ

raler. 

Samhällskunskap 

Varken på avsnittet Lag och rätt eller Utrikeshandel 

syns någon enkel struktur i korrelationsmatriserna, 

tabellerna 17 och 18. 

Tabel l  17.  Samband,  u t t ryck ta  i  korre la t ionsmåt t ,  mel lan  beteende
n ivåer  i  exper tprov ,  avsn i t te t  Lag och rä t t .  

Antal 
uppgifter Nivå E, F G-I 

15 A-D • .405 .606 

2 E, F .383 

10 G-1 
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Tabel l  18 .  Samband,  u t t ryck ta  i  korre la t ionsmåt t ,  mel lan  beteende
n ivåer  i  exper tp rov ,  avsn i t te t  Ut r ikeshande l .  

Antal 
uppgifter Nivå E,F G-I 

10 A-D .164 .263 

10 E,F '265 

8 G-I 

Hed andra ord ges ej något stöd för den hierarkiska 

struktur som var en av utgångspunkterna vid konstruk~ 

tionen av de målrelaterade proven i samhällskunskap. 

Kommentar 

I ämnet matematik är avvikelserna från en enkel struk

tur ej påfallande till skillnad mot strukturen i ämnet 

samhällskunskap. I det senare ämnet är sambandet mellan 

nivåerna ett annat än det man utgått från vid provkon

struktionen. Eftersom antalet beteendenivåer i respek' 

tive delundersökning är jämförelsevis få är dock möj

ligheterna att dra några mer allmängiltiga slutsatser 

begränsade. 

Provresultat är inte enbart resultat av undervisning 

utan påverkas - som redovisas i kapitel 6 - kraftigt 

av bl a verbal förmåga och förkunskaper. Denna påverk

an är olika stor dels på olika elevgrupper (låg- och 

högpresterande) och dels på olika nivåer. Detta är en 

tänkbar orsak till att den enkla strukturen ej fram

trätt tydligare. 

SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

Olika metoder har i den föreliggande undersökningen 

använts för att pröva några av taxonomiernas egen

skaper. Lösningsproportionerna för enbart respek

tive totalgrupp stöder i ämnet matematik antagandet 
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om en hierarkisk struktur för pojkar + flic kor och poj

kar medan flera undantag från regeln om en hierarkisk 

struktur får göras för gruppen flickor. Med en uppdel

ning av totalgruppen på en hög- och en låggrupp med de 

27 procent bästa respektive sämsta gruppdeltagarna i 

vardera gruppen och övriga i en mellangrupp förändras 

dock den hierarkiska strukturen. Enbart mellangrupper

nas lösningsproportioner ordnas genomgående hierarkiskt 

och även här för pojkar + flickor och pojkar-. I ämnet 

samhällskunskap är den hierarkiska ordningen en annan 

än den förväntade vilket till en del antas bero på 

svårigheterna med bl a flervalsfrågor och frågekonstruk

tion. Någon skillnad mellan könen eller mellan total

grupp och undergrupper vad gäller hierarkisk struktur 

kunde ej - på ett undantag när - märkas i ämne t sam

hällskunskap. Brister i bl a mätsäkerheten tas i dis

kussionsform upp som tänkbara orsaker till instabili

teten vad gäller hierarkisk struktur - varj e nivå in

nehåller relativt få uppgifter. 

En analys av sambanden mellan kriteriemått, dvs resul

tatet på hela provet, och proportionen rätta svar på 

varje beteendenivå ger möjligheter att närmare ta del 

av avvikelserna från den hierarkiska ordningen för låg-

och höggrupper. Den slutsats som dras är att alltför hö

ga respektive låga kriteriemått minskar möjligheterna 

för p-värdena (medelvärdena av lösningsproportionerna 

för uppgifter på varje beteendenivå) att variera. Detta 

betyder att den hierarkiska ordningen kan bli något an

norlunda för "extremgrupperna" jämfört med totalgruppen. 

I fortsatta undersökningar - med syfte att validera den 

hierarkiska strukturen i en använd taxonomi - bör det 

vara viktigt att analysera dels lösningsproportionerna 

för både låg-, mellan- och höggrupper och dels kriterie

måtten for främst hög- och låggrupper för att få ett 

tillräckligt empiriskt stöd för att taxonomin i fråga 

är valid. En sådan ansats tycks ha saknats i tidigare 

undersökningar. 

AID-analysmetoden användes för att ge information om den 
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kumulativa strukturen i de använda taxonomierna. För 

inget av ämnena matematik och samhällskunskap var re

sultaten på provuppgifter på de olika beteendenivåerna 

kumulerande. Med andra ord var prestationer på uppgif

ter på lägre beteendenivåer inte absolut avgörande för 

prestationer på uppgifter på högre beteendenivåer. 

Korrelationsmått användes för att ge information om 

sambanden mellan de skilda beteendenivåerna. För ämnet 

matematik visade sig antagandet om en s k enkel struk

tur få ett visst stöd medan beteendenivåerna i ämnet 

samhällskunskap tycks ha en annan struktur än den man 

utgått från vid uppgiftskonstruktionen. 

Som till en del påpekats i nå gra av de tidigare diskus

sionerna kan en del av bristerna vad gäller taxonomier-

nas empiriska validitet vara beroende av frågetyp och 

frågekonstruktion. Bristen på hierarkisk struktur kan 

också bero på att provet samplar uppgifter från flera 

innehållsmoment och beteendenivåer (se tabell 2, s 14). 

Detta kan t ex innebära att ett innehållsmoment utvär

deras med uppgifter på enbart hög beteendenivå och ett 

annat moment med uppgifter på låg nivå. Med andra ord 

kan man mycket väl lyckas på uppgifter på högre nivåer 

utan att lyckas på uppgifter på lägre beteendenivåer 

eftersom provuppgifterna representerar olika innehålls

moment. För att få en klarare uppfattning om hierarki 

och kumulativitet vad gäller främst ämnet samhällskun

skap bör det vara lämpligt att i den fortsatta forsk

ningen t ex ännu hårdare än vad som gjorts i denna un

dersökning begränsa innehållsmomenten. Det bör dock på

pekas att en troligare förklaring till utfallet i ämnet 

samhällskunskap vad gäller hierarki och kumulativitet 

kan vara att ämnet samhällskunskap i jämförelse med äm

net matematik är mindre systematiskt strukturerat. Läg

re beteendenivåer är ej en absolut bas för högre, 

vilket kan innebära att begreppen baskunskaper och bas

färdigheter är mindre relevanta i ämnet samhällskunskap 

än i ämnet matematik. 
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SLUTSATSER 

Den hierarkiska och den kumulativa strukturen i en an

vänd taxonomi är ej av avgörande betydelse när målex

emplens och provuppgifternas beteendekategorier skall 

bestämmas. En struktur för beteendemål i vilken målen 

är kategoriserade på sådant sätt att målbeskrivningar 

och provuppgifter kan kategoriseras är det primära. 

- Han får information om vilket beteende målbeskriv

ningen anger och provuppgiften avser att mäta. Prov-

uppgifterna kan relateras till målet - p rovets inne

håll blir i egentlig betydelse målrelaterat. 

Vad gäller taxonomiernas struktur ger undersökningen 

inget generellt stöd för att beteendemålen är ordnade 

enligt en bestämd hierarkisk eller kumulativ struktur. 

Avsaknaden av en sådan struktur bör dock ej i sig på

verka möjligheterna att använda beteendemål som en ut

gångspunkt vid konstruktion av målrelaterade prov, men 

väl möjligheterna att ta resultaten på målrelaterade 

prov som utgångspunkt vid betygssättning eller för att 

sekvensera undervisningsstoff. (Den förra aspekten be

handlas ingående i kapitel 7.) 
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Kapitel 5 RELIABILITET OCH VALIDITET I DE MÅL-
RELATERADE PROVEN 

För målrelaterade mätningar saknas reliabilitets- och 

validitetsmått som är lika fast förankrade i en mätteo 

ri som motsvarande mått för normrelaterade mätningar. 

Den föreliggande undersökningen har dock ett behov av 

att studera erhållna data även ur reliabilitets- och 

validitetssynpunkt och har inom undersökningens ram, 

väl medveten om begränsningarna, sökt ge svar på fråg

or av betydelse för tolkningen av erhållna data. Så 

t ex påpekades redan i kapitel 4 att det begränsade an 

talet uppgifter på vissa beteendenivåer kunnat påverka 

mätsäkerheten och därmed de slutsatser man kan dra om 

den hierarkiska strukturen. 

Avsikten är ej att tränga in i den problematik eller 

ge förslag till lösningar av de problem som har att gö 

ra med reliabilitet och validitet i samband med målre

laterade prov. Det har dock setts som nödvändigt att 

sammanfatta en del av problematiken och tidigare forsk 

ning för att motiven för valet av använda reliabilitet 

och validitetsmått skall framgå. 

Ett målrelaterat prov skall i görligaste mån vara re

presentativt för målet, dvs provuppgifterna skall för

delas på innehålls- respektive beteendedimensionen i 

ungefärlig överensstämmelse med målet. Med andra ord 

skall provet vara innehållsrepresentativt. Detta inne

bär att varje nivå i allmänhet omfattar relativt få 

uppgifter vilket får konsekvenser för reliabiliteten 

och validiteten. De i den tidigare framställningen 

(kapitel 4) refererade undersökningarna av hierarkiska 

strukturer har låtit varje beteendenivå innehålla jäm

förelsevis många uppgifter. Så t ex innehöll proven i 

Kropp & Stoker's (1966) undersökning 111 uppgifter och 

omfattade åtta timmars provtid. I en klassrumssitua

tion måste kraven på innehållsrepresentativitet, relia 

bilitet, validitet och en rimlig provtid tillgodoses 

samtidigt. Detta medför att man kommer i konflikt mel



lan dessa krav och t ex de krav som betonar att upp

gifterna skall representera snävt avgränsade mål, vara 

homogena och innehålla tillräckligt många uppgifter 

för att vara reliabla (Kriewall 1972; Wedman 1973 b). 

I föreliggande undersökning har kraven på innehålls-

representativitet prioriterats. 

TIDIGARE FORSKNING 

Hur reliabiliteten och validiteten skall bestämmas i 

målrelaterade prov är inte klarlagt och flera forsk

are (Lindvall & Cox 1970, s 23; Livingston 1972; 

Grönlund 1973, s 49; Brennan 1974, s 4-16) har på

pekat behovet av fortsatta undersökningar. 

Carver (1974) talar om edumetrisk mätning som en an

nan mätform än den psykometriska. Den förra inriktar 

sig på att mäta undervisningens effekter och är därmed 

inte beroende av de interindividuella skillnaderna. Den 

psykometriska mätningen utgår vid beskrivningen av pro

vens egenskaper, som t ex reliabilitet och validitet, 

från interindividuella skillnader medan den edumetriska 

mätningen ej eftersträvar dessa skillnader. Små varian

ser sänker de psykometriska testens reliabilitet och 

validitet varför en strävan efter hög reliabilitet och 

validitet blir en strävan efter att - till en viss 

gräns - maximera de interindividuella skillnaderna i 

proven och ofta även på de enskilda uppgifterna. De 

normrelaterade proven har en förankring i psykometris

ka mätningar medan de målrelaterade är en form av edu

metriska mätningar. Den klassiska psykologiska-pedagog

iska mätningsläran är tillämpbar för de psykometriska 

mätningarna medan edumetriska mätningar saknar en trad

ition som gett dem allmänt accepterade mätmetoder för 

beräkning av reliabilitet och validitet. 

Föreliggande undersökning har snarast anknytning till 

edumetriska mätningar vilket medför uppenbara svårig

heter vid beskrivningen av provens egenskaper och då 

främst reliabilitet och validitet. För målrelaterade 
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prov finns flera förslag till reliabilitets- och vali-

ditetsmått som sammanfattas av bl a Wedman 1973 b, 

Brennan 1974 (se även t ex Ozenne 1971; Fhaner 1972; 

Livingston 1972; Hambleton & Novick 1973). De givna 

förslagen kan - vad gäller främst reliabilitetsmåtten -

dock ej betraktas som slutgiltiga, varför man får nöja 

sig med att använda reliabilitetsindex för normrelate-

rade mätningar (Ebel 1973). Ett målrelaterat prov mät

er undervisningens effekter - är edumetriskt, men kan 

ibland också ge uttryck för interindividuella skillna

der och är i dessa fall även psykometriskt. Konvention

ella metoder för att mäta testreliabilitet är då an

vändbara även i samband med målrelaterade prov (Jackson 

1970; Ebel 1973). Reliabilitetsmåttet anger då hur pro

vet fullgör sin funktion att rangordna eleverna. Den 

taxonomiska strukturen i uppgiftspopulationen ger under

lag för att ett prov som är heterogent med avseende på 

beteendedimensionen innehåller uppgifter av olika svår

ighetsgrad. Uppgifter på en låg beteendenivå har högre 

lösningsproportioner än uppgifter på högre nivåer (ka

pitel 4). Detta ger möjlighet att som reliabilitetsin

dex använda Kuder-Richardsons formel 20 (K-R 20) för 

beräkning av den psykometriska reliabiliteten. I ett 

målrelaterat prov kommer man i konflikt med homogeni

tetskravet (Wedman 1973 b). Ett målrelaterat prov kan 

vara både homogent och heterogent (jämför med Kriewall 

1972, se s 75 ovan). Provet täcker då flera beteende

nivåer och blir därmed heterogent i beteendedimensionen. 

Samtidigt så mäter det prestationerna inom ett snävt av

gränsat innehållsområde, t ex Integraler, Lag och rätt. 

Definitionen är alltså relativt avgränsad i en dimension 

och tillförlitligheten - att provet t ex mäter Integra

ler - b ör därför vara hög (Levin & Marton 1971). 

Termen domän anknyter till innehåll och det är inne-

hållsvaliditeten som sätts i fokus som validitetsmått 

för de målrelaterade (domänrelaterade) proven. I före

liggande undersökning betraktas innehållsvaliditeten som 

uttryck för överensstämmelse, t ex mellan mål och prov. 

Med specifikationstabellen som referenspunkt och med den 
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metodik som beskrivits i kapitel 3 har överensstämmel

se erhållits mellan mål och prov. Carver (1974) menar 

att de edumetriska måtten bör vara känsliga för till

växt (growth) och att skillnaden i resultat på för-

och eftermätning är ett uttryck för denna känslighet, 

som Carver (1974, s 514) kallar edumetrisk validitet 

(jfr med Ozenne 1971; Hentscke & Levine 1974, s 39). 

Det bör också vara möjligt att se skillnader mellan 

för- och eftermätning som ett uttryck för innehålls-

validitet - h är som överensstämmelse mellan undervis

ningens innehåll och provets innehåll. Diskriminations-

index D:EF, som anger skillnader i resultat på för- (F) 

och eftermätning (E) kan användas som mått (Wedman 

1973 b), Det är då inte fråga om ett utan om flera ut

tryck för innehållsvaliditet. Så t ex bör höga D:EF-

värden vara indicier på större överensstämmelse mellan 

undervisning och prov än låga D:EF-värden. Om man så 

vill bör termen relevans vara användbar i sammanhang

et (Marton 1969j Grönlund 1973; SOU 1974:53 (SIA-utred-

ningen), s 304) . 

Man kan också tänka sig andra validitetsmått än D:EF 

som relevanta för de i undersökningen ingående proven. 

Så t ex har skillnader uttryckta i lösningsproportioner 

mellan expertgrupp och icke-expertgrupp (D:EiE) använts 

i motsvarande sammanhang (Marton 1973; Wedman 1973 b). 

D:EF ochD:EiE ser identiska ut, men de ger ej samma 

resultat beroende på bl a takeffekter (Wedman 1973 b), 

Båda måtten kan motiveras på rationella grunder. 

METOD 

Rei iabi litet 

Provresultaten i föreliggande undersökning gav uttryck 

för interindividuella skillnader varför konventionella 

metoder för att mäta testreliabilitet var användbara. 

För att beräkna testreliabiliteten användes för expert-

och lärarproven Kuder-Richardsons formel 20 (K-R 20). 

Expertproven användes vid två eftermätningar med 2-3 
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veckors tidsintervall och för expertproven användes 

också test-retestkoefficienten som uttryck för rel-

iabi1iteten. 

Validitet 

För provuppgifter på dels hela provet, dels varje be

teendenivå beräknades medelvärdet av lösningsproport

ionerna. Detta medelvärde betecknades p. D:EF anger 

differensen uttryckt i pr oportionstal, mellan p-värden 

på eftermätning och p-värden på förmätning. Höggrupper 

(HG), låggrupper (LG) och mellangrupper (MG) definier

ades dels utifrån resultat på hela efterprovet - HG .̂, 

MGy och L.G-J- - dels utifrån resultat på respektive be

teendenivå i efterprovet, t ex HG^, MG^, LG^ (se bila

gan s 3). D:EF-värdena gar också - utif rån denna metod, 

dvs att analysera värdena ej enbart utifrån hela provet 

och för totalgruppen elever utan även för skilda beteen

denivåer i pro vet och för olika elevgrupper - möj lighet 

att bedöma undervisningens validitet på de olika beteen

denivåerna och för olika elevgrupper (låg-, mellan- och 

höggrupper) vad avser de formulerade specificerade be

teendemålen. D: EF-värdenas betydelse som diagnostiska 

indikatorer kan därför betonas. 

RESULTAT 

K-R 20 

I tabell 19 anges K-R 20 för totalgruppen. 

78 



Tabe l l  19 .  Re l iab i l i te tsmåt t ,  K-R 20 ,  fö r  i  undersökn ingen använda 
p rov .  

Avsnitt K-R 20 Antal 
uppgifter 

Avsnitt K-R 20 Antal 
uppgifter 

Matematik Samhällskun
Centrala prov skap 
Centralt prov. Lag och rätt 
åk 2 N/T, 

Lag och rätt 

1969-05-06 0.88 14 Förprov 0.79 27 

Centralt prov, Lärarprov 0.74 22 
åk 3 N/T, Expertprov 0.83 27 
1970-04-24 0.89 14 

Utrikeshandel 
Integraler 

Förprov 0.47 10 
Förprov 0,73 10 Lärarprov 0.52 21 
Lärarprov 0.85 8 Expertprov 0.60 28 
Expertprov 0.85 11 
Centralt prov, 
åk 2 N/Tal 0.86 14 
1973-05-09' 

Sannolikhet 

Förprov 0.76 24 
Lärarprov 0.89 14 

Expertprov 0.84 24 

Acim: 3 Provresultaten analyserades för de elever som deltog i und ersök
ningen av avsnittet Integraler. 

Förproven innehöll ett jämförelsevis stort antal upp-

gifter som eleverna i stort hade små möjligheter att 

klara - de hade ju ännu inte fått någon undervisning 

på avsnittet. Detta medförde att förprovet i pr aktik

en hade få uppgifter som eleverna hade en reell möj

lighet att klara, vilket i sin tur bör vara en faktor 

av betydelse för reliabilitetsmåtten i förproven. 
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Test — retestkoefficienter 

Tabell 20 anger test-retestkoefficienter som uttrycker 

sambandet mellan resultat på en första och andra efter-

mätning med samma prov - hä r expertprovet. 

Tabel l  20 .  Re l iab i l i te tsmåt t  för samband m el lan  resu l ta t  på tes t  och 
re tes t .  Exper tprov.  

Nivå Antal 
uppgif
ter 

Nivå Antal 
uppgif
ter 

Matematik Samhälls
Integraler A .47 2 kunskap 

B .81 2 Lag och rätt A-D .68 15 
C .78 4 E,F .38 2 
D .79 3 G-I .70 10 
A-D .81 11 A-I .76 27 

Sannolikhet A .81 6 Utrikeshan A-D 

LT) M 10 
B .77 6 del E,F .54 10 
C .80 6 G-I .62 8 
D .74 6 A-I .73 28 
A-D .88 24 

Skillnader i resultat på för- och eftermätning, 
diskriminationsindex D:EF 

I undersökningen valdes avsnitt som borde vara relativt 

obekanta för eleverna. Detta innebar att lösningspro

portionerna på uppgifterna i förproven genomgående för

väntades vara låga. Skillnaderna i l ösningsproportioner 

har givetvis en viss betydelse för hur D:EF-värdena skall 

tolkas för de olika grupperna HG, MG och LG definierade 

utifrån resultatet på efterprovet (expertprovet) (se 

även Brennan & Stolurow 1971; Wedrnan 1973 b). Om elev

erna inte kunde något på förprovet skulle alla D:EF-

varden kunna tolkas lika. oavsett vilken elevgrupp -

hög-, mellan- eller låggrupp - som eleven tillhörde. 

Om å andra sidan höggruppen redan i förmätningen har 
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höga lösningsproportioner Mr möjligheterna för höggrup

pen att få ett högt D:EF-värde något beskurna. Tabell 

21, s 82 visar t ex också att - oavsett utifrån vilka 

provresultat gruppindelningen görs - mellangrupperna 

på uppgifter på nivå A ha r högre D:EF-värden än hög-

grupperna. (Självklart kan MG på uppgifter på nivå A 

ej ha högre D:EF-värde än HG, eftersom grupperna i 

detta fall definierats utifrån resultatet på uppgift

er på nivå A. På nivå B kan av samma skäl MG ej ha 

högre D:EF-värde än HG etc). Detta beror på att lös

ningsproportionen på uppgifter på låg beteendenivå 

redan i förprovet är hög för höggrupperna. D:EF-vär-

dena är med andra ord delvis en funktion av lösnings-

proportionerna på förproven. Om lösningsproportioner

na på förproven är minimala bör däremot följande gäl

la: Elever som tillhör en höggrupp bör om gruppindel

ningen skall vara giltig - valid - öve r nivåerna ha 

högre D:EF-värden än elever i mell an- och låggrupperna. 

