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SAMMANFATTNING 

I föreliggande litteraturgranskning ingår studier som 
har behandlat övnings- och instruktionseffekter på test. 
De studier som genomförts inom problemområdet är rela
tivt många och varierar såväl i uppläggning som i inne
håll och genomförande och därför har granskningen skett 
utifrån en speciell systematisering och avser i huvudsak 
enbart standardiserade test. Utgångspunkten har varit 
att de redoivsade studierna sorterats och analyserats 
under huvudrubrikerna övning och instruktion. Inom res
pektive rubrik har studierna sedan också sorterats enligt 
ett visst system som inneburit parallellitet och möjlig
heter till jämförelser inom och mellan betingelserna 
övning och instruktion. Studiernas design har utgjort den 
huvudsakliga struktureringsvariabeln och därutöver har 
struktureringen gjorts utifrån övnings- och instruktions-
betingelsens varaktighet, vilken typ av test som utnytt
jats, samt individkarakteristika. Det sistnämnda har inne
burit att försökspersonernas ålder, kön, prestationsnivå 
och tidigare erfarenhet av test har innefattats. I den 
avslutande diskussionen, som innehåller en sammanfattande 
beskrivning av övnings- och instruktionseffekter på test, 
behandlas dels olika problem som är förknippade med genom
förandet av en litteraturgranskning inom detta område, 
dels vilka slutsatser som kan dras utifrån existerande 
forskning inom området. 
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SUMMARY 

This review of literature includes studies that have dealt 
with effects of practice and instruction on tests. The 
studies that have been carried out within the problem area 
are fairly numerous and vary both with regard to design 
content and procedure. This has been taken into account 
in the systematization used in the review. Furthermore 
the review deals on the whole only with standardized tests. 
The systematization or structure which has been used m eans 
the starting-point has been that the reported studies have 
been classified and analyzed under the main headings prac
tice and instruction. The studies have also, within each 
heading, been classified according to a certain system 
implying parallelism and possibilities of comparisons 
within and between practice and instruction. The design 
of the studies has been the main structuring variable and 
the structure has, in addition to that, been based on the 
permanence of practice and instruction, type of test used, 
and individual characteristics. The latter has meant that 
the subjects' age, sex performance level and earlier 
experience of tests has been included in the structure. 
The concluding discussion, including a description of the 
effects of practice and instruction on tests, deals with, 
on one hand, various problems associated with the procedure 
of a review of literature within this special problem area 
and, on the other, the conclusions that can be drawn on 
the basis of existing research within this field. 
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Utnyttjandet av skriftliga prov för mätning av individers 

kunskaper och färdigheter är i dag en vanlig företeelse i 

vårt samhälle. Vad som i vardagligt språkbruk avses med 

skriftliga prov är oftast det som i ett mera mättekniskt 

sammanhang kallas för ett subjektivt prov. De subjektiva 

proven, av vilka essäproven utgör ett exempel, var i ett 

historiskt perspektiv den vanligast förekommande provtypen 

fram till början av vårt sekel (Nilsson, 1979). En växande 

kritik mot denna provtyp, främst på grund av de t subjektiva 

inslaget i själva rättningssituationen, resulterade så små

ningom i ut vecklandet av en ny provtyp; de objektiva proven. 

Denna provtyp, vars ursprung är USA och 1920-talet (Ebel, 

1972), eliminerade flertalet av de kritiska frågor som vid 

denna tidpunkt rests mot de subjektiva proven. I ett objek

tivt prov blir nämligen utfallet detsamma oavsett vem som 

gör rättningen eller bedömningen vilket inte behöver vara 

fallet i ett subjektivt prov. Termen subjektiv-objektiv 

refererar således till själva bedömningssituationen. 

Införandet, och ett alltmer ökat utnyttjande, av objektiva 

prov gav doc k så småningom en vid flora av kritiska invänd

ningar även i anslutning till denna provtyp (se t ex Kirkland, 

1971). Många av dessa invändningar, vilka äger sin giltighet 

även i dag, kan formuleras som frågor, och om så görs är den 

kanske viktigaste frågan huruvida objektiva test (prov) är 

känsliga för övning och/eller instruktion. Orsaken till att 

denna fråga är viktig och angelägen att få svar på framgår 

av följande något förenklade beskrivning. Om ett test är 

känsligt exempelvis för övning kan två individer, som antas 

ha exakt samma förmåga, få helt olika testpoäng om den ene 

men inte den andre i förväg övat sig på liknande test. Den 

som övat erhåller en högre poäng jämfört med den som inte 

övat och följden blir att relationen mellan de erhållna 

poängtalen inte representerar relationen mellan individernas 

faktiska förmågor. 