Matematik 

Integraler 

Tabell 21 visar att man utifrån vissa gruppindelning

ar erhåller negativa D:EF-värden, vilket kan tolkas 

som att eleverna kan mindre efter undervisningen än 

före. Så t ex "kan" HG^ mindre efter än föx^e unde rvis

ningen på uppgifter på beteendenivå D om man utgår 

från en gruppindelning som gjorts utifrån provresul

taten på den lägsta nivån, A. 
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Tabel l  21 .  D isk r iminat ions index D:EF för  exper tprov ,  avsn i t te t  
In tegra le r .  

Ämne: Materratik 
Gymnasieskolan, åk 2 
Naturvetenskaplig och teknisk linje 
Antal deltagare: 170 

Avsnitt: Integraler 

Utvald grupp: Alla 
Bortfall: 6 C=3,4 %) 

Beteen
denivå 

Antal 
uppgifter ; 
För- Efter-
prov prov 

up a) 
A NCA LGA HGP MGP LGR HGC MGC LGC HGD LGD HGT MGt LGT 

A 3 2 ,070 .750 , .304 .703 .737 , .493 .670 .675 .630 .649 .688 .630 .685 .744 .500 

B 3 2 ,572 .748 .583 .920 .667 .373 .775 .709 .446 .815 .686 .446 .848 .667 .446 

C 3 4 .522 .569 , .373 .650 .494 .373 .833 .530 .129 .822 .536 .129 .810 .497 .208 

D 1 3 -0, .058 .0 , .029 .043 -0.043 0 .Q36 0 -0.065 

0
 

1 r
o (S
J 

.051 -0.065 .116 -0.073 -0.022 

A-D 10 11 .430 .464 .287 .517 .413 .285 .550 .429 .226 .566 .419 .226 .568 .412 .236 

Anm : a) HG^, MG^ samt LG.^ anger hög-, mellan- resp låggruppen (27 %) vad avser resultatet på nivå A, osv. Se bilagan 
s 3. 

För totalgruppen gäller följande värden 

A 3 2 *662 
B 3 2 .656 
C 3 4 .503 
D 1 3-0.006 
A-D 10 11 .407 

I den tidigare redovisningen av lösningsproportionerna, 

kapitel 4, framgick att uppgifter på nivå D hade de 

lägsta lösningsproportionerna, vilket i sin tur bör ha 

en viss inverkan på sannolikheten att erhålla negativa 

D:EF-värden. Detta antagande får stöd vid analys av öv

riga D:EF-värden för nivå D i tabell 21 som visar att 

alla D:EF-värden för höggrupperna är positiva om grupp

indelningen gjorts utifrån resultat på uppgifter på be

teendenivå B och högre. 0m man vid en analys av tabell 

21 utgår från grupperna HG-j-, och LGy så visar det 

sig att HGy har högre D:EF-värden än MG^ och LGj på så

väl alla nivåer - med ett undantag - som på nivåerna 

A-D sammanslagna, vilket är helt naturligt. En grupp

indelning utifrån provresultaten på uppgifter på nivå 

D - d vs i HGp, MGp och LG^ - visar samma mönster som 

den uppdelning som gjordes med totala provresultatet 

som kriterium. 0m gruppindelningen däremot görs uti

från resultat på lägre nivåer än nivå D blir mönstret 

mer indifferent. Så exempelvis - tabell 21 - visar en 

jämförelse mellan HG^, MG^ och LG^ att NGA har högre 
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D:EF-värden än HG^ på alla nivåer (med undantag av nivå 

A) . 

Sannolikhet 

För avsnittet Sannolikhet, där förprov och efterprov 

var identiska var D:EF-värdena över såväl grupper som 

nivåer stabilare än för avsnittet Integraler. 

Tabe l l  22 .  D isk r iminat ions index D:EF fö r  exper tprov ,  avsn i t te t  Sanno
l i khe t .  

Ämne: Matenratik 
Grundskolans högstadium. 

Antal deltagare: 299 

åk 8 
Avsnitt: Sannolikhet 

Utvald grupp: Alla 
Bortfall: 5(-1 -6 %) 

Beteen
denivå 

Antal 
uppgifter 
För- Efter
prov prov 

HGAa) MGA LGA MGB LGB MGc LGc MGn 

Q
 

C
D
 

HGT MGt 
LGr 

A 6 6 .560 .458 .187 .429 .447 .338 .387 .467 .346 .442 .426 .360 .429 .493 .260 

B 6 6 .371 .230 .142 .481 .230 .031 .354 .254 .117 .335 .260 .125 .415 .238 .083 

C 6 6 .315 .159 .115 .267 .188 .115 .398 .172 .010 .308 .165 .110 .350 .165 .069 

D 6 6 .231 .125 .083 .206 .137 .087 .221 .128 .087 .308 .126 .004 .254 .126 .058 

A-0 24 24 .369 .243 .132 .346 .250 .143 .340 .255 .140 .348 .244 .150 .362 .256 .118 

Anm: a) HG^, MG^ samt LG^ anger hög, mellan- resp låggruppen (27 %) vad avser resultatet på nivå A, osv. Se bilagan. 

För totalgruppen gäller följande värden 
A 6 6 .412 
B 6 6 .244 
C 6 6 .189 
D 6 6 .142 
A-D 24 24 .247 

En skillnad mellan avsnittet Sannolikhet och Integraler 

var att det förra hade betydligt fler uppgifter gene

rellt på alla nivåer i såväl för- som eftermätning. Om 

ett prov har alltför få uppgifter på en nivå är medel

värdet av lösningsproportionerna, p-värdet, mycket be

roende av lösningsproportionen för varje enskild upp

gift, vilket tidigare påpekats, s 54. 

På avsnittet Sannolikhet hade höggruppen respektive 

mellangruppen högre D:EF-värden än respektive under

grupp på de tre högsta nivåerna, B-D, oavsett på vilk

et sätt grupperna definierats. 
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Samhällskunskap 

Lag och rätt 

p-värdena för olika grupper (HG, MG och LG) var höga i 

förprovet och på olika beteendenivåerna i det ta. Så 

t ex var den lägsta lösningsproportionen, p, 0,26 för 

LG på nivå G-I. Dessa höga p-värden i förprovet minsk

ade möjligheterna för D:EF-värdena att variera, men 

gjorde dem även instabila för såväl olika grupper som 

över nivåer. 

Tabell 23. Diskriminationsindex D:EF för expertprov, avsnittet Lag 
och rätt. 

Ämne: Samhällskunskap 
Grundskolans högstadium, åk 
Antal deltagare: 212 

7 
Avsnitt: Lag och rätt 
Utvald grupp: Alla 
Bortfall: 1(=.3%) 

Beteen
denivå 

Antal 
qppgifter • 
För- Efter-
prov prov 

i 
hga-

a) 
d 

mg* o 
A-d lga-d 

hg _ 
. e,f mgf,f lgf.f 

hg 
g-i 

mg 
g-

lg 
-i g-i 

hg 
t 

ng 
t 

lg 
t 

A-D 15 15 .181 .155 -0.022 .142 .124 .078 .143. .114 .093 .167 .137 .024 
E,F 2 2 .021 .072 .080 .123 .065 -0.031 .005 .079 .086 .015 .090 .056 

G-I 10 10 .077 .073 .017 .071 .055 .056 .125 .069 -0.033 .098 .075 -0.013 

a-i 27 27 .128 .118 .002 .116 .094 .059 .123 .095 .049 .128 .111 .015 

Anm: a) HG/̂ .q samt LG,̂ _q anger hög-, mellan- resp låggruppen (27 %) vad avser resultatet på nivå A-D, osv. Se bilagan 

s 3. 

För totalgruppen gäller följande värden 

A-D 15 15 .118 
E,F 2 2 .058 
G-I 10 10 .060 
A-I 27 27 .092 

Så exempelvis ökar D:EF-värdena över nivåerna E, F; 

G-I och A-D för HG-p, H G ̂  ^ och HGç_j men över nivåer

na G-I; E, F och A-D för HG^ p. De negativa D:EF vär

dena för låggrupperna på den nivå grupperna definier

ats utifrån beror på mycket låga lösningsfrekvenser, 

men kan även bero på regressionseffekter. 

Utrikeshandel 

Det mönster som D:EF-värdena 

de på avsnittet Lag och rätt 

tet Utrikeshandel. Det som i 
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åt på de båda avsnitten var endast att på avsnittet Ut

rikeshandel erhölls högre D:EF-värden (bilagan, tabell 

9) . 

DISKUSSION 

Elevresultaten på efterprovet och därmed också D:EF är 

beroende av både reliabilitet - om mätningen är tillför

litlig - och validitet - om innehållet i eftertestet är 

relevant för undervisningen. Ett högt indexvärde kan -

om mätningen är tillförlitlig - i nnebära att provinne

hållet är giltigt för den undervisning som getts eller 

omvänt att un dervisningen varit giltig för provet. An

norlunda uttryckt så kan ett hö gt indexvärde innebära 

stor överensstämmelse mellan innehåll i p rov och under

visning, dvs hög innehållsvaliditet, medan ett lågt in

dexvärde kan bet yda att undervisningen ej varit rele

vant för de krav som ställs och konsekvensen av et t så

dant resonemang bör kunna vara att mer betrakta D:EF-

värdena för olika elevgrupper och beteendenivåer som 

diagnostiska indikatorer i undervisningsprocessen 

(t ex Dahllöf 1967, 1971; Grönlund 1973). Det är även 

möjligt att se ett lågt D:EF-värde som uttryck för att 

beteendet är relativt svårt att uppöva. Hentscke & 

Levine (1974, s 29) refererar till Stake & Wardrop 

(1971) och understryker deras påstående om att konven

tionella prestationstest inte har tillräcklig inne

hållsvaliditet för att man skall få tillförlitliga mått 

på hur mycket eleverna vunnit i "ku nskaper" genom att 

mäta resultat på för- och eftermätning. Om provet är 

målrelaterat i den bemärkelsen att innehållet i pro vet 

överensstämmer med innehåll et i målet talar provresul

taten om var eleven och eleverna står i relation till 

de formulerade målen. D:EF-värdena ger information 

om relationen mellan mål och undervisningsresultat. 

Analysen av D:EF^värden för elevgrupper definierade 

utifrån provresultaten på uppgifter på olika beteende-

nivåer pekar på att giltigheten, validiteten, i diskri

mineringarna blir större om man vid gruppindelningen ut

går från prestationer på uppgifter på högre beteendeni
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våer än de allra lägsta. Resultaten utifrån en analys 

av D:EF-värdena bör ha implikationer för val av uppgif

ter som ingår i p rov som t ex skall vara underlag för 

betygssättning och/eller vara prognosinstrument. Så 

t ex bör svårighetsnivån på uppgifterna på förprovet 

tillmätas en avgörande betydelse för reliabiliteten och 

därmed också för den prediktiva validiteten. Ivens 

(1970) fann bl a att ett prov med små differenser mel

lan för- och eftermätning uppvisade lägre reliabilitet 

än ett par allellt prov med stora differenser. 

Den instabilitet i den hierarkiska ordningen som redan 

vid analyse n av p-värdena och ämnet samhällskunskap, 

visade sig framträdde även vid analysen av D:EF-värde-

na, varför man ej på ett motsvarande sätt som för äm

net matematik kan uttala sig om beteendenivåernas be

tydelse för valet av provuppgifter i ämnet samhällskun

skap. 

En felkälla och begränsning man måste vara medveten om 

vid tolkningen av D:EF-värdena är regressionseffekter 

(t ex Lewis 1960, s 251. Så t ex kan ett högt D:EF-

värde för en höggrupp liksom ett lågt värde för en låg

grupp ha en sådan förklaring. 
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Kapitel 6 SAMBAND MELLAN PROVRESULTAT OCH ÖVRIGA 
UNDERSÖKNINGSVARIABLER 

I samband med att de specificerade beteendemålens an

vändbarhet som underlag för provkonstruktion undersök

tes gjordes också antaganden om att elever som fick 

tillgång till de formulerade specificerade beteende

målen, målbeskrivningarna, skulle kunna prestera bättre 

provresultat än elever som ej fick ta del av dessa mål

beskrivningar. I undervisningen av de olika avsnitten 

- Integraler, Sannolikhet, Lag och rätt och Utrikeshan

del - anv ändes därför de formulerade målbeskrivningarna 

som i första hand varit e n utgångspunkt för konstruk

tion av de målrelaterade proven på respektive avsnitt. 

I undersökningen har intresset till en del knutits 

till de målrelaterade provens egenskaper och fokuse

rats kring provresultaten. Provresultatet är ej enbart 

resultat av undervisning utan även av elevegenskaper, 

undervisningsbetingelser etc. I kapitel 3 påpekades 

bl a läromedlens dominerande betydelse för undervis

ningens innehåll. På avsnitten Integraler, Sannolikhet, 

Lag och rätt och Utrikeshandel har, förutom själva 

provresultaten, sambandet mellan bl a ned anstående var

iabler och provresultat undersökts: förkunskaper, kön, 

resultat på nume riskt test, resultat på verbaltest, äm

nesbetyg och undervisningsbetingelse; tabell 24. Fled 

variabeln undervisningsbetingelse avses dels om elever

na fått tillgång till målbeskrivning eller ej, dels -

på avsnittet Lag och rätt - vil ken lärare eleverna haft. 

Resultat från tidigare gjorda undersökningar har pekat 

på att variabeln "tillgång/ej tillgång till målbeskriv

ning" i vissa situationer och i interaktion med andra 

variabler kan påverka elevernas provresultat. 

Både mot mål och mot resultat på målrelaterade prov bör 

man kunna ställa olika elevkarakteristika som t ex för

kunskaper, verbal förmåga etc. Det är först när man 
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känner dessa relationer som man har möjlighet att vid

are undersöka och bestämma de lämpligaste och effektiv

aste metoderna för att hjälpa elever med olika förut

sättningar att nå de olika målen. Valet av variabler 

har dels styrts av resultat från tidigare forskning (se 

t ex Franke-Wikberg & Johansson 1974) men även till 

viss del av möjligheterna att inom undersökningens ram 

kontrollera variablerna. 

Tabell 24. Undersökningsvariabler som analyserats vad gäller samban
den med resultaten på de målrelaterade proven. 

Variabler 

Avsnitt 
Från För Kön Numerisk Verbal UndervisningsbetingeL ser 

Avsnitt varo kunskaper förmåga förmåga Tillgång/ej tillgång 
till målbeskrivning "Lärare" 

Integraler X X X X X X 

Sannolikhet X X X X X X 

Lag och rätt X X X X X X 

Utrikeshandel X X X X X 

EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR AV MÅLBESKRIV
NINGARNAS BETYDELSE 

Tidigare forskning 

Undersökningar har gjorts för att studera om elever med 

tillgång till målbeskrivningar har nått andra studiere

sultat än elever utan tillgång till motsvarande mer el

ler mindre utförliga beskrivningar av undervisningsmål

en. Den empiriska forskningen inom detta område stöter 

på flera svårigheter liksom försöken att analysera de 

resultat undersökningarna kommit fram till. En del under

sökningar definierar målen, andra gör det inte och ofta 

ges inga exempel på hur målen definierats. De undersök

ningar som tidigare gjorts om mål och målens betydelse 

har lämnat motstridiga resultat. Blaney & McKie (1969) 

undersökte i vad mån förtest kunde ha en likartad funk

tion som målbeskrivningar. De använde sig av tre under

sökningsgrupper. En grupp fick beteendemålen angivna, 
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en annan en allmän orientering om programmet medan den 

tredje fick ett förtest. Den förstnämnda gruppen fick 

ett bättre slutresultat än de andra två. Varken kunskap 

om mål eller typen av mål visade sig påverka resultatet 

på ett kriterietest i en u ndersökning som gjordes av 

Jenkins & Deno (1971). Hastings (1972) redovisar att 

experimentgruppen som fick beteendemål, lyckades klart 

bättre än kontrollgruppen, som ej fick beteendemål, på 

de fem prov som ingick i undersökningen. Magers (1961) 

positiva syn på mål, dvs att om läraren gav eleverna 

ett exemplar av sina mål så skulle han ej ha mycket mer 

att göra, verifieras alltså i en del undersökningar, i 

andra inte. 

Duchastel & Merrill (1973) har gjort en fyllig samman

ställning av undersökningar som studerat effekterna av 

att eleverna har tillgång till målbeskrivningar. De 

har, liksom Throne (1972), pekat på att effekterna 

tycks vara beroende av bl a typ av målbeskrivning, el

evmaterial, ämne och undervisningstid. Det är med andra 

ord fråga om en rad interaktionseffekter och man kan ej 

oreserverat uttala sig om för- och nackdelar med målbe

skrivningar som hjälpmedel i undervisningen. 

TESTPROCEDUR 

För att studera vilken betydelse som tillgång till de 

specificerade beteendemålen, målbeskrivningarna, hade 

för eleverna i den föreliggande undersökningen gjordes 

de empiriska utprövningarna av de målrelaterade proven 

enligt följande: 
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Skola A Skola B 

1. Förprov 

2. Elever och lärare hade 

vid undervisningen till

gång till de specificer

ade beteendemålen, mål

beskrivningen 

3. Efterprov (expert- och 

lärarprov) 

4. Retest med expertprovet 

Förprov 

Elever och lärare hade 

vid undervisningen ej 

tillgång till de speci

ficerade beteendemålen, 

målbeskrivningen 

Efterprov (expert- och 

lärarprov} 

Retest med expertprovet 

Det bör påpekas att de efterprovsresultat som redovisas 

i den fortsatta framställningen avser enbart resultaten 

på det s k expertprovet på respektive avsnitt, dvs det 

prov som konstruerats av den s k expertgruppen, se s 21. 

På avsnitten Sannolikhet och 

och eftertest identiska meda 

Utrikeshandel av motivations 

färre uppgifter på förtestet 

teendenivåer anges skall hän 

har undervisats (kapitel 3, 

uppgift kan få en annan nivå 

gift än som eftertestuppgift 

den föreliggande Undersöknin 

tinktion utan alla uppgifter 

uppgifter - betraktades som 

dervisningen. 

Lag och rätt var förtest 

n avsnitten Integraler och 

skäl innehöll andra och 

. När provuppgifternas be-

syn tas till hur eleverna 

s 16). Detta innebär att en 

beteckning som förtestupp-

. Vid klassificeringen i 

gen gjordes ej denna dis-

- förtest- som eftertest-

uppgifter i prov efter un-

En utgångspunkt vid valet av undervisningsavsnitt var 

att eleverna ej skulle ha undervisats på avsnittet tid

igare. I ämnet matematik, pekade också provresultaten 

på att respektive avsnitt var "nytt" medan resultaten 

på förproven i ämnet samhällskunskap gav besked om att 

en stor del av innehållet var inhämtat redan före und

ervisningens början. Detta påverkade möjligheterna för 

resultaten på e fterproven att variera. 
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SAMBAND MELLAN PROVRESULTAT OCH ÖVRIGA 
UNDERSÖKNINGSVARIABLER. MULTIVARIAT ANALYS 

Metod 

Deri multivariata analysmetod - AID -metoden ~ vilken re

dovisats i kapitel 4 skall i det följande användas för 

att beskriva interaktionerna mellan de undersökta vari

ablerna. Kriteriet i AID-analysen i kapitel 4 var för 

respektive delundersökning totalresultatet på de upp

gifter vars beteendenivå kunde bestämmas. På samma sätt 

som i kapitel 4 presenteras i det följande träddiagram 

som visar vilka prediktorer som spjälkat varje grupp i 

delgrupper. För varje delundersökning redovisas också 

de maximala mellankvadratsummorna (max BSS) för varje 

prediktor. Mellankvadratsummorna rangordnas varvid en 

direkt information ges om vilken betydelse varje pre

diktor haft vid varje spjälkning. 

Resultat 

Matematik 

Integraler 

Dataredovisningen från AID-analysen av avsn 

raler är mer omfattande än för övriga avsni 

Anledningen till detta är att möjligheterna 

komma homogena elevgrupper skall belysas. 

ittet Integ-

tt. 

att åstad-
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Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D. 
Prediktorer: 1. Kön 

2. Verbaltest WIT 
3. Numeriskt test WIT 
4. Frånvaro 
5. Målbeskrivning/ej målbeskrivning 
6. Resultat,förtest 

ry;169; 1OO%;x=7,0 
1. Kön : p, fl 
2.Verbalt :10-5C p 
3.Num t : 15-41 p 
4.Frånv:0-6,8-11 t 
5.Nålb/ej må lb 
6.Fört:0-7,3,11 p 

n=55;33%;x=9,7 • 
1.p. fl 
2.21-23,39-41,45-50 
3.18-38 
4. 0-5,9 
5.Nålb/ej målb 
B. 0-6,G,11 

25%;x=0,7 
fl 

n=42» 
1. P' 
2.21-23,39-41,45-50 
3.18-38 
4.0-5,9 
5.Nålb/ej rrålb 
6.0-3,9 

n=114 ; 67%;x=6,9 

1. p,. fl 
2.18-20,24-38,42-44 
3.15-41 
4.0-6,8,10,11 
5.Nålb/ej rrålb 
6.0-4,6,7 

n=74; 

1. p, 

44%; x=7, 

fl 
2.24-38,42-'44 
3.15-41 
4.0-6,8,10 
5 .Nålb/ej målb 
6.2,3,6,7 

Anm:a) Gruppen kan ej delas 
b) Variabeln har den största mellankvadratsurrman 

(rax BSS) och svarar för delningen. 

13(a) 

n=20; 12%; x=9,0 
1. p, fl 
2.21-23,39-41,45-50 
3.18-20,24-26,33-35 
4.0-2,4 
5.Nålb/ej målb 
6.0-3,9 

12 
n=22 ;13%;x=7,8 
1. p, fl 
2.21-23,39-41,45-50 
3.21-23,27-32,36-38 
4 0-5, 9 
5 M^lb/ej rrålb 
6.0-3 

n=40 ; 24%;x=5,5 
1 ..p#'fl 
2.18-20,24-38,42-44 
3.18-38 
4.0-6,10,11 
5.Nålb/ej rrålb 
6.0,1,4 

n=57; 34%;x=8,4 
1..p, fl 
2.27-38,42-44 
3.15-17,21-41 
4.0,1,3,8 
5.Nålb/ej målb 
6.2,3,6,8 

6ia1_ 
n=17; 10% 
x=5.5 
4.2,4-6,10 

n=18; 11% 
x=7,1 
3.18-20,30-38 

14 

n=22; 13%; x=4,3 
1. P. fl 
2.10-20,24-38,42-44 
3.21-29 
4.0-3,5,6 
5.Målb/ej målb 
6.0,1,4 

19(3 

n=11; 7 

n=26; 15%;x=9,4 
1.p. fl 
2.33-35,42-44 
3.15-17,21-38 
4.0,1,3 
5.rrålb/ej målb 
6.2,3,6,7 

n=31 ; 10%;x=7 
1.p, fl 
2.27-32,36-30 
3.21-35,39-41 
4.0,1,3,0 
5.Nålb/ej målb 
6.2,3,6 

n=11 ; 7% 

6.0,4 

Figur 15. AID-analys med provresultat som kriterium. Expertprov 
avsnittet Integraler. 

Den prediktor som delat grupp 1 i en hög- och en lå g

grupp är poängen på verbaltestet (prediktor 2). Grupp 

1 är den mest heterogena gruppen med avseende på såväl 

kriterium som prediktorer medan var och en av de ny a 

grupperna 2 och 3 är mer homogen - i jämförelse med 

grupp 1 - med avseende på poäng på krite riet. Analy

seras prediktorvärdena för grupperna 2 och 3 så är de 

dock fortfarande tämligen heterogena vid gäller alla 

prediktorer och då även den prediktor som svarat för 

delningen av grupp 1. Vid spjälkningen av grupperna 

har man endast bundit ett villkor - och det är bundet 

till kriteriet - nämligen att var och en av de nya del 

grupperna skall vara så homogen som möjligt med avseen 

de på kriteriet. Ned andra ord är kriteriet "bundet" 

medan prediktorerna är "obundna". 0m man går bakom den 
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information som ges i t ex figur 15 så finner man att 

det mycket ofta är en minoritet som svarar för de "ud

da" värden vilka ger intryck av heterogenitet, dvs 

slumpen har en viss inverkan. Så t ex är det endast en 

(1) elev som i grupp 3 har en frånvaro på 9 timmar 

(prediktor 4), 4 elever som har 6 eller 7 poäng på för

testet (prediktor 6) i grupp 2, 1 elev som har 9 från

varotimmar i grupp 12 etc. (Dessa informationer erhålls 

från datablanketter. Huvudparten av beräk ningarna har 

gjorts på dator vid datacentralen vid Umeå univer sitet, 

UMDAC. Datablanketterna finns tillgängliga hos förfat

taren ). 

För att vid dataanalysen få grupperna mer homogena, äv

en med avseende p å prediktorerna, kan man - precis som 

med kriteriet - bi nda ett villkor till prediktorerna. 

Det är bl a möjligt att till prediktorerna binda vill

koret att vid spjälkningen skall variabelvärdena för 

den prediktor som svarar för spjälkningen vara homoge

na i var och en av de nya delgrupperna. I denna del av 

undersökningen har en sådan strategi ej tillämpats ef

tersom bl a elevegenskaper av typ verbal förmåga och 

numerisk förmåga ej kan homogeniseras i någon större 

utsträckning i e n konkret undervisningssituation. Dvs 

oavsett elevernas mentala förmåga - t ex verb al eller 

numerisk - får eleverna en gemensam undervisning. Det 

är ej heller möjligt att bortse från att en u ndervis

ningssituation som regel karakteriseras av ett samspel 

mellan heterogena elevegenskaper, undervisningsbeting

elser etc. 

Denprediktor som har den högsta mellankvadratsumman 

(BSS) i varje grupp svarar för delningen av gruppen. 

Genom att rangordna prediktorerna efter deras mellan-

kvadratsummor, figur 16, ges en möjlighet att få reda 

på varje prediktors betydelse för varje delgrupp vad 

gäller utfallet i krite riet, dvs resultatet på hela 

provet. 
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Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D. 
Prediktorers 1. Kön 

2. Poäng, verbaltest WIT 
3. Poäng, numeriskt test WIT 
4. Antal frånvarotirrmar 
5. Målbeskrivning/ej målbeskrivning 
6. Poäng, förtest 

f-njpp 

1 

n=169; 100%;x=7,8 
Prediktor Max BSS 
2 279,1 
B 219 
4 140.8 
3 124.3 
5 107,2 
1 58,3 

n=55; 33%;x~9,7 
Prediktor Max BSS 
B 155.2 
2 55,4 
3 46,2 

39,1 
23,6 

1 0,6 

n=114;67%;x=6,9 
Prediktor Max BSS 
6 121,6 
5 105,3 
4 33,7 
2 47,5 
3 46,1 
1 32,7 

Anm:a) Gruppen kan ej delas, se avsnitt 
13.1 angående villkoren för delning. 

9(a) 

n=13; B% 
x=12,7 

13(a) 

n=20; 12% 
*=9,8 
Prediktor Max BSS 
5 8,5 
1-4.6 0 

n=42;25%;x=8,7 
Prediktor Max BSS 
3 39,1 
4 20,5 
2 20,0 
5 15,0 
6 12,1 
1 0,0 

n=22; 13% 
x=7,8 
Prediktor Max BSS|^ 
6 18.2 
1-5 0 

ibiaj 
n=11; 7% 
x=8,7 

18(a) 

n=11; 7% 
x=6.9 

11 

n=74;44%;x=7.7 
Prediktor Max BSS 
4 108,6 
3 40,0 
5 38,6 
2 35,3 
6 16,0 
1 15,6 

n=40 ;24%;x=5,5 
Prediktor Max BSS 
3 76,7 
5 22,9 
4 21*7 
2 7,0 
6 0,7 1 0 

n=26; 15%; 
Prediktor 
4 

Max BSS n=57;34%;x=8,4 
Prediktor Max BSS 
2 55,0 
5 26,5 
1 23,1 
3 18.4 
4 9,7 
6 2,2 

n=31; 18%; 
3rediktor Fox ÔSS 

n=18 
X=7.1 

n=22;13%;x=4,3 
Prediktor Max BSS 
3,6 14.7 
1.2.4.5 0 

Figur 16. AIO-analys med provresultat som kriterium. Medelvärden, 
maximala mellankvadratsummor (max BSS) och rangordning 
för prediktorerna. Expertprov, avsnittet Integraler. 

Den första spjälkningen utförs av variabeln 2, "Poäng 

verbaltest", som även behåller en hög rang vid spjälk 

ningen av grupp 3. Figur 15 åskådliggör att verbaiför 

mågan har en avgjort större betydelse för provresulta 

tet - på avsnittet Integraler - än vad den numeriska 

förmågan har och data i figur 16 stöder detta påståen 

de. I flertalet delgrupper har prediktor 2, "Poäng 

verbaltest", en högre rang än "Poäng, numeriskt test" 

dvs prediktor 3. Variabeln 5 "Målbeskrivning/ej målbe 

skrivning" har näst lägsta rangen vid den första del

ningen medan den däremot för den låggrupp som spjälk

ats ut av prediktorn "Poäng, förtest" har den högsta 
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maximala mellankvadratsumma 

ning/ej målbeskrivning" har 

spjälkning av delgrupperna, 

gur 16 pekar dock på att må 

tydelse som man ej helt kan 

test" har svarat för flera 

delningen av totalgruppen h 

rang. 

n. Prediktorn "Flålbeskriv-

dock ej svarat för någon 

men analysen av data i fi

lbeskrivningarna har en be-

bortse från. "Poäng, för-

spjälkningar och redan vid 

ar prediktorn (6) en hög 

Generellt har prediktorerna "Poäng, verbaltest" och Po

äng, förtest" en hög "fö rklaringsgrad" och detta faktum 

kan i en undervisningssituation ha betydelse för val av 

bl a undervisningssekvenser, metoder och stoff. 

Sannolikhet 

För hela förprovet på avsnittet Sannolikhet vad avser 

uppgifterna på nivåerna A-D, var lösningsproportioner-

na låga. Så t ex var för hela förprovet lösningspropor

tionen för totalgruppen 0,15. Trots låga förprovsresu1-

tat var ett visst samband ändå att förvänta mellan "Po

äng, förtest" (prediktor 3] och kriteriet, figur 17, s 96. 

Prediktorn "Poäng, förtest" svarade också för den förs

ta spjälkningen och behöll genom hela spjälkningspro-

cessen en hög rang. De resultat som redovisats för av

snittet Integraler återkommer i rangordningarna av mel-

lankvadratsummorna och för prediktorerna "Poäng, ver

baltest" och "Poäng, numeriskt test". Av dessa båda va

riabler svarar "Poäng, verbaltest" för de första 

spjälkningarna - av grupperna 2 och 3 - men allt efter

som spjälkningsprocessen går vidare växlar rangen för 

prediktorerna 4 och 5. 
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Kriteriums Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D. 
Prediktorers .1. Målbeskrivning/ej målbeskrivning 

2. Kön 
3. Poäng, förtest 
4. Poäng, verbaltest WIT 
5. Poäng, numeriskt test WIT 
B. Närvarotirrrnar 

n=288 ,100%;x=9,7 
Prediktor Max BSS 
3 1829,8 
5 1481,1 
4 1424,5 
6 131,8 
2 77,3 
X GL2. 

Grupp 

n=92;32%; x=13,4 
Prediktor Max BSS 
4 261,1 
F 217,6 
3 190,0 
6 11,9 
1 1 .8 
2 0.0 

n=196;68%;X=8,0 
Prediktor Max BSS 
4 466,4 
5 438,0 
3 335,5 
6 102,2 
1 12,3 
2 Ji5_ 

Anmsa) Gruppen kan ej delas 
b) Kan ej delas utifrån denna prediktor 

n=46;16%;x=15,1 
Prediktor Max BSS 
3 60,9 
4 56,9 
5 56,6 
6 19,5 
2 13,7 
1 2,5 

n=46j16%;x=12,8 
Prediktor Max BSS 
3 90,7 
5 61,0 
4 11,9 
6 3,9 
2 2,4 

0.0 

n=111 ;39%;x=9,3 
Prediktor Max BSS 
3 119,8 
5 119,7 
4 98,3 
6 82,1 
1 8,5 
_2 SLZ 

n=85i30%;x=6,2 
Prediktor Max BSS 
5 119,8 
•3 99,1 
6 72,5 
4 23,1 
2 2,8 

_J 

15 (a) 

n=18;6%; 
x-16,5 

14 
n=28;10%; i x=14,1 
Prediktor Max BSS 
4 37,7 
5 32,9 
2,3 3,2 
1 0,5 

6 0.3 

n=28;10% 
x=12,8 

24(a) 
n=18; 6% 
*=9,9 

27(a) 

n=10j 3% 
x=15,7 

26(a) 
n=18; 6% 
13,3 

n=78;27%;x=10,0 
Prediktor Max BSS 
'5 82,9 
6 68,7 
3 49,5 
4 46,3 
2 6,6 
J _bj_ 

n=33;11%;x=7,7 
Prediktor Max BSS 
6 60,1 
5 56,8 
4 53,8 
1 34,9 
2 15,1 

11 
n=35:12%; ,5-11.1 
Prediktor Max BSS 
6 80,5 
1 48,3 
4 17,3 
5 11,9 
3 5,0 
2 1,4 

10 

n=43j15%, ;x=9,1 
Prediktor Max BSS 
3 49,1 
4 22,8 
1 16,8 
5 10,3 
2 9,4 
fi ..... 8.7 

13 

n»26;9%i iX-8,0 
Prediktor Max BSS 
1,6 34,8 
3 27,5 
2 5,6 
4,5 b) 

,131a) 
n=22;8% 
' 5=8,7 

n=14;4% =•9.1 
30(a) 
|n=12;4% 

17f«l 
n=59; 20%;x=5,4 
Prediktor Max BSS 
3 35,3 
5 27,6 
6 26,2 
1 12,8 
4 1,1 
2 OjO 

\ 
n=36;13%;x=4,8 
Prediktor Max BSS 
1 33,4 
5 29,0 
6 9,4 
4 8,0 

3 5,9 1 3,3 

Figur 17. AID-arialys med provresultat som kriterium. Medelvärden, 
maximala mellarikvadratsummor (max BSS) och rangordning 
för prediktorerna. Expertfbrov, avsnittet Sannolikhet. 
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I de första spjälkningarna har antalet närvarotimmar en 

låg förklaringsgrad, men för grupper med medelvärden 

lägre än totala medelvärdet (x=9,7) en viss betydelse, 

se t ex grupperna B och 13. Prediktorn "Målbeskriv

ning/ej målbeskrivning" behåller genom hela processen 

en låg rang och kan i regel ej göra prediktorerna 

3, 4 och 5 rangen stridig. 

Samhällskunskap 

Lag och rät t 

På avsnitten Centrala prov, Integraler, Sanno 

Utrikeshandel fanns inga större möjligheter a 

uppsättningen prediktorer. Det som varierades 

ten Integraler, Sannolikhet och Utrikeshandel 

att eleverna i den ena skolan fick tillgång t 

skrivna målbeskrivningen medan den andra ej f 

målbeskrivning. 

likhet och 

tt variera 

i avsnit-

var endast 

ill den ut-

ick denna 

På avsnittet Lag och rätt gavs dock möjligheter att un

dersöka inte bara målbeskrivningarnas utan även andra 

relevanta undervisningsvariablers betydelse. Genom att 

ämnet samhällskunskap i de två deltagande skolorna ej 

lästes samma veckor över årskursens samtliga klasser 

gavs en möjlighet att bl a studera vilken betydelse så

dana undervisningsbetingelser som bl a tillgång till 

förprov, tillgång till förprov och målbeskrivning samt 

ej tillgång till förprov eller målbeskrivning hade för 

provresultaten. 
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Tabell 25. Undersökningsplan för avsnittet Lag och rätt. 

Skola A Skola B 

Klass 1111 21 311 4m 51 611 711 8m 911 10111 11" 1211 

Vecka 
Lärare 

1 
Lärare 

1 
Lärare 
2 

Lärare 
1 

Lärare 
2 

Lärare 
2 

Lärare 
3 

Lärare 
4 

Lärare 
4 

Lärare 
5 

Lärare 
5 

Lärare 
3 

40 Uv Uv 

41 Uv F Uv F Uv Uv 

42 E1 
Uv Ei 

Uv F 
Uv 

F 
Uv 

F F 

43 Uv F Uv F M 
Uv Ei 

M 
Uv E1 

M 
Uv 

M 
Uv 

44 Ei 
M 
Uv Ei 

M 
Uv 

Uv Uv Uv Uv 

45 E2 Uv E2 
Uv Ei Ei Ei Ei 

46 Ei Ei E2 E2 

47 E2 E2 

48 E2 E2 E2 E2 

49 E2 E2 

Förkortningar: F * Förtest 
Uv • Undervisning 
E = Test, tillfälle 1 
E- = Test, tillfälle 2 (retestl 
n = Målbeskrivning distribueras i klassen 
I = Klassen har fått förprov men ej målbeskrivning 
II » Klassen har fått förprov och målbeskrivning 
III» Klassen har varken fått förprov eller målbeskrivning 

Solomons (1949) Four-Group Design (se även Campbell & 

Stanley 1965, s 170) har stått som modell för undersök

ningsplanen, tabell 25. I experimenttermer kan de klas

ser som betecknats med III (klasserna 1, 4, 8, 10) ses 

som kontrollklasser - de får varken förprov eller målbe

skrivning - medan klasserna 2 och 5 kan ses som experi

mentklasser typ I och övriga klasser, 3, 6, 7, 9, 11 och 

12 som typ Il-klasser. (Se Stufflebeam (1971, s 272) an

gående relevans för experimentell design.) I planen kon

stanthålls vissa variabler. En del måste konstanthållas 

eftersom undersökningen lades in i ett rullande schema 

med lärare och lektionstider fixerade i förväg. 
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Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-I. 
Prediktorer: 1. Kön 

2. Poäng, verbaltest DP7A-0P7B 
3. FrSnvarotirrmar 
4. Lärare 
5. Prov- och målbeskrivningsbetingelse. 

Grupp 

1 

n = 31 8 100% 
x= 1 8, 1 
Pred Max 3SS 
2 2670,1 
1 137,7 
4 1 74, 5 
5 78,2 
3 29.4 

Grupp 

3 

n*171 54% 
x=20,l 3 
Pred Max BSS 
2 590,7 
1 118,6 
4 78,5 
5 14,9 
3 10,4 

Anm: a) Gruppen kan ej delas. 
b )  Kan ej delas utifrån denna 

prediktor. 

n = 1 4 7 46' 
x= 1 5, 0 
Pred Max BSS 
2 392 ,5 
4 160 , 1 
5 51 , 7 
1 37 ,7 
3 9 .7 

n = 110 

Pred Max BSS 

n»37 12! 
*=12, ,2 
Pred Max BSS 
4 96, ,5 
5 4, ,9 
2 o, ,5 
1 0, ,3 
3 b) 

17(a) 

n = 17 5% 
x=13.9 

16(a) 

n = 20 6% 
X = 10 . 7 

n-67 21% n = 54 17% 
X»23,1 £=20,2 

6 / 8 

n =104 33% / n = 50 16% 

x» 1 9 » 3 / X-- 18,4 
Pred Max BSS / Pred Max BSS 
4 90 0 r 1 91,8 
1 80,3 2 45, 1 
2 62,8 5 7,1 
5 20,8 4 4,2 
3 b) 3 hi 

5 11 

mal 

n=60 19% 
x=16,8 
Pred Max BSS 
4 55,2 
1 42,9 
5 38,4 
2,3 b) 

1C (a) 

n=50 16% 
x=14,9 

/ 

n = 1 8 6% 
x = 20 , > 2 

12(a) 

n = 32 10% 
£=17, ,4 

15 

n = 36 11% 
x = 1 7, ,6 
Pred Max BSS 5 49,5 
1 34,0 
4 16,4 
2,3 b) 

x-15,6 

Figur 16. AID-analys med provresultat som kriterium. Medelvärden, 
maximala mellankvadratsummor (max BSS) och rangordning 
för prediktorerna. Expertprov, avsnittet Lag och rätt. 

I dataredovisningen i figur 18 ovan är samtliga tolv 

klasser med vilket bl a förklarar varför prediktorn 

"Resultat, förtest" - som i redan redovisade avsnitt 

visat sig ha h ög förklaringsgrad - ej tagits med. 

Även i äm net samhällskunskap har "Poäng, verbaltest" 

ett högt samband med så väl provresultaten på uppgifter 

på främst nivåerna A-D och G-I som med totala provre

sultatet. Antalet frånvarotimmar har ingen avgörande be

tydelse för provresultatet, och orsaken till detta kan 

vara att frånvaron totalt sett är låg (19 elever 

med mer än 3 timmars frånvaro och ingen frånvaro på mer 

än 5 timmar, n=9) 
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Med prediktorn 5, "Prov- och målbeskrivningsbetingelse", 

avses de åtgärder med förtest och målbeskrivningar som 

var grunden för kategoriseringen av klasser i typ 

I-III. Av data i figur 1B att döma så tycks det vara av 

jämförelsevis liten betydelse om elever får eller inte 

får förprov och/eller målbeskrivning. Prov- och målbe

skrivningsbetingelse kan också ses som en undervisnings-

betingelse kategoriserad i kategorierna I, II och III. 

Det är möjligt att betrakta också variabeln "Lärare" som 

en undervisningsbetingelse. Variabeln "Lärare" har - här 

i jämförelse med prediktorerna "Frånvarotimmar" och 

"Prov- och målbeskrivningsbetingslse" - en mer avgörande 

betydelse för totala testresultatet. Denna betydelse är 

inte bunden till någon speciell elevgrupp utan betydel

sen tycks vara av samma storleksordning för elever med 

höga som för elevgrupper med låga testmedelvärden. Att 

spekulera i vilka "förklarande" variabler som i sin tur 

ligger bakom prediktorerna är knappast försvarligt. (Så 

t ex har Lundgren & Wallin (1973) påpekat mängden under

sökningar som påvisar relationerna mellan lärareffekti-

vitet och olika mätresultat samtidigt som de påtalat 

bristen på en systematisk modell bakom de olika under

sökningarna .)I den föreliggande undersökningen är träd-

diagrammen beskrivningar och inga förklaringar. 