2 

Kunskapen om att test eventuellt kan vara känsliga för 

övning, eller speciella instruktioner i syfte att åstad

komma en poängförhöjning, är naturligtvis en källa till 

oro, såväl för den som avser att genomgå eller redan har 

genomgått ett test, som för den som ska fatta beslut uti

från testpoäng. Denna oro har i praktiken fått åtminstone 

tre konsekvenser. 

Den ena konsekvensen har varit att det i vissa länder upp

kommit en mängd privata tränings- och preparationsskolor 

vid sidan av den reguljära skolan. En vanlig inställning 

har varit att detta förekommit främst i USA, men enligt 

exempelvis Shimahara (1978) fanns år 1977 ungefär 50 000 

sådana skolor (juku) även i Japan. 

Den andra konsekvensen har varit att vissa författare och 

bokförlag specialiserat sig på instruktions- och övnings

böcker samt test och annat material som i ett eller annat 

avseende kan upplevas som relevant för den presumtive 

köparen/provtagaren. Som exempel på sådan litteratur i 

USA kan nämnas: Woodley, 1978; Deese & Deese, 1979; Divine & 

Kylen, 1979; Hirsch, 1980; Rockowitz et al, 1980. I sam

manhanget kan också nämnas att enligt Shimahara (1978) 

upptas ungefär 25 procent av bokhyllorna i en typi sk bok

handel i Japan av sådan litteratur. 

Den tredje konsekvensen har varit en omfattande undersök

nings- och forskningsverksamhet i syfte att försöka besvara 

relevanta frågeställningar i sammanhanget övnings- och 

instruktionseffekter på test . De studier som genomförts har 

dock varierat såväl i uppläggning som i innehåll och genom

förande. Även definitionerna av de centrala begreppen övning 

och instruktion har varierat, vilket ibland inne burit att 

samma empiriska företeelse getts olika namn och ibland a tt 

samma begrepp getts olika empirisk förankring. Konsekvenserna 

av denna brist på s ystematik har varit att det förelegat 

svårigheter att få en samlad bild av i vilken utsträckning 

och under vilka omständigheter olika test varit känsliga för 

övning och instruktion. 
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I föreliggande litteraturgranskning har syftet varit att 

utifrån en viss systematiserad strukturering av de studier 

som genomförts inom problemområdet försöka få en samlad 

bild av i vilken utsträckning och under vilka omständigheter 

olika test är känsliga för betingelserna övning och instruk

tion. 

Denna strukturering har inneburit att de redovisade studierna 

inordnats under de övergripande rubrikerna övning (Ö.I-Ö.V) 

och instruktion (I.1-1.VII). Inom respektive rubrik har stu

dierna sorterats enligt ett visst system som inneburit 

para 1le 11itet och möjliggjort jämförelser och sammanfattande 

beskrivningar av effekter av övning och/eller instruktion på 

erhållen testpoäng. Konkret har detta inneburit följande: 

I första hand har studierna inom respektive rubrik sorterats 

utifrån design (Ö.I-Ö.II respektive I.I-I.IV), effekternas 

varaktighet (Ö.III respektive I.V), effekternas korrelat 

(Ö.IV respektive I.VI) och effekternas orsak (Ö.V respektive 

I.VII). 

I andra hand har studierna sorterats utifrån respektive 

betingelses varaktighet vilket inneburit att övning under 

kort (K.TÖ) respektive lång tid (LTÖ) samt instruktion under 

kort (KTI) respektive lång tid (LTI) åtskiljts. 

I tredje hand ha r metodiska aspekter beaktats. Detta har 

inneburit att urvalet av försökspersoner beskrivits (fri

villiga, systematiskt urval, slumpmässigt urval), att antal 

tidigare erfarenhet av test beskrivits (där så varit möjligt) 

och att den beroende variabeln beskrivits (specialkonstruerat) 

test, typ av standardiserat test). 
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Motivering till litteraturgranskningens struktur samt 

några relevanta begrepp inom problemområdet 

Litteraturgranskningen har övergripande sorterats upp på 

två avsnitt, ett övnings- (ö) och ett instruktionsavsnitt 

(I). Orsaken till att detta gjorts har varit en strävan 

att försöka uppskatta effekten av respektive betingelse. 

För att möjliggöra detta har de två avsnitten också en 

viss parallellitet som i huvudsak utgått från design. 

Konkret har detta inneburit att exempelvis Ö.I (s 10) och 

I.I (s 32) är parallella i den bemärkelsen att för- och 

eftermätning med identiska eller parallella test ingår i 

både Ö.I och I.I, och med den huvudsakliga skillnaden att 

en instruktionsbetingelse genomförts mellan för- och efter-

test i I.I. Detta innebär således att de studier som sor

terats in under rubriken instruktion även innefattar en 

övningsbetingelse. En värdering av tillskottet från enbart 

betingelsen instruktion kan erhållas utifrån en jämförelse 

baserad på den tillskapade parallelliteten mellan de två 

avsnitten övning respektive instruktion. 

Den andra struktureringsdimensionen har varit experiment

betingelsens (övning och/eller instruktion) varaktighet. 

Innebörden i begreppet varaktighet har i detta sammanhang 

definierats utifrån "time on task". Orsaken till detta har 

varit att tid kan sägas vara en central variabel i de flesta 

inlärningssammanhang. Andersson (1976) beräknade i sina 

studier exempelvis tidsrelationen mellan den individ som 

var snabbast respektive långsammast vid inlärning av vissa 

bestämda uppgifter som en tidskvot, och av relevans i detta 

sammanhang är också det konstaterande som Gettinger & White 

(1979) gjorde: "Time to learn is a better correlate than 

IQ is" (s 405). Konkret har beaktandet av "time on task" 

inneburit att inom övningsavsnittet har korttidsövning (KTÖ) 

och långtidsövning (LTÜ) åtskiljts, vilket medfört att ett 

administrerande av två test, oavsett om de varit parallella 

eller inte, betecknats som KTÖ medan ett administrerande av 

tre eller flera test inom en viss studies ram inneburit att 
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övningsbetingelsen kategoriserats som LTÖ. Vad avser mot

svarande kategorisering inom instruktionsavsnittet i kort

tidsinstruktion (KTI) och långtidsinstruktion (LTI) är 

denna något mera relativ. Den huvudsakliga kategoriserings-

grunden har även här varit "time on task", där KTI getts 

sammanhängande och under kort tid (totalt upp till ungefär 

2 timmar) medan LTI däremot getts fördelat över flera till

fällen och totalt inneburit en instruktionstid på mer än 

2 timmar. Kategoriseringsgränsen 2 timmar har erhållits uti

från en preliminärgranskning av studier inom området och är 

i sig godtyckligt vald. Den huvudsakliga kategoriserings-

variabeln har däremot varit hopad/fördelad instruktion vilken 

inte minst motiverats utifrån frågan om ovidkommande fakto

rers inverkan mellan instruktionstillfällen. De två katego-

riseringsvariablerna torde också i kombination ge en relativt 

entydig indelning av de redovisade studierna. 

Den tredje struktureringsdimensionen har utgjorts, som tidigare 

angetts, av metodisk aspekt. Orsaken till att stor vikt har 

lagts vid exempelvis hur urvalet av försökspersoner har 

skett i en viss studie beror på att det föreligger vissa 

unika problem förknippade med de studier som genomförts inom 

området. Detta har konsekvenser för generaliserbarheten av 

en studies resultat och får i förlängningen konsekvenser för 

hur en samlad bild av ef fekten av övning och/eller instruk

tion på test ska kunna erhållas. 

I många studier har nämligen frivilliga försökspersoner ut

nyttjats vilket inneburit att de eventuella effekter som 

konstaterats i sådana studier är ett estimât av den samlade 

effekten av instruktion och självselektion. Till detta ska 

läggas att Powers (1980), i en utvecklad analys av data som 

Powers & Alderman (1979) erhöll vid en kartläggning av in

dividers olika förberedelseåtgärder innan de tog SAT 

("Scholastic Aptitude Test"), visade att de som frivilligt 
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utnyttjade s k coachingskolor dessutom också i betydl igt 

större utsträckning än övriga utnyttjade en eller flera 

alternativa förberedelsemetoder. Kunskapen om detta faktum 

minskar ytterligare generaliserbarheten i de s tudier som 

utnyttjat frivilliga försökspersoner. 

En annan aspekt på urvalet som också är specifik för detta 

problemområde är urvalets spridning över olika ålderskatego

rier. Gross (1977) uttryckte den konkreta situationen inom 

området i detta avseende på följande sätt: 

"While significantly higher scores have been obtained among students 
of all ages on specially constructed tests3 TW effects on standar
dized tests have been obtained only among elementary and preschool 
students. There has been no investigation of the effects of any of 
the TW components on the standardized test performance of intermediate 
or secondary students. This gap in TW research is particulary noteworthy 
since the subsequent educational experience of intermediate and secon
dary students are determined largely on the basis of standardized test 
scores" (s 98). 