I de ovan redovisade avsnitten Integraler och Sannolik

het påvisades sambandet mellan resultat på förtest och 

resultat på eftertest. För att göra det möjligt att även 

för avsnittet Lag och rätt analysera betydelsen av för

kunskaper studerades även enbart data för de klasser 

(typ I och II i tabell 25 ovan) som fått förtest. 
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Kriterium: 
Prediktorer; 

Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-I. 
1. Kön 
2. Poäng, verbaltest DP7A-DP7B 
3. Frånvarotinrmar 
4. Lärare 
5. Prov- och målbeskrivningsbetingelse 
6. Resultat, förtest 

7(a) 

Grupp 

1 

n=210;100%;x=18,3 
Prediktor Max BSS 
6 2203,0 
2 1732,9 
4 414,9 
1 155,7 
5 59,0 
3 33,0 

n=111;53%;x--21,4 

Prediktor Max BSS 
2 349,1 
6 217,5 
3 43,8 
4 42,4 
1  6 , 2  
5 2,6 

n=99;47%;x=14,9 
Prediktor Max BSS 
4 285,8 

239,3 
6 232,0 
1 24,9 
5 17,0 
3 b) 

Anm:a) Gruppen kan ej delas 
b) Kan ej delas utifrån denna prediktor 

n=40; 19% 

n=71; 34%; x=20,1 
Prediktor Max BSS 
6 101,7 
2 45,9 
4 27,5 
1 9,4 
5 0,1 
3 b) 

n=5Q;28%;x=16,3 
Prediktor Max BSS 
6 177,1 
2 124,6 
1 37,1 
4 2,9 
5 1,5 
3 b) 

n=41;20%;x=12,9 
3rediktor Max BSS 
2 116,8 

59,3 
4,5 0,4 
1 0.0 
3 b) 

9(a)  

n=25; 12% 
x=2l,7 

n=46; 22%;x=19,2 
Prediktor Max BSS 
4 34,6 
2 15,7 
6 8,1 
1 3,7 
5 1,7 
j bJ 

/ 
15(a) 

n=23; 11% 
x=20,0 

13(a) 

n=33; 16% 
x-17,8 

n=25;12%;x=14,3 
Predò.ktor Max BSS 
2 68,0 
4 2,9 
1,3,5,6 b) 

n=30;14%;x=13,9 
Prediktor Max BSS 

43,4 
3,2 
2,6 
b) 

10(a) 

n=11'5% 
x=10,1 

14(a) 
n=23;113 
*=18,3 

19(a) 
15; 7% 

x=15,7 

1»fal 
n=10; 5% 
12,3 

17(a) 
n=20; 10% 
x=14,8 

16(a) 

n=10; 5% 
12,2 

Figur 19. AID-analys med provresultat som kriterium- Medelvärden, 
maximala mellankvadratsummor (max BSS) och rangordning 
för prediktorerna. Expertprov, avsnittet Lag och rätt. 

Redan vid de n första spjälkningen visade sig variabeln 

"Resultat, förtest" ha en avgörande betydelse. Den sva

rade för spjälkningen och behåller dessutom sin förkla

ringsgrad genom spjälkningsprocessen. Så svarar den 

t ex för spjälkningarna av såväl elevgrupper med högre 

som lägre testmedelvärde än totalgruppen, se t ex grup

perna 6, 5 och 11. 

"Poäng, verbaltest", prediktor 2, och "Lärare" försvar

ar sin rang som i figur 18 och "Frånvarotimmar" har även 

i figur 19 en låg förklaringsgrad. Variabeln "Kön" har 

en lägre rang, generellt, i det begränsade undersöknings-
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materialet, figur 19, än i totala undersökningsmateri

alet, figur 18. Prediktorn 5 som är dikotom och inne

bär att vissa elever fått förtest medan andra fått mål

beskrivning förmår inte visa sådana mellankvadratsummor 

att den ifrågakommer för spjälkning av någon delgrupp. 

Med andra ord tycks variabeln i jämförelse med variab

ler av typen "Poäng, verbaltest", "Resultat, förtest" 

och "Lärare" vara av liten betydelse i sammanhanget. 

Utrikeshandel 

På avsnitten Sannolikhet och Lag och rätt var förproven 

identiska med efterproven. På avsnittet Integraler där 

förprovet ej var identiskt med efterprovet hade - lik

som på avsnitten Sannolikhet och Lag och rätt - för-

provsresultatens betydelse för att dela elevmaterialet 

i låg- och höggru pper med avseende på efterprovsresulta-

ten påvisats. Av intresse var därför i första hand att 

se om de slutsatser som dragits för tidigare avsnitt 

kunde påvisas även för avsnittet Utrikeshandel. 

Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-I. 
Prediktorer; 1. Kon 

2. Poäng, verbaltest WIT 
3. Frônvarotirrmar 
4. Målbeskrivning/ej målbeskrivning 
5. Resultat, förtest 

Grupp 

1 

n=188;100%jx=20,7 
Prediktor Max BSS 
2 169,1 
5 91,5 
3 50,1 
4 14,7 
1 9,0 

i=107;57%;x=21,5 
Pred Max BSS 

N 

n=81 j ;43%;x=19,6 
Pred Max BSS 
5 48,7 
3 40,0 
4 22,0 
2 6,1 
1 4,1 

H 
Anm. a) Gruppen kan ej delas 

b) Kan ej delas utifrån denna prediktor 

n-34;18*;x-18.7 
Pred Max BSS 
2 17,8 
4 16,2 
5 7,3 
1 7,0 
3 b) 

n=10;5%jx=23.8 

n=63{34t;x=22,0 
Pred Max BSS 
5 37,8 
3 16,1 
2 11.5 
1 1.7 
4 0,2 

4 

n=44;23*;x=20,8 
Pred Max BSS 
5 37,5 
1 11,0 
3 3,2 
4 1,8 
2 b) 

7 

n=47j i25%jx=20,3 
Pred Max BSS 
3 46,2 
5 11,8 
2 4,5 
4 4,0 
1 0,0 

6 

12(a) 

n=12;6%;x=19,3 

15(a) 

14(a) 

n«16;9*{x«17,9 

n=53;28%;x=21,7 

n=32;17%;x=21,4 
Pred rrax BSS 
1 28,1 
5 1,4 
4 0,4 
2,3 b) 

n=13j7%;x=22,5 

k1 
\

18 (a) 

n=19;10%jx=20,6 

n=35jI9%;x=20,9 
Pred Max BSS 
2 23,5 
4 6,9 
5 6,6 
1 1,4 
3 b) 

n-12» 6kjx-18,6 

17(a) 
n=16i9%;x=21,8 

n=19j10%;x=20,1 

n=18;10*jx*19.4 

Figur 20. AID-analys med provresultat som kriterium. Medelvärden, 
maximala mellankvadratsummor (max BSS) och rangordning 
för prediktorerna. Expertprov, avsnittet Utrikeshandel. 
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Spjälkningen av totalgruppen (1) svarar variabeln "Po

äng, verbaltest" (prediktor 2) för. Förtestresultatens 

betydelse framgår redan i spjälkningen av första grup

pen där prediktorn 5 ligger näst högst i rang, för att 

sedan svara för spjälkningen av elevgrupper med både 

högre och lägre medelvärden än medelvärdet för total

gruppen (x=20,7). Prediktorn "Målbeskrivning/ej målbe

skrivning" har fortfarande en låg rang, men tycks ändå 

vara av en relativt stor betydelse för vissa elevgrupp

er med medelvärden både lägre och högre än totalmedel

värdet (x=20,7), se t ex grupperna B o ch 11. I jämför

else med frånvarotimmarnas - pr ediktor 3 - betydelse i 

tidigare avsnitt har deras betydelse nu en avg jort hög

re rang generellt. Prediktorn kommer näst högst i rang 

i två grupper, 2 och 5, och svarar för spjälkningen av 

grupp 7. 

De slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resulta

ten, vad gäller de olika variablernas betydelse för re

sultaten på de målrelaterade proven, redovisas och ven

tileras i den diskussion som avslutar denna del, kapitel 

6, av undersökningen. 

SAMBAND MELLAN PROVRESULTAT OCH ÖVRIGA 
UNDERSÖKNINGSVARIABLER. KORRELATIONS
KOEFFICIENTER 
I en multivariat analys enligt AID-metoden spjälkas 

varje grupp av den prediktor som har den största maxi

mala mellankvadratsumman (max BSS). Den information som 

ges är att av de variabler som valts att ingå i under

sökningen så uppvisar den eller de variabler som kommer 

högt i rang ett hög t samband med utfallet i kriteriet, 

dvs här resultatet på det målrelaterade provet. För att 

få information om och ett kvantitativt mått på sambandet 

mellan kriteriet (beroende variabel) och prediktorerna 

(oberoende variabler) så är också korrelationsvärdena 

användbara. 

I det följande redovisas i termer av korrelationskoeffi

cienter sambanden mellan resultat på det målrelaterade 
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provet och övriga undersökta variabler. 

Tabell 26. Korrelationsmatris för samband mellan provresultat och öv
riga undersökningsvariabler. Avsnitten Integraler, Sanno
likhet, Lag och rätt och Utrikeshandel. 

Matematik 

Integraler: 

Expertprovet 
uppgifter nivå 
A-D 

Kön .223 (2)®'b 

Frånvaro .187 (2) 
Målbeskrivning/ 
ej målbeskrivning .403 (5)b 

Förtest (nivå A-D) .365 
Numeriskt test .114 C 

Verbaltest .333 c 

Sannolikhet: 
Kön .181 (5)b 

Frånvaro .174 (5)b 

Målbeskrivning/ 
ej målbeskrivning .140 (5)b 

Förtest (nivå A-D .680 
Numeriskt test .597 C 

Verbaltest .617 c 

Samhällskunskap 

Lag och rätt: 
Kön 
Frånvaro 
Undervisningsbetingel-
se I: 
Förprov/Förprov + mål-
be s kr/ varken förprov 
eller målbeskrivning 

Undervisningsbetingel-
se II î 
Lärare 1-5 
Förtest (nivå A-I) 
Verbaltest 

Utrikeshandel: 
Kon 
Frånvaro 
Målbeskrivning/ej 
målbeskrivning 

FörtestCnivå A-I) 
Verbaltest 

Expertprovet 
uppgifter nivå 
A-I -, . 
.108 (SJU 
.156 (5)b 

.160 (10)b 

.343 (20) 
.742 
.628 c 

.125 (2) b 

.146 (4) b 

.123 (4) b 

.129 

.275 c 

Anm: a)Siffran inom parentes anger antalet frihetsgrader. (Se Guilford 
1965, s 236). 

b) Kontingenskoefficienten, C, användes som korrelationsmått, (se 
Guilford 1965, s 338, 353). 

c) Korrektion gjordes för "errors of grouping" (se Guilford 1965, 
s 352,353). 

De samband som redovisas i tabell 26 stöder i stort de 

samband som redovisats tidigare i undersökningen. Så 

t ex verifieras för avsnitten Integraler, Sannolikhet 

och Lag och rätt förkunskapernas betydelse, men för

kunskapernas betydelse för testresultaten på avsnittet 

Utrikeshandel måste man ställa sig tveksam till. Den 

relativa betydelse förkunskaperna fått vid analysen av 

prediktorerna i avsnittet Utrikeshandel (se figur 20, 

s 102) tycks vara beroende av att övriga prediktorer 

uppvisar lågt samband med Test resultaten. De låga kor

relationsmåtten i tabell 26 stöder detta påstående. 
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Variablerna "Kön" och "Frånvaro" uppvisar relativt lå

ga samband med resu ltaten på expertprovet. På avsnitt

en Sannolikhet och Lag och rätt var förtesten identis

ka med eftertesten, expertproven. Korrelationsvärdena 

för sambanden mellan förtest och eftertest är för av

snitten Sannolikhet och Lag och rätt högre än för av

snitten Integraler och Utrikeshandel. 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I den del av undersökningen, som redovisade skillnader 

i provresultat för elever med respektive utan tillgång 

till målbeskrivningar, kunde mycket begränsade slut

satser dras om målbeskrivningarnas betydelse. I det ti

digare har läromedlens inflytande på undervisningens 

innehåll understrukits liksom att det är orealistiskt 

att tänka sig att en målbeskrivning enbart och i k on

kurrens med läromedlen skulle ha en bet ydelsefull in

verkan på under visningsprocessen direkt och därmed in

direkt på provresultaten. Om däremot målbeskrivningen 

mer isolerat fick fungera som styrmedel för val av lä

romedel skulle en jämförelse mellan provresultat med 

den dikotoma variabeln målbeskrivning/ej målbeskriv

ning som prediktor eventuellt kunna visa på betydelse

fulla skillnader. 

I AID-analyserna där interaktionerna mellan flera pre-

diktorer analyserades visade sig också tillgång till 

målbeskrivningar ha en tämligen underordnad betydelse. 

En viss betydelse visade den sig dock ha för lågprest-

erande elever på avsnittet Integraler och för enstaka 

elevgrupper på avsnittet Lag och rätt, (figur 18, s 99). 

Det är tänkbart att betydelsen i det förra fallet del

vis är beroende av undervisningsavsnittets jämförelse-

visa stora timantal, 22 timmar (tabell 1, s 4). 

Qavsett ämne så framgår den verbala förmågans betydel

se för provresultaten och detta genomgående drag i de 

undersökta avsnitten bör understryka läroplanernas in

tentioner att ämnet svenska bör integreras i övriga 
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ämnen (se t ex Lgr 69, s 131; Lgy 70, s 30; Hellström 

1974). Det är dock högst tänkbart att den verbala -

liksom den numeriska - "förmågan" består av både en 

begåvnings- och en färdighetsdel. Förmågan kan således 

uppövas till en begränsad del. 

Betydelsen av att vid undervisningen utgå från elev

ens förutsättningar - t ex förkunskaper - understryks 

i resultatredovisningen ovan. För samtliga fyra redo

visade avsnitt intar resultaten på förkunskapsproven 

en framskjuten plats för att predicera utfallet i 

kriteriet, resultatet på det test [expertprovet) som 

ges efter undervisningen. (För avsnittet Utrikeshandel 

verifierades dock ej slutsatsen om förkunskapernas be

tydelse i den korsvalidering som gjordes.) Med andra 

ord finns redan vid undervisningens början de skillna

der som vid undervisningens slut är underlag för diff

erent iera ( n ) de betyg (jämför med Bloom 1971 b). Efter

som möjligheterna att tillgodogöra sig undervisningen 

är avhängig förkunskaperna bör förkunskaperna tillmät

as en avgörande betydelse liksom förkunskapsprovens 

funktion som diagnostiska mätinstrument. Man måste 

dock även vad gäller förkunskaperna vara medveten om 

att de i viss mån inrymmer en begåvningsdel. 

För fortsatt forskning bör det vara av intresse att 

dels identifiera ytterligare variabler som i samma ut

sträckning som förkunskaper och verbal förmåga kan va

ra av betydelse för "måluppfyllelse". Det är troligt 

att dessa variabler finns i själva undervisningspro

cessen och i undervisningsmetoderna och är mindre för

ankrade till individen än vad förkunskaper och verbal 

förmåga är. 
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DEL IV PROV OCH BETYG 

Kapitel 7 MÅLRELATERADE PROV OCH BETYG 

I en situation där relativa betyg skall sättas bl a på 

grundval av normrelaterade mätningar utgår man från den 

erhållna rangordningen. Läroplanerna (Lgr 69, s 102; 

Lgy 70, s 46] ger anvisningar om fördelningen på olika 

betygsgrader för samtliga elever i riket i kurser av 

samma slag. I ämnen och årskurser med standardprov 

(grundskolan) och centrala prov (gymnasieskolan) ges 

möjligheter för läraren att göra jämförelser mellan 

klassen och klasser i samma årskurs i riket, men i äm

nen och årskurser utan standardprov och centrala prov 

saknas möjligheter till aktuella jämförelser. 

Kurs- och målrelaterade betyg 

I Skolöverstyrelsens betygsförslag (Skolöverstyrelsen 

1972-11-01) anges att ämnesbetygen skall begränsas till 

kunskaper och färdigheter. Betygen skall dock grundas 

även på .. mer övergripande ämnes färdigheter som för

måga till analys och syntes..." (SÖ:s betygsförslag, 

s 22). Termen "kursrelaterad betygssättning", används i 

förslaget och man föreslår att betyget 3 skall ges för 

en genomsnittlig prestation. I riktlinjerna för MUT, 

projektet Målbestämning och utvärdering (Afö, maj 1974) 

angavs hur man kan bestämma, vad som skall betraktas som 

en genomsnittlig prestation och dessutom den genomsnitt

liga prestationens funktion som referenspunkt, norm, 

för kursrelaterad betygssättning: 

"Endast genom utvärdering med prov kan man bestämma, 
vad som skall betraktas som en genomsnittlig prestation 
för de elever som läser ämnet i fråga. En sådan presta
tion skulley enligt Sö:s betygs förslag3 vara riktmärket 
för en kursrelaterad betygssättning". (Afö, maj 1974, 
s 23) . 

Förslag till betygssättning diskuteras i en a v 1973 års 

betygsutredning (BU 73) utgiven diskussionspromemoria 

107 



(Betygsutredningen 1974-09-24) och utgångspunkterna i 

denna är främst SÖ:s betygsförslag och riktlinjerna för 

MUT : s arbete. 

Ett kursinnehåll anges i målet för kursen. I föreligg

ande undersökning har de målrelaterade proven inrymt 

uppgifter som avses mäta inte bara lägre kognitiva ni

våer - kunskap, begrepp - utan även mer övergripande 

ämnesfärdigheter som förmåga till analys liksom förmå

ga att tillämpa kunskaper inför nya problem. Med andra 

ord bör några av problemen med kursrelaterade betyg 

kunna belysas utifrån undersökningsresultaten. 

Några problem i samband med målrelaterade betyg 

Även om de prov som använts inom denna undersökning 

endast utvärderar delar av en kurs bör en del av dem, 

och då främst de s k expertproven, vara möjliga att 

använda för att belysa vilka konsekvenser det referer

ade betygsförslaget får. 

Med genomsnittlig prestation - som ges betyget 3 - bör 

avses den prestation som uttrycks i termer av elevgrup

pens medelvärde. Till skillnad mot läroplan ernas be

tygsfördelning anger SÖ:s betygsförslag ej hur stor del 

av hela antalet elever som skall ges betyget 3 utan för

delningen av betygen - således ej bara betyget 3 - sker 

"utan bindning till bestämda procenttal" (s 38). 

Betygsförslaget innebär en integration av principerna 

för normrelaterad och målrelaterad mätning. För att 

illustrera några problem som uppkommer när dessa prin

ciper - som har helt olika utgångspunkter - förenas 

kan några tidigare redovisade träddiagram användas. 
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17 

Kriterium: Totalpoäng, uppgifter nivåerna A-D" 
Prediktorer: Poängsumma, nivå A 

Grupp 
1 

n = 292 100% 
x-9,7 
Poäng 

1) nivå"A:0-6 
" B : 0-6 
" C : 0 - 6 
" 0:0-5 

n = 1 53 52% 
x=12,7 
Poäng 

nivå A:5-6 
B : 0 -6 

1) M C : 0-6 
QiQ-5 

Poän 

D : 0 - 3 

Anm:1) Variabeln har den största 
mellankvadratsumman (max BSS) 
och svarar för apjälkningen. 

n = 33 11% 
x= 1 6, ,9 
Poänj i 
ni va A : 5-6 
" B : 3-6 
" C : 4-6 

D s 1 -5 

brupp Poäng 
nivå A : 5-6 

n«46 15.8% 
12,7 

Grupp 

B »0-5 
C : 0 - 3 
D : 0-4 

n= 108 36% 
x= 11,3 
Poäng 

1 Jhivâ - A : 5-6 
" B : 0 - 5 
" C :0-3 

" 
D : 0 -4 

n=62 20, 8% 
x-10.2 
Poäng 
nivå A : 5. 

B:0-•5 
CiO-•3 
D : Q-•3 

n* 56 1 18,7% 
x-8,6 
Poäng 
nTvâ A : i 1 -4 

1) " B: i 0 - 5 
" C: : 2-5 
" D s 0-3 

Grupp 

27,0% 

Poan 

C : 0 -1 

n= 14 4,7% 
5-11, 5 
Poäng 
niva A : 1-4 

» B : 3-5 
" C : 2p 5 H 

OiO-3 

10 

n = 42 14,1% 
x = 7,7 
Poäng 

S nivå A:1-4 
" B : 0-2 
" C : 2-4 
" D : 0- 3 

na 55 18,4% 
x-6, 1 
Poän; i 

i nivå A ;0-4 t B : 1 -4 
C 10- 1 
D : 0-2 

A :0-4 
B :0 
C : 0 -1 
D:0-2 

Figur 21. AID-analys av expertprov i matematik, avsnittet Sanno
likhet . 

Medelvärdet î totalgruppen (grupp II är 9,7. Grupperna 

2 och 3 är låg' respektive höggrupp i den bem ärkelsen 

att de har lägre resp högre gruppmedelvärden än total

gruppen. Inom höggruppen 3 kan ytterligare en spjälk-

ning göras. Var och en av de nya delgrupperna, 4 och 5, 

har högre medelvärde än totalgruppen (grupp 11. Låg

gruppen 2 kan även den spjälkas i två delgrupper, 6 och 

7. 0m en betygsfördelning skall göras utifrån gruppmed

elvärdena för grupperna 4-7 ställs man inför flera pro

blem. En ytterligare spjälkning - av grupp 7 i grupper

na 10 och 11 och av gr upp 4 i grupperna 8 och 9 - visar 
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att grupp 7, en "låggrupp", i sig rymmer elever med hög

re medelvärde än totalgruppen och att grupp 4, en "hög-

grupp", består av bl a 62 elever i grupp 8 med lägre 

medelvärde än de 11 elever na i grupp 11. 

Kriterium« Totalpoëng, uppgifter nivåerna A-I. 
Prediktorer: Poängsuntna, nivå A-• 

" E,F 
» G-I Grupp 

Grupp 

Grupp 

Grupp 

Grupp 

största ms 11ankva-
ìS) och svarar för 

n=70; 37% 
x =23,7 
Poäng 
nivå A-D ! 5-7 

n-ü2j 27% 
X =24,3 
Poäng : 
nivå A-D : 5-7 

E-F : 5-8 
G-I : 6 - 7 

x=22,2 
Poäng 

E,F : 5-8 
G-I 14-5 

n-33; 17% 
X «20,4 
Poäng 
nivå-A-D:5-7 

n-10* 5% 
a-18, s 

Poäng 
nivå A-DiO-4 Ë,FiS-8 

G-I»2-4 

n=22j 12% 
X -21,5 
Poäng 
nivå A-D : 5-7 

Poäng 
nivå A-D ! 5-7 

G-I 12-4 

0«43i 23% 
X - 20,3 
Poäng 
nivå A-DiO-4 

n«103j 54% 
X •22,7 
Poäng 
nivå A-D:5-7 

n-45j 24% 
5-16,7 

Poäng 
nivå A-D »0-4 

E.FiO-4 
I)" G-I :0-7 

tt«88j 461 
x-18,5 

Poäng 
nivå A-OiO-4 

Figur 22. AID*analys av expertprov i samhällskunskap, avsnittet 
Utrikeshandel. 

Figur 22 är ytterligare en illustration av de problem 

som kan uppkomma om kursrelaterade betyg skall sättas 

med medelprestationBn som referenspunkt för betyget 3. 

Grupp 6, en höggrupp, inrymmer i sig 11 elever i grupp 

12 med lägre gruppmedelvärde än grupp 15 som spjälkats 

ur grupp 5, en låggrupp. 
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De problem som relaterats ovan skulle ej uppkomma om 

man enbart tar hänsyn till varje enskild elevs medel

värde. Medelvärdet skulle relateras till gruppmedelvär

det för totalgruppen och läraren fick - utan bindning 

till fasta procenttal - fördela betygen 1-5. Men detta 

innebär ej annat än normrelaterade betyg - referens

punkten är enbart medelprestationen. Med andra ord med

för användningen av målrelaterade prov inte automatiskt 

att de relativa betyg som kan ges utifrån provresulta

ten också är målrelaterade. Resultat på målrelaterade 

prov med flera beteendenivåer kan ej på ett menings

fullt sätt uttryckas med en e nda bokstav eller siffra. 

Detta kan endast göras i de fall där en klar kumulativ-

itet föreligger, dvs där prestationer på en bet eendeni

vå absolut förutsätter vissa prestationer på lägre n i

våer. 

I figur 22 anges inte enbart gruppmedelvärdet för varje 

grupp utan även gruppens högsta och lägsta poäng på 

provuppgifterna på varje beteendenivå. Grupp 7 skiljer 

sig från grupp 4 inte bara genom ett högre medelvärde 

utan också genom att alla elever i grupp 7 har högre 

poäng på uppgifterna på både nivå A-D och E, F. På ni

vå G-I finns däremot i båd a grupperna elever med 4-7 

poäng. Grupperna 4 och 7 skiljer sig således åt både i 

relation till medelprestationen (x=20,7) och i p resta

tioner på två av tre beteendenivåer i det målrelaterade 

provet. Eftersom grupp 7 är bättre än grupp 4 både 

"normrelativt" och "målrelativt" bör eleverna i gru pp 7 

få ett högre betyg än grupp 4. 

Om grupperna 4 och 6 skall differentieras i betygshän

seende blir problemet något annorlunda. Grupperna har 

differentierats utifrån poängsummorna på uppgifter på 

nivå A-D (spjälkningen av grupp 1) och nivå E, F 

(spjälkningarna av grupperna 2 och 3). Eftersom de 

skiljer sig åt i avseende på poäng på de målrelaterade 

uppgifterna kan detta vara underlag för differentierade 

betyg och eftersom grupp 4 har lägre gruppmedelvärde än 

grupp 6 bör eleverna i grupp 4 också av det skälet ges 
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ett lägre betyg än eleverna i grupp 6. Hen - den vidare 

spjälkningen av grupp 6 visar att grupp 12 har samma 

medelvärde som den ur grupp 4 spjälkade gruppen 9 men 

att grupp 12 har helt andra "målrelaterade" poäng än 

grupp 9. I relation till medelprestationen är presta

tionerna för elever i grupperna 12 och 9 helt lika men 

i relation till målet skiljer sig grupperna åt på två 

nivåer av tre. 

Hur skall betygen sättas? Skall några elever med ett 

visst medelvärde ha ett visst betyg för att de har hög

re poängtal på uppgifter på en nivå och några elever 

med samma medelvärde ha ett annat betyg för att de har 

högre poängtal på uppgifter på en annan nivå? Skall 

elever med olika medelvärde ändå ha samma betyg därför 

att några med lågt medelvärde "nått" flera mål och någ

ra med högt medelvärde "nått" färre mål? Hur många po

äng skall man nå på varje nivå i det målrelaterade pro

vet för att anses ha nått målet? Vilka mål som skall 

prioriteras och vilka baskunskaper och basfärdigheter 

eleven måste nå är värdebedömningar. Undersökningen är 

till sin natur i v iss mån problemgenererande och har 

här pekat på konsekvenserna av att använda sig av ett 

betygssystem som söker integrera principerna för både 

norm- och målrelaterade mätningar. 

De slutsatser man kan dra utifrån de problemställning

ar som redovisats ovan är att ett betygsvärde ej talar 

om vad eleverna kan i termer av kunskaper, färdigheter, 

analytisk förmåga etc. I ett normrelaterat betygssystem 

med relativa betyg så anges vad eleverna kan i relation 

till en medelprestation, men hur denna prestation är re

laterad till målet för undervisningen anges ej. Målen 

för en kurs är flera och därmed får man också mer än en 

referenspunkt. Om inlärningsstrukturer, beteendenivåer 

och undervisningsmål var kumulativt hierarkiska, dvs 

att ha nått ett mål eller en beteendenivå var förutsätt

ning för att nå nästa, så skulle betyg kunna sättas så 

att ju högre mål eller nivå som eleven nått desto högre 

betyg bör han/hon få. Undantagen från regeln om en 
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strikt hierarkisk och kumulativ struktur är många och 

därmed sammanhänger också problemen med kurs- och mål-

relaterade betyg. Metoderna för att identifiera och 

konstruera inlärningsstrukturer och konstruera målrel-

aterade prov som garanterar en absolut kumulativitet 

inrymmer dock ännu i sig många problem. Angeläget for 

den fortsatta forskningen bör vara att med utgångs

punkt från operationellt definierade beteendenivåer 

dels göra nivåerna entydigt definierade i termer av ex

empel, uppgifter och problem, dels analysera den syst

ematiska strukturen för nivåerna. En integrerad del i 

denna problematik utgör undersökningar av lämpliga frå

getyper för att få information om i vilken utsträckning 

eleverna når de formulerade målen. 
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DEL V BETEENDEMÅL SOM EN UTGÅNGSPUNKT VID KON
STRUKTION AV MÅLRELATERADE PROV 

Kapitel 8 BETEENDEMÅL OCH PROV 

Denna del av redovisningen har som syfte att samman

ställa undersökningens övriga delar till en enhet och 

diskutera resultatens innebörd och konsekvenser. De 

rekommendationer som ges för fortsatt forskning har 

sin grund .i prob lem som dels uppstått under arbetet 

med undersökningen och dels är generellt förknippade 

med mål och målrelaterade prov. 

TAXONOMIER FÖR UNDERVISNINGSMÅL 

Bakom idén om systematiskt strukturerade undervis

ningsmål ligger ett antagande om att en inlärnings-

struktur går från inlärning av enkla till mer komplexa 

beteenden. Svårigheterna att relatera elevens beteende, 

t ex provresultat, till elevens "inre" processer har 

dock påtalats och understrukits. Man hävdar med andra 

ord ibland i kritiken av taxonomier för undervisnings-

mål en kognitivistisk snarare än en behavioristisk syn 

på undervisningen. 

Bland främst de som har en behavioristisk syn på under

visningsprocessen antas att beteendena i de systematiskt 

strukturerade undervisningsmålen är ordnade från enkla 

till mer sammansatta. Försöken att ordna undervisnings

målen från enkla till mer komplexa är grundade på tan

ken att ett enkelt beteende kan integreras med andra 

lika enkla beteenden och bilda ett komplext beteende. 

Detta beteende kan i sin tur integreras med lika komp

lexa beteenden och bilda ett mer komplext beteende etc. 

Taxonomierna, de systematiserade strukturerna, antas 

alltså vara kumulativt hierarkiska. 

Beteendena kan delas in i områden (domäner) utifrån 

olika indelningsgrunder (se t ex Bloom 1956; Lgr 1969). 

Bloom (1956) ger målen inom den kognitiva domänen en 
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systematiserad struktur och hans taxonomi följs av 

andras som kan röra sig inom andra domäner (t ex 

Krathwohl, Bloom & Masia 1964), ha något annorlunda 

utgångspunkter (Gagné 1965; Klingberg 1970; Merrill 

1972) eller vara specifikt ämnesanpassade (t ex 

Orlandi 1971; Wilson 1971). 

De ämnesanpassade taxonomier för undervisningsmål som 

konstruerats av Wilson (1971) för ämnet matematik och 

av Orlandi (1971) för ämnet samhällskunskap har i fö

religgande undersökning använts vid såväl formulering

en av de s k specificerade beteendemålen, målbeskriv

ningarna, som vid konstruktionen av de målrelaterade 

proven. Taxonomierna gjorde det möjligt att kategori

sera exemplen i de specificerade beteendemålen och upp

gifterna i proven vad gäller beteendet. Proven blev 

därigenom möjliga att relatera till målen. Det var 

främst beteendekategoriseringarna och exemplifiering

arna som var avgörande för att ta taxonomierna -

Wilson (1971) och Orlandi (1971) - som en utgångspunkt 

vid konstruktionen av de målrelaterade proven. Av 

mindre betydelse var taxonomiernas förmodade hierar

kiska och kumulativa struktur. 

MÅLFORMULERING OCH PROVKONSTRUKTION 

Att mål är erforderliga för provkonstruktion har fram

hållits av bl a Tyler (1934, 1951) och han liksom bl a 

Bobbitt (1924); Bloom (1956) m fl betonade att under

visningsmålen då skulle ha en precis formulering. Under 

senare år har flera artiklar skrivits med invändningar 

mot liksom med motiv för att formulera mål i beteende-

termer, men endast i undantagsfall stöds argumenten 

med empiriska data. 

I föreliggande undersökning har intresset i första hand 

koncentrerat sig till att studera möjligheterna att an

vända sig av taxonomiernas kategoriseringar av beteen

demål och av s k specificerade beteendemål vid kon

struktion av målrelaterade prov. 
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Specificerade beteendemål 

Tyler (1934) har hävdat att målformulering och prov-

konstruktion bör ses som en process. För att kunna re

latera provuppgifterna till målen måste man kunna 

klargöra vad målen betyder och många hävdar att detta 

är möjligt genom att ge exempel på uppgifter och öv

ningar (Eisner 1967 a, b; Merwin & Higgins 1968; 

Sullivan 1969; Nitko & Hsu 1974). Termen specifice

rade beteendemål används i sammanhanget. Med andra 

ord blir begreppet, dvs målet, synonymt med mätning

en (Bloom 1956; Scriven 1967; Walberg 1971; Simons 

1973). 

I föreliggande undersökning har undervisningsmålen 

formulerats i termer av specificerade beteendemål 

bl a med det syftet att målen skall kunna vara ut

gångspunkt för provkonstruktion och möjliga att re

latera till de olika provuppgifterna. För den fort

satta analysen av prov och provresultat eftersträva

des en hög grad av innehållsvaliditet som i sin tur 

ansågs förutsätta specificerade beteendemål. 

Innehåll, innehållsvaliditet och överensstämmelse 

Innehållsvaliditet är ett uttryck för överensstämmel

se mellan bl a innehåll i mål och prov, mål och under

visning och prov. Innehåll kan i sig få olika defini

tion (Postman & Weingartner 1973; Reisby 1973; Wallin 

1974) men är icke desto mindre centralt i en undersök

ning av mål och prov. Mål och prov definieras i under

sökningen i en innehålls- och en beteendedimension, 

vilka relateras till varandra i en s k specifikations

tabell (blue print), tabell 2, s 14. I undersökningen 

var läromedel och läroplan utgångspunkter för formu

lering av de specificerade beteendemålen och därmed 

också för konstruktion av de målrelaterade proven. 

För att erhålla en hög grad av överenstämmelse mellan 

mål och prov - ett av flera uttryck för innehållsvali

ditet - måste främst provuppgifternas beteendenivå 
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kunna anges med stor säkerhet. För att garantera att 

varje provuppgifts beteendenivå var så säkert angiven 

som möjligt användes bedömare som utifrån respektive 

ämnes taxonomi för beteendemål och sin egen erfarenhet 

av undervisningen på det aktuella undervisningsavsnitt 

tet bedömde uppgifternas beteendenivåer. Bedömarna ar

betade oberoende av varandra. 

Ett flertal kvantitativa mått för överensstämmelse 
2 

finns att tillgå. Kontingenskoefficienten, pi och chi 

är ofta förekommande i tidigare pedagogiska undersök

ningar där överensstämmelse skall beräknas (Scott 19L55; 

Swan 19733. Andra mått har föreslagits och diskuterats 

av bl a Guttman (1941), Goodman & Kruskal (1954), Cohen 

(1960, 1968) och deras förslag har varit utgångspunk

ter för att utveckla det index, kappa, (Fleiss 1971) 

som använts i föreliggande undersökning. Kappa har i 

undersökningen använts för att få information om med 

vilken säkerhet såväl varje beteendenivå som hela prov 

har bedömts vad gäller provuppgifternas nivåtillhörig

het. Måttet har använts för att ange med vilken 

överensstämmelse som varje uppgift ansetts höra till en 

viss beteendenivå. Ett P^-värde på 0,50 - i sammanhang

et en rätt hög grad av överensstämmelse - h ar krävts 

för att en provuppgift skall ha ansetts klart tillhöra 

en bestämd beteendenivå. Några av P^-värdets egenskaper 

vad gäller beroende av bl a antal bedömare och antal 

beteendenivåer har analyserats. P^ - liksom kappavärd

ena - är relativt komplexa funktioner av, förutom an

tal bedömare och beteendenivåer, bl a med vilken fre

kvens olika beteendenivåer utnyttjas i p rov. 

En undersökning av i vilken utsträckning olika beteen

denivåer utnyttjas i p rov visar att i samhällskunskap 

ligger de flesta uppgifter på företrädesvis låg bete

endenivå medan uppgifterna i matematik samlats på ni

vån Tillämpning. Det antas att lärarnas bristande kän

nedom om taxonomier och högre kognitiva nivåer är en 

bidragande orsak till att elevernas kapacitet - åtmin-
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stone på prov 

sträckning. 

- ej tas i anspråk i nå gon större ut-

EMPIRISKA UTPRÖVNINGAR AV KONSTRUERADE 
MÅLRELATERADE PROV 

För att få information om bl a de använda taxonomier-

nas struktur, provens reliabilitet och validitet och 

om de specificerade beteendemålens betydelse för un

dervisningsresultaten - vad gällde de formulerade må

len - användes de målrelaterade proven i empiriska ut-

prövningar. 

TAXONOMIERNAS HIERARKISKA OCH KU M U LATI VA 
STRUKTUR 
Biooms (1956) taxonomi för den kognitiva domänen har 

varit föremål för flera undersökningar vad gäller dess 

hierarkiska struktur. Kropp & Stoker (1966) har gjort 

en omfattande undersökning och, liksom ett flertal tid

igare undersökningar (refererade i Kropp & Stoker 

1966), funnit ett stöd för den hierarkiska strukturen 

i taxonomin. Madaus et al (1973) fann liksom Stoker 

& Kropp (1964) att de två översta nivåerna i taxono

min tycktes följa på varandra i en omvänd ordning. 

Deras undersökningar omfattade ett stort antal uppgif

ter på varje nivå och krävde därmed en provtid som 

knappast är tillgänglig om en taxonomi skall prövas med 

ett målrelaterat prov i en klassrumssituation. Så t ex 

omfattade Kropp S Stokers undersökning 111 uppgifter 

och åtta timmars provtid. 

I föreliggande undersökning prövades den hierarkiska 

och kumulativa strukturen i de taxonomier - Wilson 

(1971) och Orlandi (1971) - som varit en av utgångs

punkterna vid konstruktionen av de målrelaterade prov

en i ämnet matematik respektive samhällskunskap. I äm

net matematik var antalet beteendenivåer i undersök

ningen fyra o^ch i äm net samhällskunskap tre. Utpröv-

ningen gjordes med målrelaterade prov anpassade till 

en reell undervisningssituation, vilket bl a innebar 
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relativt få och ojämnt fördelade uppgifter på varje be-

teeridenivå. Därmed sammanhänger också reliabilitets-

brister i traditionell testteoretisk mening. För ämnet 

matematik erhölls ett generellt stöd för den hierark

iska strukturen, medan ordningen mellan nivåerna i äm

net samhällskunskap vid utprövningen blev en annan än 

den man utgått från vid provkonstruktionen. För låg-

och högpresterande - definierade utifrån provresultat

et - och för gruppen flickor var dock undantagen från 

regeln om en hierarkisk struktur många vad gällde ämnet 

matematik. Den slutsats som dras i den del av undersök

ningen som analyserat den hierarkiska strukturen är att 

hierarkin är - åtminstone för ämnet matematik - ti ll 

stor del beroende av bl a för vilka elevgrupper struk

turen har analyserats. I ämnet samhällskunskap erhölls 

en annan hierarkisk struktur än den som var utgångs

punkt vid konstruktionen av proven. 

För att analysera den kumulativa strukturen används 

i undersökningen den s k AID-analysmetoden (Sonquist 

1971) - en multivariat analysmetod. Ingen av de båda 

använda taxonomierna visade sig vara kumulativ och 

konsekvenserna av detta diskuteras bl a i samband med 

möjligheterna att se de målrelaterade proven som dia

gnostiska mätinstrument. Den bristande kumulativitet-

en påpekades i samband med en kritisk granskning av 

några problem som gäller målrelaterade betyg, kapitel 

7. Problemen med målrelaterade betyg kopplas samman 

med bl a svårigheterna att konstruera målrelaterade 

prov i vilken den systematiska strukturen är kumulativ. 

Provkonstruktion, frågetyper och provresultat 

Val av frågetyp och förmågan att rätt handha den valda 

frågetypen vid uppgiftskonstruktionen har mer än inne

hållet i tidigare undersökningar påpekats vara avgör

ande för uppgifternas svårighetsgrad och därmed för va-

liditeten i de använda taxonomierna (Rothkopf 1966 , 

1970; Anderson 1972 m fl). Kropp & Stoker (1966); Levin 

& Marton (1971) m fl har pekat på vissa svårigheter när 
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man använder sig av objektiva provtyper, t ex fler-

valsfrågor, vid utvärdering av högre kognitiva nivå

er. Att den använda frågetypen och benägenheten att 

våga ta risker i större utsträckning påverkar resul

taten på ett verbalt prov (t ex samhällskunskap] än 

ett numeriskt har påpekats av bl a Anderson (1972), 

Merrill & Boutwell (1973) och Rowley (1974). Dessa 

faktorer och brister vad gäller frågekonstruktion och 

innehållsrepresentativitet i proven antas i föreligg

ande undersökning ha påverkat hierarki och kumulativi-

tet i de undersökta taxonomierna. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 

För målrelaterade mätningar saknas re 1iabi1 i tets - och 

validitetsmått som förankrats i en mätteori på mot

svarande sätt som normrelaterade mätningar. Undersök

ningen har ej syftat till att tränga in i de problem 

eller ge förslag till lösningar av de problem som har 

att göra med reliabilitet och validitet i samband med 

målrelaterade prov. Ett behov har dock förelegat att 

studera erhållna data även ur reliabilitets- och vali-

ditetssynpunkt. Det har t ex setts som realistiskt att 

ett målrelaterat prov använt i en konkret klassrumssi

tuation omfattar flera beteendenivåer. Eftersom en be

gränsad provtid som regel står till förfogande i denna 

situation måste också antalet uppgifter på varje bete

endenivå begränsas. Detta bör självklart då också på

verka mätsäkerheten och därmed de slutsatser som kan 

dras om bl a den hierarkiska strukturen i den taxonomi 

som varit utgångspunkt vid provkonstruktionen. 

Reiiabiliteten och validiteten i målrelaterade prov 

har behandlats av ett flertal forskare (t ex Ozenne 

1971; Livingston 1972; Hambleton & Novick 1973). Oli

ka förslag till reliabilitets- och validitetsmått har 

sammanfattats av bl a Wedman (1973 b) och Brennan (1974) 

samtidigt som behovet av fortsatta undersökningar på

talats (se även t ex Lindvall & Cox 1970; Grönlund 

1973). Under vissa förhållanden är för målrelaterade 
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mätningar traditionella psykometriska reliabilitetsmått 

som Kuder-Richardsons formel (K-R 201 och test-retest-

koefficienten användbara och som validitets-mått är 

skillnaden mellan resultat på för- och eftermätning an

vändbar. Dessa mått har använts i föreliggande under

sökning och generellt sett pekar de erhållna reliabili-

tetsvärdena på en god mätsäkerhet i använda prov. 

Carver (1974) har använt sig av termen edumetrisk mät

ning som uttryck för en annan mätform än den psykomet

riska. Carver ser skillnaden mellan för- och eftermät

ning som ett mått på edumetrisk validitet. I den före

liggande undersökningen har skillnaden mellan resultat 

på för- och eftermätning setts som ett uttryck för in-

nehållsvaliditet och då som överensstämmelse mellan in

nehållet i prov och i u ndervisning. Eftersom provupp

gifterna kan struktureras i beteendenivåer och provdel

tagarna i låg-, mellan- och höggrupper ges utökade möj

ligheter att analysera överensstämmelse mellan prov 

och undervisning. Eftersom proven överensstämmer med 

målen, är mått som anger skillnader mellan resultat på 

för- och eftermätning användbara diagnostiska indikato

rer på undervisningsprocessen (Dahllöf 1967, 1971; 

Grönlund 1973). Uttryckt på ett annat sätt är de i kap

itel 5 av undersökningen använda måttet på innehållsva-

liditet högst användbart som uttryck för undervisning

ens relevans (se t ex Grönlund 1973; SOU 1974:53 (SIA-

utredningen)). 

ELEVERNAS FÖRMÅGA, FÖRKUNSKAPER OCH 
PROVRESULTAT 
Elevernas provresultat är inte enbart resultat av un

dervisning utan påverkas även av bl a elevernas ver

bala och numeriska förmåga samt förkunskaper. Under

sökningen har i första hand riktat uppmärksamheten på 

målbeskrivningarna och de målrelaterade proven och de

ras egenskaper. I samband med att de specificerade be

teendemålens användbarhet som underlag för provkon

struktion undersöktes gjordes också antaganden om att 
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elever som fick tillgång till de specificerade beteen

demålen, dvs målbeskrivningarna, skulle kunna prestera 

bättre resultat på proven än elever som ej fick ta del 

av dessa målbeskrivningar. Resultat i den riktningen 

hade erhållits i en del tidigare undersökningar som 

studerat målbeskrivningarnas betydelse (t ex Engel 

1968; Dalis 1970; Lawrence 1970; Hastings 1972). Andra 

liknande undersökningar hade kommit fram till motsatta 

resultat (t ex Cook 1969; Merrill & Towle 19721. 

Throne (1972) och Duchastel & Merrill (19731 pekar på 

att effekterna av tillgång eller ej tillgång till mål

beskrivningar tycks vara beroende av bl a elevmaterial, 

typ av målbeskrivning och ämne. Det är med andra ord 

fråga om interaktionseffekter. 

Föreliggande undersökning valde att studera några elev-

egenskaper och undervisningsbetingelser - som t ex 

tillgång/ej tillgång till målbeskrivning - som i tid

igare undersökningar visat sig påverka undervisnings-

resultaten. Valet av variabler styrdes dels av tidig

are forskningsresultat, dels av möjligheterna att inom 

undersökningens ram kontrollera variablerna. 

De resultat som erhölls vid en multivariat analys av 

variblerna pekade entydigt på att förkunskaper och 

verbal förmåga hade en avgörande betydelse för prov

resultaten. Tillgång eller ej tillgång till en mål

beskrivning (specificerade beteendemål) liksom t' ex 

kön var av jämförelsevis underordnad betydelse. 

REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT FO RSKNING 

Det har påpekats att undersökningen tränger in i ett 

område som integrerar målproblematik och testteori och 

att den till sin natur är explorativ. Detta medförde 

att det under arbetet uppstod problem som kan omformu

leras till rekommendationer för främst fortsatt forsk

ning. 
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överensstämmelse mellan mål och prov 

P^-värdet och indexet kappa 

överensstämmelse mellan bed 

i alltför begränsad omfattn 

och svagheter skall kunna i 

undersöka den relativa förä 

och kappa i en bedömning 

(test-retest) och i vilken 

värdena för de t ex 75 proc 

värdets och kappas beroende 

antal kategorier, den relät 

på varje beteendenivå (kate 

are undersökas. 

Operationella definitioner, flervalsfrågor, reiiabilitet 
och validitet 

Ett målrelaterat prov som sätts in efter ett undervis

ningsavsnitt omfattar i regel såväl flera- innehållsmo

ment som beteendenivåer. Provet skall vara representa

tivt för målet och undervisningen. Detta innebär att 

varje nivå i allmänhet omfattar relativt få uppgifter 

vilket får konsekvenser för reliabilitet och validi

tet. De i den tidigare framställningen (del III), refe

rerade undersökningarna av den hierarkiska strukturen 

har låtit varje beteendenivå innehålla jämförelsevis 

många uppgifter. I en realistisk klassrumssituation 

måste kraven på innehållsrepresentativitet, reliabili

tet, validitet och en rimlig provtid tillgodoses sam

tidigt. I föreliggande undersökning har kravet på över

ensstämmelse mellan innehållet i mål och prov - ett av 

flera uttryck för innehållsvaliditet - setts som cent

ralt. Om de operationella definitionerna av varje be

teendenivå ger en så exakt beskrivning som det är möj

ligt att ge och om bedömarna övas att göra reliabla be

dömningar bör såväl målexemplens som provuppgifternas 

nivåtillhörighet kunna avgöras mycket bestämt. Därmed 

skulle också innehållsvaliditeten - vad gäller över

ensstämmelse mellan mål och prov - kunna säkerställas. 

som kvantitativa mått på 

ömningar har ännu använts 

ing för att deras styrka 

nses. Det vore av värde att 

ndringen av indexvärdena 

ssituation som upprepades 

indexen beräknades utifrån 

ent "bästa" bedömarna. P^-

av bl a antal bedömare, 

iva frekvensen uppgifter 

gori) bör även de ytterlig-
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I undersökningen äventyrades re 1iabi1 iteten i två av

seenden. Dels blev bedömarere1 iabi1 iteten ej tillgodo

sedd, dels kom av olika skäl vissa nivåer i proven att 

innehålla alltför få uppgifter. Det bör vara av vikt 

att i den fortsatta forskningen undersöka möjligheter

na att samtidigt tillgodose de krav som ovan framförts 

på innehållsrepresentativitet, reliabilitet, validitet 

och rimlig provtid. 

Svårigheterna att använda flervalsfrågor för att utvär 

dera främst de högre kognitiva nivåerna har påtalats. 

I många provsituationer är det önskvärt att flervals-

frågor av såväl objektivitets- som tidsskäl används. 

Hur flervalsfrågor skall konstrueras för att dels vara 

användbara för att utvärdera på högre kognitiva nivåer 

och dels uppfylla kraven på objektivitet och reliabi-

litet får ännu anses vara till stora delar outrett. 

Reliabilitet och ski llnader i resultat på för- och eftertest 

I den redovisning och diskussion som görs i samband 

med D:EF-värdena - skillnader i resultat på för- och 

eftermätning - understryks möjligheterna att betrakta 

D:EF-värdena för olika elevgrupper och kognitiva ni

våer som diagnostiska indikatorer i undervisningen. 

Med a ndra ord är D:EF-värdena användbara för att be

stämma undervisningens effektivitet. D:EF-värdena ger 

information om i v ilken utsträckning eleverna nått de 

skilda målen och om relationerna mellan mål och prov-

resultat. 

Svårighetsgraden på bl a uppgifterna i förprovet till

mäts en avgörande betydelse för reliabiliteten och för 

den prediktiva validiteten. Den inverkan som regress-

ionseffekter och slumpen har på D:EF-värdena har också 

poängterats. På grundval av de påpekanden som här 

gjorts bör det vara av värde att i fortsatta studier 

bl a undersöka regressionseffekterna och sambanden mel 

lan D:EF-värdena och reliabilitet. 
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Kumulativ struktur och målrelaterade betyg 

Om inlärningsstrukturer, beteendenivåer och undervis-

ningsmâl var kumulativt hierarkiska, dvs att ha nått 

ett mål eller en beteendenivå var förutsättning för 

att nå nästa, skulle målrelaterade betyg kunna sättas 

så att ju högre mål eller nivå som eleven nått desto 

högre betyg bör han/hon få. Undantagen från regeln 

om en strikt hierarkisk och kumulativ struktur är mån

ga och därmed sammanhänger också några problem med 

kurs- och målrelaterade betyg. Det bör vara angeläget 

för den fortsatta forskningen att med utgångspunkt 

från operationellt definierade mål dels gör-a målen en

tydigt definierade med hjälp av exempel, uppgifter oc.h 

problem, dels analysera målens systematiska struktur 

- dvs hierarki och kumulativitet. En integrarad del i 

denna problematik utgör undersökningar av lämpliga 

frågetyper för att utvärdera graden av måluppfyllelse 

och i vilken utsträckning den systematiska strukturen, 

taxonomin, är beroende av frågetypen. 

SLUTSATSER 

Undersökningen har redovisat en metod för konstruktion 

av målrelaterad prov och de slutsatser som dragits i 

de redovisade delarna är i h uvudsak följande: 

I taxonomier för beteendemål är beteenden och beteen

demål systematiserade i kategorier. Genom att använda 

sig av dessa kategorier och av kvantitativa metoder 

för att beräkna överensstämmelse mellan bedömare - i 

föreliggande undersökning bedömare av målexemplens 

och provuppgifternas beteendekategori - är det möjligt 

att i en viss utsträckning och med en viss säkerhet 

ange såväl målexempels som provuppgifters beteendeka

tegori. Garantier kan med andra ord skapas för att 

provuppgifter och prov kan målrelateras. Den redovis

ade metoden för konstruktion av målrelaterade prov 

bör betraktas som explorativ och i undersökningen fö

reslås bl a åtgärder som förbättrade beteendedefini

tioner och ökad bedömarreliabilitet för att öka me
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todens användbarhet. 

Egenskaper som hierarkisk och kumulativ struktur hos 

använda taxonomier redovisas. I undersökningen ges 

inget generellt stöd för att de använda taxonomierna 

för beteendemål har en hierarkisk eller kumulativ 

struktur. Avsaknaden av dessa strukturer minskar där

för möjligheterna att låta provresultaten vara utgångs

punkt för en mer generell stoffsekvensering och för att 

sätta målrelaterade betyg. 

Ansträngningar bör göras för att dels vidare bearbeta 

redan färdiga ämnesanpassade taxonomier för beteende

mål, dels introducera dem i skolans värld. Läraren har 

en central roll när målen skall formuleras och göras 

kommunicerbara och när prov skall konstrueras för att 

ge besked om undervisningens resultat. När läraren kan 

relatera prov och provuppgifter till formulerade mål 

får läraren och eleven konkret information om graden 

av måluppfyllelse. Denna information kan användas för 

att utforma den fortsatta undervisningen. 

När nu proven ändå finns 

Inledningsvis underströks de begränsade möjligheterna 

att enbart med specificerade beteendemål och målrela

terade prov få fullständig information om graden av 

måluppfyllelse (s 6, 12). Även om de i egentlig men

ing målrelaterade proven kan ge en mycket begränsad 

information kvarstår dock betydelsen av att de målrela

terade proven i görligaste mån kan relateras till de 

formulerade målen. 

Den i undersökningen utarbetade metoden för konstruk

tion av målrelaterade prov bör i en fortsatt bearbet

ning tillämpas närmare den faktiska undervisningssi

tuationen. I den situationen bör eleverna medverka 

vid formuleringen av målen och konstruktionen av pro

ven och proven bör konstrueras i ett skede när det 

finns möjligheter att ta hänsyn till de modifieringar 

av målbeskrivningen som kan ha gjorts under arbetets 
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gång. Vid formuleringen av de specificerade beteende

målen och därmed vid provkonstruktionen har man på så 

sätt möjligheter att ta hänsyn till elevernas förut

sättningar och studieinriktning, till lärarnas lägg

ning och intresse och inte minst till de mer allmänna 

undervisningsmål (övergripande måll till vilka varje 

delmål bör relateras. Genom att eleverna ges medin-

flytande och medansvar bidrar målformulerings- och 

provkonstruktionsarbetet i sig till ett förverkligande 

av mer övergripande mål. överensstämmelsen mellan in

nehåll i provet och i målet och undervisningen blir 

därmed större och provet i en djupare mening målrela-

terat. 
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Bilaga 1 

1 

Beteendenivåer i ämnet matematik 

A.O Beräkningar 

A.1 Kunskap om specifika fakta 

A.2 Kunskap om terminologi 

A.3 Förmåga att utföra beräkningar enligt inlärda rutiner 

(regler) 

B.0 Förståelse 

B.1 Kunskap om begrepp 

B.2 Kunskap om principer, regler och generaliseringar 

B.3 Kunskap om matematiska strukturer 

B.4 Förmåga att översätta ett sätt att beskriva ett pro

blem till ett annat sätt 

B.5 Förmåga att ta emot ett matematiskt argument 

B.6 Förmåga att läsa och förstå meningen med ett matema

tiskt problem 

C.O T i 1lämpningar 

C.1 Förmåga att lösa rutinproblem 

C.2 Förmåga att göra jämförelser 

C.3 Förmåga att analysera data 

C.4 Förmåga att känna igen mönster, likformighet och 

symmetrier 

D.0 Analys 

0.1 Förmåga att lösa problem av icke-rutin karaktär 

D.2 Förmåga att upptäcka släktskap mellan olika problem 

•.3 Förmåga att konstruera bevis 

D.4 Förmåga att kritiskt granska bevis 

D,5 Förmåga att formulera generaliseringar och visa deras 

giltighet 



2 
Bilaga 2 

Beteendenivåer i ämnet samhällskunskap 

Kunskap och förståelse (A-D) 

A. Fakta 

B. Begrepp 

C. Generaliseringar 

D. Förståelse (Struktur) 

Färdigheter (E-I) 

Forskning IE, F) 

E. Lokalisering av information 

F. Tolka grafiska och symboliska data 

Kritiskt tänkande (G-I) 

G. Identifiering av centrala frågor och underliggande antagan

den 

H. Utvärdering av bevis och förmåga att dra säkra slutsatser 

I. Formulering av rimliga hypoteser 



Bilaga 3 

3 

Beskrivn ing av' ̂  r u p pin d e 1 ni n ga r s amtk'ti i*s'kfiml na t ion si n d'ex 

HG Höggrupp, anger de på prov 27 % bästa deltagarna 

LG Låggrupp, anger de på prov 27 % sämsta deltagarna 

MG Mellangrupp, 46 % 

D:EF anger differensen uttryckt i p mellan resultat på 

eftermätning och resultat på förmätning. 

(PE "PF = D:EF) 

HG-j. Totalhöggrupp, anger de på totala provet 27 % 

bästa deltagarna 

LG-j. Totallåggrupp, anger de på totala provet 27 % 

sämsta deltagarna 

MG-j. Totalmellangrupp, anger mellangruppen, 46 %, på 

totala provet 

HG^ Höggrupp A, anger de på provuppgifterna på be

teendenivå A 27 % bästa deltagarna 

LG^ Låggrupp A, anger de på provuppgifterna på be

teendenivå A 27 % sämsta deltagarna 

MG^ Mellangrupp A, anger mellangruppen, 46 %, på nivå A 

HGg Höggr'upp B, anger de på provuppgifterna på beteende

nivå B 27 % bästa deltagarna 
etc. 

HG-p-LG-j- Grupperna definieras av de 27 % bästa respektive 

sämsta provdeltagarna 

HG^-LG^ Grupperna definieras av de 27 % bästa respektive 

sämsta deltagarna på provuppgifterna på beteen

denivå A 

HGg-LGg Grupperna definieras av de 27 % bästa respektive 

sämsta deltagarna på provuppgifterna på beteen

denivå B. 

etc. 
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II 

"INTEGRALER" 

Sammanlagda effektiva provtiden är 180 minuter, som lämp

ligen disponeras så att cirka 60 minuter används för del 

A och resten för del B. 

Svaren på uppgifterna 1-12 (del A) och uppgifterna 13-17 

(del B) skrivs in här nedan efter varje uppgift. Fullstän

diga lösningar till uppgifterna 13-17 (del B) skrivs på 

särskilt papper. Lösningarna behöver inte renskrivas med 

bläck, men de bör vara i gott formellt skick. Införda be

teckningar bör förklaras och uppställda ekvationer moti

veras. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får 

inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. 

Skriv namn och klass på samtliga papper med svar och lös

ningar.' 

Hjälpmedel: Tabeller/formler samt räknesticka. 

Namn: Klass: 

Skola : 

Dagens datum: 
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"INTEGRALER". 

Del A. Uppgifter till vilka endast svar behöver lämnas 

1. Värdet av [2x - x2] * är 

U -3 

• "I 

• 1 

• 2 

• 3 

Sätt kryss i rätt ruta.' 

2. X2 - 6 är en primitiv funktion till 2x. 

Ge samtliga primitiva funktioner till 2 x. 

Svar: . 

3. Vilken eller vilka av nedanstående utsagor är sanna 

när det gäller sambandet 

b b 
Jf(x)dx = [ g(x)] ? 
a a 

a) g(x) är derivatan till f(x) 

b) f(x) är derivatan till g(x) 

c) g(x) är en primitiv funktion till f(x) 

d) f(x) är en primitiv funktion till g(x) 

e) g(x) är integrand 

f) f ( x ) är integrand Svar: 

4. Ange en primitiv funktion till x̂2 - 3x. 

Svar 

c b c 
5. Beräkna Jf(x)dx då Jf(x)dx » 4 och /f(x)dx = -1. 

a a b 

Svar 
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y = F(X) och y = G(x) är två olika primitiva funk

tioner till f(x). Grafen till y « FCx) är kurvan k 

i figuren nedan. Vilken av de andra kurvorna kan 

vara graf till y = G(x)? 

Svar: 

Markera i figuren det område vars area A är 

2 
A = / (3 - f(x))dx. 

0 

y = f(x) 
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8. f(x) och g(x) har de grafer figuren visar. Bestäm 

/ (f (x) - g(x))dx. 
- 1  

Svar: 

9. En partikels hastighet v 

bandet v 
1 = -^sin t - cos t. 

(i m/s) varierar enligt sam-

Partikeln beskriver en rät 

linje och befinner sig vid tidenTC sekunder i punkten 
5 

med s-koordinaten •*. V ar befinner sig partikeln vid 
d s 

tiden t = 0 ? Det förutsattes bekant att v = dP där s 

är lägekoordinaten. 

Svar: 

.10. F (x) är en primitiv funktion till f(x). Figuren visar 

grafen till F(x). Beräkna med hjälp av denna 

4 
/f(x)dx. 

- 1  
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11. Genom olika intervalluppdelning och olika val av över-

och underfunktioner har man erhållit nedanstående fem 

uppskattningar av en integral I. Det vänstra krysset 

på varje tallinje svarar mot undersumman och det högra 

mot översumman. Vilken är den bästa uppskattning 

(a<I«b) av I som dessa fem talpar leder till? 

* 1 1 * ^ 1 

I X i > 2 

-i—* » 3 

•*a—t 
Svar: 

4 

-> 5 

2 
12. Funktionen x/ryftx) är sådan att /(f(x))2dx = 9 och 

1 
2 2 
/(1+f(x))2dx = 9 . Bestäm /f(x)dx. Svar: 
1 1 
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Del B. Uppgifter till vilka fullständiga lösningar ska 

lämnas. 

Y2 X 13. Bestäm ett närmevärde till J 2 dx genom att dela 

-v2 

intervallet r.i si L 2' 2. i tre lika stora delar och i 
varje delintervall använda funktionsvärdet i mitt

punkten av intervallet. Figur erfordras.' 

14. Rita kurvan y = x 2 + 2x och den räta linjen y = x + 2 

i samma diagram. Kurvan och linjen begränsar ett änd

ligt område. Beräkna detta områdes area. 

15. Funktionen f definieras genom sambanden 

f ( x ) = 2 x + 1 f ör x€[0,3] 

f(x) = x 2 + 1 f ör x<0 

3 
Bestäm exakt /f(x)dx. Figur erfordras ej.' 

- 1  

16. En kontinuerlig funktion f(x) är definierad för alla 

värden på x. För 0<x<1 är f(x)>1. Genom en godtycklig 

punkt C t,0 ) på x-axeln mellan origo och punkten (1,0) 

dras en linje parallell med y-axeln. Denna linje inne

sluter tillsammans med kurvan y = f (x), linjen y = t 

och positiva y-axeln ett område vars area är 

2t + t2 - •^•t'*. B estäm f(x). 

17. Funktionen f är kontinuerlig i intervallet [0,1]. 

Vidare gäller för varje xé[0,l] att 

x . 1 
/f(t)dt = / f(t)dt. Visa att f(x) = 0 för alla x€[0,l]. 
0 x 
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II 
SANNOLIKHET 

Uträkningarna görs på särskilt papper. Svaren skrivs 

in här nedan efter varje uppgift. Både papperen med 

svaren och uträkningarna lämnas in efter skrivningens 

slut. 

Namn: Född den 19.. 

Klass: Skola: 

Dagens datum: 

1. Vid ett lotteri utlovades vinst på varje lott. Hur 

stor var sannolikheten att få en vinst? 

Svar: 

2. Vid 50 kast med en tärning fick man en sexa 9 gånger 

Beräkna relativa frekvensen för sexa. 

Svar: 

3. Att en händelse aldrig inträffar innebär att sanno

likheten är ... Svar: 

och att em händelse alltid inträffar innebär att 
sannolikheten är ... Svar: 

4. Vilka av följande tal kan ange en sannolikhet? 

• 1,05 

• -0,34 

• 0,46 

• 3,33 

•  0 , 0 1  
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5. När man kastar ett mynt kan man få antingen "krona" 

eller "klave". Mängden {krona, klave} kallas 

• Utfall 

f"~l Relativ frekvens 
i 1 Försök 

1 1 Utfallsrum 

• Medelvärde 

6. Fullborda tabellen: Utfall Frekvens Relativ frekvens 

A 7 

B 13 

7. Kast med en tärning kallas inom sannolikhetsläran 

för ett... Svar: 

När vi kastar en vanlig tärning har vi sex möjliga... 

Svar : 

Mängden av ett försöks alla utfall är försökets... 

Svar : 

8. Vilka av följande försök är exempel på likformig 

sannolikhetsfördelning: a) kast med ett mynt 

b) kast med ett häftstift c) kast med en vanlig 

tärning d) ett kort i sänder dragés ur en vanlig 

kortlek (man observerar färg) 

Svar: 

varje delmängd av ut

fallsrummet 

det resultat som ett 

försök kan ge 

... består av alla de 

utfall försöket kan få 

om ett försök utföres 

många gånger blir rei. 

frekvensen ett närme-

värde på ... 

9. Kombinera utfallsrum... a) 

sannolikhet.. 

utfall b) 

c ) 

d) 
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10. Man kastar ett häftstift ett stort antal gånger 

och studerar frekvensen för "spetsen upp". Vilka två 

av följande påståenden är korrekta 

Q Frekvensen ökar, då antalet kast ökar 

n Relativa frekvensen ökar, då antalet kast ökar 

fl Relativa frekvensen förändras mindre och mind
re, när antalet kast ökar 

I I Relativa krekvensen minskar, då antalet kast 

ökar 

O Frekvensen blir så småningom konstant 

11. Vilken är skillnaden mellan utfall och utfallsrum 

för ett försök Svar:-

12. Ett problem lyder: 

En växtodlare korsar två sorter, som var och en 

i ett visst avseende har en anlagsuppsättning av 

typ Aa. Varje förälder ger ena hälften av detta 

anlagspar (antingen A eller a) till avkomman. Hos 

denna kombineras de två hälfterna (en från vardera 

föräldern. Ange ett utfallsrum för avkommans an

lagsuppsättning. 

Besvara med hjälp av texten följande frågor: 

a) Hur uppstår avkommans anlagsuppsättning? 

Svar: 

b) Vad ska man bestämma i uppgiften? 

Svar: 

13. I en låda ligger lika färgade figurer av plast: 

trianglar, kvadrater och cirklar. Man tar på måfå 

en figur ur lådan. Ange utfallsrummet 

Svar: 
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14. Sannolikheten att man ska få en viss sjukdom är 

0,03. Ungefär hur många av 5000 personer bör få 

sjukdomen? 

Svars 

15. Följande tabell är uppgifter från smittkoppsav-

delningarna vid Wiens sjukhus år 1880. Antal 

patienter 1125. 

Vaccinerade Ovaccinerade 

Döda 58 131 

överlevande 683 253 

Hur många av 4300 ovaccinerade intagna under 

1880-talet bör ha överlevt? 

16. A kastade tjugo pilar mot en måltavla. Beräkna med 

hjälp av figuren sannolikheten för minst 3 poäng 

Svar: 

17. Ett lotteri innehåller 99 lotter med en vinstlott. 

Arne köper två lotter. Hur stor är sannolikheten 

att han inte vinner? 

a) 2/99 b) 99/2 c)99/97 d) 97/99 

Svar: 

18. Man drager två kort ur en vanlig kortlek och stu

derar de färger (röd, svart) korten har. Vilka är 

de (fyra) tänkbara utfallen? 

Svar: 

19. Ge två exempel på utfall, vars sannolikhet är 0,5 

Svar: 
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20. Du har gjort fem kast med en vanlig tärning 

utan att få någon sexa. Hur stor är sannolik

heten att få en sexa i det sjätte kastet? 

Svar: 

21. I en skål ligger åtta kulor. Två är numrerade 

med etta, två med tvåa, två med trea och två 

med fyra. Man tar på måfå två kulor och adderar 

de tal som står på kulorna. Beräkna sannolikheten 

att summan är 6. Svar: 

22. En händelse är en delmängd av ut.f allsrummet. 

Ex. Om man kastar en tärning så är utfallsrummet 

U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. En händelse är exempel

vis att man får antingen en tvåa eller en trea, 

dvs mängden A = {2, 3}. Med sannolikheten för en 

händelse menar man 

antalet utfall i händelsen 
antalet utfall i utfallsrummet 

I exemplet ovan är alltså sannolikheten att man 

får en tvåa eller en trea vid kast med en tär-

2 ning = 1 /3. 

Lös nu följande problem: 

Beräkna sannolikheten att man får minst trea vid 

kast med en tärning Svar: 

23. Hur stor är sannolikheten att poängsumman blir 

mindre än 7 vid kast med två tärningar? 

Svar: 

24. Hur stor är sannolikheten att det i en trebarns-

familj finns 2 flickor, om sannolikheterna för 

pojke resp flicka är lika? 

Svar: 
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T 
LAG OCH RÄTT 

Namn: Född den 19.. 

Klass: Skola: 

Dagens datum: 

1. Vilka av dessa ord kan användas i stället för 

• ordet regel? (Sätt ett kryss för de två rätta 

alternativen.' •) 

• lag 

I I utredning 

I I påföljd 

I I förordning 

2. Den nya brottsbalken 

(Sätt ett kryss för de två rätta svaren.') 

I I trädde i kraft år 1734 

I I är ett av kapitlen i vår nuvarande lagbok 

I I innehåller bl a en del av de nya lagar som 
stiftats av regering och riksdag 

I I upphörde att gälla den 1 j anuari 1965 

3. Det räcker ej med enbart föreskriften "Var snäll 

och ta hänsyn till andra människor" därför att 

(Sätt ett kryss för de två riktiga påståendena.') 

f~| vår förmåga att ta hänsyn räcker ej till 

I i den enskilde förstår ej alltid när han bär sig 
olämpligt åt 

Q många människor kräver lagar för att det skall 
så vara 

• domstolarna måste ha lagar för att kunna döma 
människor till straff 
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Att skriva lagar som gäller för alla människor 

skulle kunna leda till att 

(Sätt ett kryss för de två riktiga slutsatserna.') 

I I lagarna skulle bli mer invecklade 

Q det skulle vara omöjligt att översätta lagarna 
till de flesta språk 

• lagarna skulle bli flera 

f~i ingen skulle bry sig om någon lag 

Vilka brott kan ha förekommit? (För över rätt bok

stav till högra spalten.') 

a. Tog sig in i låst rivningshus 

b. Motvärn mot polisman 

c. Tvingade granne att ge 
cigarretter 

d. Behöll upphittad plånbok med 
körkort och ett hundra kronor 

(Obs.' En rad i högra spalten 
blir tom.' ) 

rättstridigt 
tvång 

inbrott 

fyndförseelse 

häleri 

våldsamt mot
stånd mot 
tjänsteman 

6. Vilket brott kan den dömas för som 

a. med berått mod, dvs med avsikt, dödat en annan 
person 

Svar: 

b. tar emot en grammofonskiva fastän man vet att 
den är stulen 

Svar: 

7. En pojke döms därför att han gjort sig skyldig till 

våldsamt motstånd mot tjänsteman, grovt inbrott och 

häIeri. Denna slutsats har man kommit fram till 

genom att det bevisats att pojken 

(Sätt kryss för de tre riktiga alternativen.') 

Q försökt hindra sina föräldrar att anmäla honom 
för polisen 

• sparkat en nattvakt när han greps 

H använt en avbitartång vid inbrottet 

• tagit hem en moped, som stulits av en kamrat 

1 I efter löfte lånat en kamrats skivspelare 

Q förolämpat en granne på gatan 
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8. Vissa brott kan ibland bedömas som allvarligare 

om t sx 

(Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

Li verktyg kommit till användning 
• man använt kofot eller hammare 

I 1 man hotat någon med vapen 

fl man upptäcks eller ej 

[_] man anmält sig frivilligt till polisen 
1 o ; man rymt från fängelse 

9. En person har häktats som misstänkt för att ha 

förskingrat. Vilken av nedanstående uppställ

ningar beskriver i rätt ordning en del av hans 

väg fram till häktningen? 

(Sätt ett kryss för det rätta alternativet.') 

1j förhör - gripande - häktning 

! j gripande - f örhör - häktning 

j j anhållande - åtal - häktning 

10. Följande kan hända från det att man grips till 

dess att man åtalas 

(Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

I åklagaren medger att den misstänkte grips 

. j åk lagaren måste den sjätte dagen besluta om 
den anhållne eventuellt skall friges 

! i åklagaren lämnar sitt medgivande till att den 
misstänkte anhålls 

I i inom fem dagar efter anhållandet begärs den 
misstänkte häktad 

11. Utredningsavdelningen inom polisväsendet är till 

för att 

(Sätt ett kryss för de två riktiga alternativen.') 

• ta blodprov på bilförare som grips och miss-
ränks för rattfylleri 

f""I se nast femte dagen besluta om en som anhållits 
skall friges 

fl få fram vad som kan binda en misstänkt vid brot
tet eller fria en misstänkt från brottet 

• få fram bevis som kan stödja ett erkännande 
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12. Varför måste man ibland låta misstänkta sitta an

hållna? 

(Sätt ett kryss för de två riktiga alternativen.') 

Il polisen måste få tid att utreda 

j I man måste få tid att få tag på eventuella 
vittnen 

Q för att den misstänkte skall kunna åtalas 

i 1 för att den åtalade skall få en stämning 

13. Vilket händelseförlopp är det riktiga vid en huvud

förhandling? 

(Sätt ett kryss för det riktiga alternativet.') 

• Slutanförande - bevisning - åklagaren redogör 
för anklagelsepunkterna 

F I Åklagaren redogör för anklagelsepunkterna -
vittnen hörs - åklagaren bevisar att den till
talade är skyldig 

[~"l Bevisning - domen avkunnas - åklagaren redogör 
för anklagelsepunkterna 

14. Vilken beskrivning passar i ri på dem som är närva

rande i en rättssal? (För över rätt bokstav till 

högra spalten.' ) 

a. är den som kommit till skada 
genom brottet 

b. har rätt att använda sig av 
vittnen 

c. är rättens ordförande 

d. säger sig ha sett brottet 
begås 

e. har valts av kommunfullmäktige domaren 

f. för protokoll målsägaren 

(Obs.' En bokstav blir över.') 

15. En åtalad döms, trots att han nekar, till fängelse. 

Hur har nämnden och domaren kommit fram till detta 

beslut ? 

(Sätt ett kryss för det riktiga alternativet.') 

PI målsägaren har utsatts för rättstridigt tvång 

p ] man har genom utredning kommit fram till be
visning, som binder den åtalade vid brottet 

T"! två vittnen har efter sanningsförsäkran vittnat 
om att de sett den åtalade begå brottet 

; I åklagaren har i slutanförandet sagt att han 
tycker att den åtalade skall dömas till fängelse 

notarien 

åklagaren 

nämndeman 
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16. Sätt kryss för de två alternativ som bidrar till 

att eri tilltalad får en rättvis dom.' 

I~~l åhörare i rättssalen 

fl målsägaren 

fl vittnen 

I I bevisning 

I I slutanförande 

1 7 . Ökande brottslighet 

Under år 1969 anmäldes 448 184 brott mot brottsbalken till 
polisen. Dessutom inrapporterades 18 442 fall av trafik
onykterhet. Motsvarande siffror för 1961 var 281 752 och 
13 329. 

Under 1960-talet har alltså antalet brott ökat. Det är fram
för allt vissa typer av brott som blivit vanligare. Dit hör 
t ex stöld, snatteri, inbrott, misshandel och trafikonykter
het. Av de drygt 448 000 anmälda brotten under 1969 är mer 
än hälften s k tillgreppsbrott (stöld, snatteri, inbrott). 

Näst efter tillgreppsbrotten kommer bedrägeri och därefter 
övergrepp mot andra människor (misshandel, mord, dråp och 
våldtäkt), 185 mord och dråp begicks under 1969. 

Under senare år har brottsligheten förändrats, 

som du ser i texten här ovan. (Sätt ett kryss 

för de två riktiga påståendena.') 

|~~| fler fal 1 av rattonykterhet rapporterades 
under 1961 än under 1969 

• tillgreppsbrott var under 1969 vanligare än 
övergrepp mot andra människor 

• antalet brott ökade under 1969 jämfört med 1961 

j [ bedrägeri och övergrepp var under 1969 ovan
liga brott 

18. Vilken påföljd kan de olika brotten 

rätt bokstav till högra spalten.') 

a. lindrig trafikförseelse 

b. grövre brott 

c. etikettsbrott 

d. vårdslöshet i trafik 

e. grövre brott, men rätten 
tror att den åtalade kan av
hålla sig från brott utan 
övervakning 

(Obs.' En bokstav blir över.') 

få? (För över 

dagsböter 

villkorlig dom 

penningböter 

fängelse 
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19. Det kan vara svårt att göra jämförelser mellan 

olika års brottslighet därför att 

(Sätt kryss för det riktiga alternativet.') 

I I de flesta människor bor i städer 

fl antalet bedrägerier har ökat 

(~~1 antalet bankrån har ökat 

I I polisens insatser kan förändras 

många våldsfilmer visas i TV 

20. Anders är 15 år. Alla hans kompisar hade moped. 

Eftersom Anders pappa bara hade sjukpension kunde 

han inte ens få en begagnad moped. Han tog därför 

en moped. Anders mamma upptäckte att han hade moped 

och tog honom med till polisen. Vad kan hända? 

(Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

I I Han får ungdomsfängelse 

[H Åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse 

fl Han får skyddstillsyn 

[~1 Barnavårdsnämnden bestämmer om lämplig åtgärd 

21 . Hur brottstyperna fördelar sig på olika åldrar i procent 

Brottstyp under 15-17 18-20 21-24 25 år och 
15 år år år år äldre 

Inbrottsstöld 35,4 27,4 14,8 7,8 14,6 100 % 
Stöld 38,5 20,5 13,4 7,6 20,0 100 % 
Snatteri 38,5 18,4 9,7 4,9 28,5 100 % 
Biltillgrepp 17,8 41,0 22,3 10,0 8,9 100 % 
Motorcykel-
mopedt i1lgrepp 67,0 22,6 4,6 1,8 4,0 100 % 
Rån 8,3 31,3 23,0 10,6 26,8 100 % 
Bedrägeri 3,7 12,8 13,1 11,0 59,4 100 % 
Häleri 17,8 28,3 14,6 9,2 30,1 100 % 
Skadegörelse 67,0 12,8 5,5 4,0 10,7 100 % 
Misshandel 3,6 13,1 19,1 16,9 47,3 100 % 
Sedlighetsbrott 2,9 27,5 15,2 10,6 43,8 100 % 

a. I vilken ålder är motorcykel-, moped-ti 1lgrepp 

vanligast? 

I 1 u nder 15 år 

• 15-17 år 

• 18-20 år 

• 21-24 år 

f~l 25 år och äldre 
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b. I vilken ålder är biltillgrepp vanligast? 

( Se tabellen .' ) 

O under 15 år 

• 15-17 år 

• 18-20 år 

• 21-24 år 

• 25 år och äldre 

22. Vad gör samhället för att minska ungdomsbrottslig

heten? (Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

O Bygger lekskolor 

• Bygger ungdomsgårdar 

H Bygger sjukhus 

Fl Ser till att allt fler skolor får kuratorer 

O Utbildar fler stadsplanerare 

23. Vilka två av nedanstående påståenden talar för att 

brottslighet kan bero på något annat än sociala 

missförhållanden? 

[ I De flesta som växer upp och lever under svåra 
förhållanden (i slum t ex) blir inte brotts
lingar 

I I Fadern är alkoholist, föräldrarna är skilda 
och han är förresten född till brottsling 

r~j De har det illa ställt (lever i slum) och ett 
straff kan inte göra det värre 

• Brott är inte ovanliga bland dem som "har det 
bra" (välavlönat arbete, bra bostad osv) 

24. Brottsorsakerna skulle kunna minska om t ex samhäl

lets resurser för att förbättra de ungas miljö var 

större. Att resurserna ej är tillräckliga eller 

kommer de unga till del beror på att 

(Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

f I t ex sjukhus, skolor osv kräver så mycket pengar 

I I de unga betalar så låg skatt 

i—i andra länder satsar ännu mindre på ungdomsverk-
'—' samheten 

i—i de som bestämmer är ej alltid intresserade av 
att skapa en trivsammare fritidsmiljö för ung
domen 

O de unga är helt nöjda med sin fritidsmiljö 
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25. Vilka två av nedanstående påståenden är riktiga? 

Sätt kryss.') 

i—i mer än 50 procent av alla grövre brott begås 
'—' av alkoholmissbrukare 

i—i alkoholmissbruk har varit orsak till cirka 
— 50 procent av alla dödsfall i trafiken 

i—i missbrukaren av narkotika begår ej brott när 
'—' han är påverkad av narkotika 

•
antalet personer som anhölls för narkotika
missbruk var 1965 cirka 190 och 1960 cirka 
1500 

26. Vilken av följande handlingar är straffbar? 

• att på apotek sälja narkotika 

t—i att på apotek köpa narkotika, sedan man 
'— fått recept av läkare 

i—i att överlåta eller sälja narkotika utan att 
—vara berättigad därtill 

27. Att samhället haft liten framgång i kampen mot 

narkotikamissbruk beror kanske främst på att 

(Sätt kryss för de två riktiga alternativen.') 

• resurserna är för små 

r~i ingen har intresse av att bekämpa narkotika-
— missbruket 

i—i man vet för litet om hur man bäst skall hjälpa 
' missbrukarna 

Q fängelserna räcker ej till för alla missbrukare 

28. Hur kan man påstå att det är en förebyggande åtgärd 

att försöka komma åt langarna och framför allt de 

stora grossisterna? 

(Sätt kryss för det riktiga alternativet.') 

r~] om langare och grossister stoppas blir narko-
tikan billigare 

i—i langare och grossister försöker att locka till 
sig flera kunder och därmed ökas missbruket, 
men om de stoppas hindrar man missbruket att 
sprida sig 

O langarna stoppar hela förtjänsten i egen ficka 
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29. Att en lag humaniseras kan bl a innebära följande 

(Satt kryss för de två riktiga alternativen.') 

I I villkorlig dom blir vanligare 

•
man tar mindre hänsyn än tidigare till att 
det finns förmildrande omständigheter 

fl villkorlig frigivning blir vanligare 

r-j man lägger ingen vikt vid att det finns för-

'— mildrande omständigheter 

30. Vilket påstående är riktigt? 

i—i en frigiven kan ej ta kontakt med sin över-
—' vakare 

i—i den nuvarande anstaltsvården har lyckats hindra 
'— brottslingar att återfalla i brott 

i—i en undersökning av förstagångsbrottslingar i 
— åldern 10-20 år visade att de som återfallit i 

brott efter fängelse är flera än de som åter
fallit efter att ha fått villkorlig dom 

31 . Påstående A : 

"Det daltas alltför mycket med brottslingarna. Kläm 

åt dem och brottsligheten blir mindre." 

Man hör ofta människor säga så. Påståendena nedan är 

hämtade ur läroboken. Sätt kryss för de två alter

nativ som talar mot Påstående AI 

I I En brottsling är en människa och bör bli be-
handlad som en människa 

i—i Behandlingen består nu i arbete i - fängelsernas 
verkstäder och inlåsning i cellen klockan 20.00 

I I Unga lagbrytare får lära sig många knep på an
stalterna 

I I En brottsling behöver vård och hjälp av någon 
som verkligen har tid med honom 
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32. Påstående B: 

"Vi måste ge fångarna större frihet på anstalterna 

och mer hjälp inte minst när de släpps ut." 

Många instämmer i påstående B. Varför kan man ej 

förverkliga detta? (Sätt kryss för de två riktiga 

alternativen.' ) 

• 
• 
• 
• 

Det kan vara mycket svårt för en person som 
frisläpps att få arbete och bostad 

Pengarna för eftervården räcker inte till 

Det råder brist på personal inom kriminalvården 

Återfå 1lsprocenten visar att den nuvarande an
staltsvården inte lyckas 
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II 

UTRIKESHANDEL 

Namn: 

Klass: 

Dagens datum: 

1. Vilka av dessa ord kan användas i stället för kompa

rativ kostnad? (Sätt ett kryss för de två rätta al

ternativen! ) 

• fast kostnad 

• relativ kostnad 

I I total kostnad 

• jämförande kostnad 

2. Vad menas med "know-how"? (Sätt ett kryss för det 

rätta alternativet!) 

• mekanisering och automation 

I ! massproduktion 

• teknisk och ekonomisk kunskap 

• realkapital 

3. Arbetstimmar Arbetstimmar 

a> 

12 12 -

8 

4 

* Antal 
Vara A 

Antal 
Vara B 1 2 3 2 

Land X 
Land Y 

Hur många arbetstimmar tar det att framställa 2 en

heter av vara B i Y land 

• 2 timmar 

• 3 timmar 

• 4 timmar 

I I 6 timmar 

Född den / 19_ 

Skola : 
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Se diagrammet i uppgift 3. Mellan land X och land Y 

råder ett utbyte av varorna A och B. Bortse från 

transportkostnaderna. Vilken produkt/vilka produkter 

bör land X inrikta sin produktion och export på? 

(Sätt ett kryss för det rätta alternativet I) 

I I Vara A 

I I Vara B 

• Vara A oc h vara B 

• Ingen av varorna A eller B 

Arbetstimmar per enhet 
Produkt i X-land i Y-land 

A 2 6 

B 2 4 

Förutsättningar: 

I. varorna är homogena: dvs produkt A t illverkad 
i X-land är helt likvärdig produkt B tillverkad 
i Y-land. 

II. arbetskraften är homogen: d v s en anställd i 
A-industrin i X-land kan byta plats med en an
ställd i B-industrin i X-land utan att produk
tionen av produkt A e ller B förändras. 

III. fraktkostnaderna mellan länderna kan försummas. 

Vilket av nedanstående alternativ är korrekt? 

(Sätt ett kryss för det rätta alternativet ) 

• vid handel mellan länderna X och Y specialiserar 
sig land X på vara A o ch land Y på vara B 

• vid handel mellan länderna X och Y specialiserar 
sig land X på vara B och land Y på vara A 

• ingen handel förekommer mellan länderna X och Y 
därför att de komparativa kostnaderna är lika 

• vid handel mellan länderna X och Y tillverkar 
båda länderna varorna A o ch B därför att de kom
parativa kostnaderna är mindre än de absoluta 
kostnaderna 
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6. Varför har u-länderna ljSg im port av förädlade produk

ter? (Sätt ett kryss för det riktiga alternativet!) 

• U-länderna har inget behov av dessa varor 

• u- länderna tillverkar själva dessa produkter 
• U-länderna har inte råd att köpa dessa varor 

• I" länderna vill inte sälja förädlade produkter 
till u-länderna 

7. Vilken organisation beskrivs nedan? Den bildades 1947 

i Genève och har till uppgift att undanröja handels

hinder mellan medlemsländerna? handelshinder som kan 

bestå inte bara av tullar utan även av kvoter och 

andra åtgärder. Medlemsländerna har åtagit sig att 

följa "mest-gynnad-nationsprincipen". (Sätt ett kryss 

för det rätta alternativet !) 

• OECD 

• EPU 
• EFTA 

Q GATT 

8. S k "antidumpingtullar" är lika höga som: (Sätt ett 

kryss för de två rätta alternativen!) 

• dumpingmarginalen 

• skillnaden mellan exportpris och priset på hemma
marknaden i exportlandet 

• skillnaden mellan importpris och statlig subvention 

• varans värde beräknat i det exporterande landets 
valuta 

9. Med hur många procent har EFTA:s export till Hela 

världen ökat mellan 1959-1969? (Sätt ett kryss för 

det rätta alternativet!) Procentuell förändring i EFTA:s 
export 1959-1969 till olika länder-

• 10 % 

• 90 % 

• 110 % 

Q 190 % 

grupper. 

Proc Expert till 
200 

.7 ,-EFrA 
i  

-Osteuropa 
,-ttc 

-Hela vii ri dan 
100 -USA 

1969 
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10. Se diagrammet i uppgift 91 Med hur många procent har 

EFTA:s internhandel1] ökat mellan 1959-1969? (Sätt 

ett kryss för det ratta alternativet!) 

•  1 0 0  %  
• 110 % 
• 130 % 1) intern » inre 

• 190 % 

11. Ett västeuropeiskt land önskar delta i den gemen

samma europeiska varumarknaden. Varför? (Sätt ett 

kryss för det rätta alternativet!) 

fl landets utrikeshandel är till största delen in
riktad på USA 

• landet vill öka handeln med östblocket 

I I den stora handeln med övriga europeiska länder 
förväntas öka kraftigt 

• BX P  orten till de nordiska länderna har avtagit 

12. Av vilken anledning ansökte inte Sverige 1971 om 

fullt medlemsskap i ËEC? (Sätt ett kryss för det 

rätta alternativet!) 

• f ullt medlemsskap är oförenligt med Sveriges 
alliansfria utrikespolitik 

• fullt medlemsskap medför enbart ekonomiska nack
delar 

• fullt medlemsskap hindrar handel med U-länderna 

• Sveriges läge i Europa innebär att fullt medlems
skap av geografiska skäl inte är möjligt 

13. Med "terms of trade" avses (Sätt ett kryss för det 

rätta alternativet!) 

I I handelsavtal mellan bilaterala länder 

• förhållandet mellan ett lands export- och import-
priser 

• handelsbalans 

• bytesbalans 
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14. Vilken varugrupp dominerade Sveriges export 1970? 

(Sätt ett kryss för det rätta alternativet.') 

• livsmedel 

• v erkstadsprodukter 

I I fartyg 

• papper 

15. Utvecklingen av Sveriges export och import 1959-1969 
procentuellt fördelat på olika ländergrupper. 

6.0 Export 
EFTA 

1959 
EEC 

3 0.9 

USA, Canada 

m 
Östenropa 

1969 

* 9  • 

Övriga länder 

3.6 
Import 

1959 

1969 
3 7.2 

Hur förändrades Sveriges export 1959-1969? (Sätt 

ett kryss för det rätta alternativetJ) 

I I ökade 

• minskade 

• var oförändrad 

• går ej att tolka ur diagrammen 

16. Se diagrammet, fråga 15i 

a. Hur många procent av Sveriges import kom 1959 

från EEC-länderna? Svar: 

b. Hur många procent av Sveriges import kom 1969 

från EEC-länderna? Svar: 

c. Vilka av följande påståenden är riktiga? (Sätt 

ett kryss för de tre rätta alternativen2) 

I I exporten var år 1959 lika stor som importen 
1969 

• exporten var större 1969 än 1959 

I I exporten 1969 var större än importen 1959 

i I exporten till EFTA-länderna var 1969 större 
än importen 

I j importen från Canada minskade med 2,8 procent 
mellan 1959 och 1969 
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17. Varför är goda ekonomiska förbindelser med utlandet 

en nödvändig faktor för full sysselsättning i Sverige. 

(Sätt ett kryss för det rätta alternativet!) 

• Sverige har, jämfört med andra länder, låg utri

keshandel per innevånare 

• en mycket stor del av industrins produkter ex
porteras 

• importindustrins anställda utgör en stor del av 
antalet sysselsatta i industrin 

• goda ekonomiska förbindelser med utlandet ar 
ingen nödvändig faktor för full sysselsättning 
i Sverige 

10. Om importen till Sverige kraftigt ökar, kan man ge

nom att förändra tullar, valutakurser m m försöka 

dämpa importen. Sådana åtgärder kommer den svenska 

staten förmodligen inte att vidta annat än i direkta 

krislägen. Varför inte? (Sätt ett kryss för det rätta 

alternativet i) 

• åtgärderna är svåra att kontrollera 

• de svsn ska importtullarna är redan så låga att dB 
inte kan sänkas ytterligare 

I I dessa åtgärder är oförenliga med GATT : s och EFTA:s 
syften 

• den svenska importen är inte påverkbar av sådana 
förändringar 

19. (Sätt ett kryss för det rätta alternativet ! ) 

Betalningsbalansen 

• visar Sveriges BNP 

I I är differensen mellan Export fob och Import cif 

• består av handelsbalans, bytesbalans och försörj
ningsbalans 

• upptar samtliga transaktioner med utlandet under 
en viss period 
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(Sätt ett kryss för det rätta alternativet !) 

Bytesbalansens saldo är detsamma som 

I I saldot på kapitalbalansen med omvänt tecken 

• sjöfartsnettot 

• restposten 

• s aldot av valutareservens förändringar 

Inkomster och utgifter av turism 

ÏÏRgland 
Frankrike 
Grekland 
Italien ... 
Norge ... 
Spanien 

USA .. 
övriga 

Hur stort blev Spaniens turistnetto år 1967? 

Svar: ' _____ 

•Se tabell, uppgift 21 i Vilka länder fick minskade 

inkomster 1967 jämfört med 1966. 

Svar: • — 

Föräncir 
1966 •1967 i proc 
1045 1 154 4 11 
3 188 3 300 + 6 
o 290 5 413 + 2 

744 660 —•11 
7 592 7 405 — 3 

404 530 + T 
o 8S6 5 800 — 

515 507 + 10 
4 114 4 53«) 4- 9 
8 268 S 550 + 4 

15 470 18 231 + 12 
52 643 56 308 + T 

Kr) Utgifter 
FörSndr 

1S66 19*7 i proc 
972,4 1188 + 22 

4 *m 3 968 — 8 
5 189 5 704 + 10 

213 213 — 

1 357 1550 +14 
400 408 + 16 
348 40(5 +26 

1258 1 402 + 10 
8 180 7 900 — 3 

13 810 10 614 J- 2 
11 705 12 000 + 10 
47 750 51 657 + 8 

Svenskarnas utgifter för turism i utlandet är större 

än våra inkomster av utländska turister i Sverige. 

Vilka åtgärder kan då Sverige vidta för att förbatt-

ra förhållandena? (Sätt ett kryss för de två rikti

ga alternativen!) 
I—I förhindra Sveriges invånare att åka utomlands på 

semester 
• förhindra utlänningar att komma till Sverige på 

semester 
I"*! öka möjligheterna för svenskarna att medföra 

svenska kronor vid semester i utlandet 

• lägga en s k turistskatt på svenskarnas utlands-

turism 
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24. När kan det vara till fördel för ett u-land att ha* 

Kapitalimport? (Sätt ett kryss för det rätta alter

nativet ! ) 

• när kapitalet används för inköp av personbilar 
för privatbruk 

• när la ndets militärutgifter är höga 

• när kapitalet investeras i produktiva företag 

I I när landet kommit ur "den onda cirkeln" 

25. Medlemsskap i IMF innebär att medlemslandet arbetar 

för att: (Sätt ett kryss för de två riktiga alter

nativen! ) 

I j främja stabilitet i växelkurserna 

avskaffa nationella bestämmelser om importrestrik
tioner'' ) 

• upprätthålla en fri valutamarknad 

• sänka tullarna 1) restriktion = inskränkning 

26. Vilken beskrivning eller beteckning motsvarar fack

termerna i den högra spalten? (För över rätt bokstav 

till högra spalten.' ) 

a. höjning av de utländska växlingsbar 
valutornas värde 

b. revalvering depravering 

c. konvertibel devalvering 

apreciering 

• 

OBS.' En rad i högra spalten blir tomi 



Bilaga 11:9 

59 
9 

27. Bankernas 
valutakurser 

(Ica 19/2 1973 
Köp. Sälj. Ändr-

Pund 10.90 10.95 
Pund 10.90 10.95 

—6 —7 
VB doll tel 48.48 1/2 4.50 : 

-f-1/2 — 
check 4.47 1/2 4.50 

+1/2 — •• 
D-mark 151.30 152.30 . «— 

JFranska fr 96.45 97.20 . 4-20 
. • (varubet) 

4-20 

Franska fr 94.75 95.50 — 

» (ka pitaibet/rescvaluta) 
Belg, fr 10.95 13.05 —. 

Schw. fr 133.00 134.00 — 

Florirter 151.00 152.00 +25 
Danska kr 73.00 71.75 — 

Norska k r 74.25 75.00 — 

Xire 0.78 1/2 0.79 1/2 • — 

Schilling« 21.10 21.30 —l 
î'in. :sirk 114.25 115.25 —25 
Escudos 17.75 18.10 — 

Kan doll te! 
' check 

4.51 4.54 1/2 +1/2 Kan doll te! 
' check 4.50 4.54 1/2 +1/2 
îshinl kr 4.G0 4.70 
Spanska p 7.55 7.75 — 

Yen 1.69 .1.74 +1 
Alla kurser är nominella. 

+1 

Studera tabellen! Du behöver 100 D-mark i kontanter 

för en sportlovsresa till Tyskland. Vad kostar dig 

detta enligt tabellen, när du växlar till dig den tyska 

valutan? Svar: . 

28. Studera tabellen i uppgift 27! När du kommer hem 

från din tysklandsresa har du 10 D-mark kvar. Hur 

mycket får du av banken för dem? 

Svar: 

29. Organisationen EPU ersattes i slutet av femtiotalet 

av Europeiska monetära avtalet (EMA, European Mone

tary Agreement). EPU verkade främst för att göra 

valutorna konvertibla. Varför? (Sätt ett kryss för 

de två riktiga alternativen!) 

I I för att förhindra alltför omfattande turism i USA 

I I för att förbättra förutsättningarna för utrikes
handel 

I I för att förhindra den stora europeiska varuexpor
ten till USA 

I I för att befrämja utbytet av varor och tjänster 
mellan olika länder 
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Anta att Sveriges bytesbalans sedan länge visat på 

ett stort underskott. Statsmakterna sänker kronans 

yttre värde. Inga större förändringar av världs

marknadspriset sker. Vilka konsekvenser får sänk

ningen av kronans värde? $Sätt ett kryss för de två 

riktiga alternativen !) 

• 'exporten ökar, vilket ger till resultat att till
gången på utländsk valuta i Sverige ökar. Detta 
är en fördel för oss. 

• om efterfrågan i Sverige minskar på t ex pund men 
utbudet är detsamma, tenderar punäkursen att stiga. 

• exportvarorna blir mer lättsålda 

• exporten ökar, vilket ger till resultat att till
gången på utländsk valuta i Sverige ökar. Detta 
är en nackdel för oss 

I I Svenska varors konkurrenskraft på de utländska 
marknaderna minskar 
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Tabell 1. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för 
lärarprov i ämnet matematik, avsnittet Inte
graler, 

Upp
gift 

Beteende
nivå 

Grad av över
ensstämmelse 

1 C B,?R 
2 A n.44. 
3 A n .àà  
4 C 0,78 
5 C 0,42 
6 C n.AA 
7 C n .åå  
8 D n.m. 
9 D n.qn 
10 • n.3fi 
11 C n.m 
1 2 C n.sn 
13 C 0,78 
14 D i.nn, 
1 5 D 1.00-

övriga data 

p = 0,5667 

Pe= 0,3757 

te s s 0,3069 

VarU)' 
= 0, 0026 

SE r , : 
( K ) 

= 0 ,0510 

K 

SE(<) 

». 6,02 

i 
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Tabell 2. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för 
• lärarprov i ämnet matematik, avsnittet Sanno

likhet. 

Upp Beteende Grad av över' 
gift nivå ensstämmelse 

1 A 1,00 
2 A 0,67 
3 C U,t>7 
4 C 0,47 
5 C 1,00 
6 A 0,67 
7 A 0,67 
ö B 0 A7 
9 B 0,47 
10 B 0,40 
1 1 D 0,67 . 
12 C 0.67 
13 B 0,40 
14 B 0,40 
1 5 D 0,40 
16 B 0,47 
17 B 1,00 
10 B 0.67 . 
19 C 0.67 
20 D 0,40 
21 • 0,40. 
22 0 0,40 -
23 B 0,67 
24 C 1,00 
25 • 1,00 

Övriga data 

p = 0,5787 

e= 0,2605 

K = 0,4303 

Var(K)= 0,0011 

SE(K) = 0,0332 

<_ = 12,96 
SE f ì l K J 



Tabell 3. Beteendenivåer och övriga beidömningsdata för expertprov 
ämnet samhällskunskap, avsnittet Lag och rätt. 

Upp Beteende Grad av över
gift nivå ensstämmelse 

1 A-D 1,00 
2 A-D 1,00 
3 G-I 1,00 
4 G-I 0,60 . 
5 A-D 1,00 . 
6 A-D 1,00 
7 A-D 0,40 
8 G-I 0,40 
9 A-D 1,00" 
10 A-D 1,00. 
11 A-D 0,60 
12 G-I 0,40 
13 A-D 1,00 
14 A-D 

O
 
O
 

1 5 G-I 1,00 
16 A-D 0,40.. 
17 E.F 1,00 
18 A-D 1 «00 . 
19 G"! 1,00 
20 A-D 0,40 
21 E.F 1,00 
22 A-D 0.60 
23 G-I - 1,00 
24 G-I 1.00 
25 A-D 1.00 
26 A-D 1.00 
27 G-I 1.00, 
28 G-I 0.60 
29 A-D 1.00 
30 A-D 0.60 
31 G-I 1.00 
32 G-I 1.00 

Övriga data 

P » 0,8437 

Pe= 0,4544 

K = 0,7135 

V A R(K) 
= 0 ,0032 

SEf -, (K) 
= 0 ,0565 

K 

S E(K) 

= 12,63 
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Tabell 4. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för 
lärarprov i ämnet samhällskunskap, avsnittet 
Lag och rätt. 

Upp Beteende Grad av över
gift nivå ensstämmelse 

1 G -1 0, 33 
2 A-D —

*
 

O
 
o
 

3 A-D 0,33. " 
4 A-D 1,00 
5 A-D 1,00 
6 A-D 

O
 
O
 * 

7 A-D 1 ,00 
6 A-D 1, 00' 
9 A-D 1,00 
10 A-D 1,00 
11 A-D 1,00 
12 A-D 1,00 
13 A-D 1,00 
14 A-D 

o
 
o
 * 

15 A-D 1,00" 
16 A-D 

o
 
O
 * 

17 A-D 

O
 
O
 * 

18 A-D 1,00 ' 
19 G-1 1,00 
20 A-D 1,00' 
21 A-D 1,00 
22 A-D 1,00- ' 
23 A-D 1,00 
24 G-1 0,33 
25 

LL
. 

* 

LL
) 

1,00 

Övriga data 

F = 0,9200 

P =0,7396 
e 

K- 0,6927 

Varf .,=0,0660 
L K J 

SE f 0,2569 
L K ) 

jc 

SE 
2,70 

(K) 



gi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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5. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för 
expertprov i ämnet samhällskunskap, avsnittet 
Utri keshandel. 

Beteende
nivå 

A-D 
A-D 
E,F 
E,F 
G-I 
A-D/G-I 
A-D 
A-D 

Ltf 
E, F  
G-I 
A-D/G-I 
A-D 
A-D 
E, F 
E,F 
G-I 
G-I 
A-D 
A-D 
E, F 
E,F 
G-I 
G-I 
A-D 
A-D 
E, F 
E,F 
G-I 
G-I 

Grad av över
ensstämmelse 

,00 
TfïïT 
70ÏÏ" 
TÏÏTT 
,50 
,33 
7ÏÏÏÏ" 
TÖTT 
,00 
TÜTT 

,00 
,33 
,00 
,00 
7ÏÏTT 
TDO 
,50 
Too" 
TTnr 
Tïïû" 
'00 
,00 
,50 
TÖTT 
,00 
,00 
7TÏÏT 
TÖTT 
7UTT 
,00 

övriga data 

P= 0,9056 

P =0,3401 
6 

k =0,8569 

Varf ì = 0, 
[ K J ' 0030 

SE f . = 0, 
C K J 

0545 

£ =15, 
SE, Ì 

lK ) 

72 
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Tabell 6. Beteendenivåer och övriga bedömningsdata för 
lärarprov i ämnet samhällskunskap, avsnittet 
Utrikeshandel. 

Upp Beteende Grad av över
gift nivå ensstämmelse 

1 A-D 1,00 
2 A-D 1,00 
3 A-D 0, 50 
4 A-D 1,00 
5 A-D/G-I 0,33 
6 A-D 0,50 
7 A-D 0,50 
8 A-D 1,00 
9 A-D 1>00 
10 A-D 1,00 
11 A-D 1, 00 
12 A-D 1, 00 
13 A-D/G-I 0,33 
14 A-D 1, 00 
15 A-D 1, 00 
16 A-D 1 0 0 
17 A-D 0,50 
18 A-D/G-I 0,33 
49 A-D 0,50 
20 A-D 0,50 
21' A-D 0,50 
22 A-D 1, uu 
23 A-D 1 ,00 
24 A-D 1 ,00 

övriga data 

P=0,8056 

P=0,7478 

k = 0,2292 

Var, ,=0,0495 
(K J 

SE( , =0,2224 
(K) 

JC 
SE (K) 

= 1,03 



Tabell 7 a. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp 
gifter på olika beteendenivåer i expertprov i 
ämnet samhällskunskap. Avsnittet Lag och rätt. 

ÄmnesSamhällskunskap Avsnitt Lag och rätt 
Grundskolans högstadium, åk 7 Utvald grupp: Alla (pojkar + 
Antal deltagare: 325 Bortfall:1(=0,3 %) flickor) 

Beteende Antal upp P" värden 
nivå gifter Hög- Mellan- Låg Total

grupp grupp grupp grupp 

A-D 15 .841 .659 .424 .645 

E,F 2 .920 .852 .678 .824 

G-1 10 .751 .530 .305 .529 

A-I 27 .818 .635 .409 .623 

Tabell 7 b. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp
gifter på olika beteendenivåer i expertprov i 
ämnet samhällskunskap. Avsnittet Lag och rätt. 

Ämne: Samhällskunskap 
Grundskolans högstadium, åk 7 
Antal deltagare: 187 

Avsnitt: Lag och rätt 
Utvald grupp: Pojkar 
Bortfall: 0(=0 %) 

Beteende- Antal upp P" värden 
nivå gifter Hög- . Mellan- Låg Total

grupp grupp grupp grupp 

A-D 15 .823 .648 .395 .627 

E,F 2 .913 .839 .633 .804 

G-I 10 .720 .486 .288 .496 

A-I 27 .797 .612 .383 .600 
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Tabell 7 c. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp
gifter på olika betéendenivåer i expertprov i 
ämnet samhällskunskap. Avsnittet Lag och rätt. 

Ämne: Samhällskunskap Avsnitt: Lag och rätt 
Grundskolans högstadium, åk 7 Utvald grupp: Flickor 
Antal deltagare: 138 Bortfall: 1C =0,7 %) 

Beteende Antal upp p-värden 
nivå gifter Hög

grupp 
Mellan
grupp 

Låg-
grupp 

Total
grupp 

A-D 15 .861 .683 .453 .669 

E,F 2 .955 .865 .721 .850 

G-1 10 .784 .580 .351 .573 

A-I 27 .844 .666 .445 .655 

Tabell 8 a. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp
gifter på olika beteendenivåer i expertprov i 
ämnet samhällskunskap. Avsnittet Utrikeshandel. 

Ämne: Samhällskunskap 
Gymnasieskolan, åk 2 
Samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje 
Antal deltagare: 193 

Avsnitt: Utrikeshandel 
Utvald grupp:Alla (Poj
kar och flickor) 
Bortfall: 2(1.0 %) 

Beteende Antal upp p-värden 
nivå gifter Hög- Mellan Läg- Total

grupp grupp grupp grupp 

A-D 10 .898 .739 .592 .742 

E,F 10 .817 .685 .548 .684 

G-I 8 .916 .843 .637 .807 

A-I 28 .874 .750 .589 .740 
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Tabell 8 b. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp
gifter på olika beteendenivåer i expertprov i 
ämnet samhällskunskap. Avsnittet Utrikeshandel. 

Ämne: Samhällskunskap Avsnitt: Utrikeshandel 
Gymnasieskolan, åk 2 Utvald grupp: Pojkar 
Samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje 
Antal deltagare: 65 Bortfall: 1(=1,5 %) 

Beteende Antal upp p-värden 
nivå gifter Hög Mellan Låg Total

grupp grupp grupp grupp 

A-D 10 .894 .728 .589 .735 

E,F 10 .828 .676 .633 .706 

G-1 8 .917 .918 .604 .831 

A-1 28 .877 .764 .609 .752 

Tabell 8 c. Medelvärden av lösningsproportioner, p, för upp
gifter på olika beteendenivåer i expertprov i äm
net samhällskunskap. Avsnittet Utrikeshandel. 

Ämne: Samhällskunskap Avsnitt: Utrikeshandel 
Gymnasieskolan, åk 2 Utvald grupp : Flickor 
Samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje 
Antal deltagare: 128 Bortfall: 1(=0.8 %) 

Beteende Antal upp p-värden 
nivå gifter Högg Mellan Låg Total

grupp grupp grupp grupp 

A-D 10 .894 .757 .580 .746 

E,F 10 .809 .683 .520 .673 

G-1 8 .921 .800 

CD CD m .795 

A-1 28 .871 .743 .582 .734 
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