Ytterligare en specifik urvalsaspekt som beaktats har att 

göra med försökspersonernas tidigare erfarenhet av test (se 

s 22, 53). Eftersom detta inte rapporterats i speciellt många 

studier, har det dock i många fall enbart varit möjligt 

att få en indirekt uppskattning av den tidigare erfaren

heten utifrån exempelvis ålder, nuvarande skolmiljö etc. 

Vilken beroende variabel som utnyttjats för att dra slut

satser angående effekter av övning och/eller instruktion 

har också utgjort en viktig metodisk aspekt som beaktats 

i denna sammanställning. I vissa studier har nämligen 

specialkonstruerade mätinstrument utnyttjats för att dra 

slutsatser angående närvaro/frånvaro av övnings- eller 

instruktionseffekter. Dessa mätinstrument (test) har ut

gjorts av medvetet felkonstruerade uppgifter, dvs upp

gifter där t ex ett visst samband mellan frågestam och 

korrekt alternativ etablerats vid s k "cues". 
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Försökspersonerna i dessa studier har vanligtvis instruerats 

och uppmärksammats på hur olika "cues" (ledtrådar) ska ut

nyttjas för att de skall kunna komma fram till det rätta 

svaret på en fråga, även om de inte har den kunskap som frågan 

baseras på (se t ex Hillman et al, 1965; Nilsson, 1975, 1976, 

1977). Effekten av sådana instruktioner har sedan konstaterats 

genom ett utnyttjande av specialkonstruerade mätinstrument där 

detta tillskapade samband mellan frågestam och korrekt alter

nativ förekommit. I välkonstruerade standardiserade test före

kommer emellertid ett sådant oegentligt samband mellan fråge

stam och korrekt alternativ mycket sällan och därför är den 

tänkta populationen av test till vilken utfallet av dessa 

studier kan generaliseras relativt liten. Denna sammanställning 

har därför baserats i huvudsak enbart på studier där standardi

serade test utnyttjats för att konstatera eventuella poängtill

skott på grund av betingelserna övning och/eller instruktion. 

Vad avser relevanta begrepp inom problemområdet kan konstateras 

att det abstrakta begreppet "test-wiseness" (TW) omnämnts i 

vissa av de studier som ingår i denna litteratursammanställ

ning. Det är därför på sin plats att ange var detta begrepp 

kommer in i sammanhanget. En distinktion görs därvid mellan 

abstrakta teoretiska begrepp och konkreta empiriska företeel

ser där TW utgör ett exempel på den förstnämnda och betingel

serna övning och instruktion ett exempel på den sistnämnda före

teelsen. Relationen mellan teoretiskt begrepp och empirisk 

företeelse kan sägas vara att om en viss individ utsätts för 

den empiriska företeelsen (övning och/eller instruktion) 

leder detta med viss sannolikhet till etablerandet av det 

teoretiska begreppet TW hos denne individ (Nilsson, 1979). 
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Eftersom denna litteraturgranskning i huvudsak innefattar 

en beskrivning av ett antal empiriska studier inom problem

området har det teoretiska begreppet TW på det hela taget 

inte utnyttjats i just detta sammanhang, däremot har det 

utnyttjats i den avslutande diskussionen. I denna har det 

sammanfattade utfallet av litteraturgranskningen relaterats 

till begreppet TW eller med andra ord: då h ar teori och 

empiri inom problemområdet, effekter av övning och instruk

tion på testprestation, relaterats. 

Avslutningsvis ska också konstateras att begreppet "coaching" 

inte utnyttjas i denna litteraturgranskning. Orsaken till 

detta är att coaching över tid varit ett samlande begrepp 

för allehanda förberedelseåtgärder, allt från drill på 

identiska uppgifter under kort tid till "... instruction of 

a developmental nature" (Pallone, 1961, s 654) över relativt 

lång tid och ibland har övning innefattats, ibland inte (se 

t ex St anley & Hopkins, 1972; Nilsson & Wedman, 1974). På 

grund av avsaknaden av en enhetlig och allmänt accepterad 

definition av begreppet "coaching" har denna term således 

inte använts och i de fall där t ex en instruktionsföreteelse 

betecknats "coaching" i en vis s studie har denna sorterats 

in i det nätverk som denna redovisning baseras på. 

Som inledning till den nu följande redovisningen av respek

tive betingelse (övning och instruktion) beskrivs strukturen 

i föreliggande litteraturgranskning ytterligare konkretiserad 

utifrån momentrubriker i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteraturgranskningens struktur 
utifrån momentrubriken inom respektive övnings-
(Ö) och instruktionsavsnitt (I) . 

ÖVNING INSTRUKTION 

Ö.I ÖVNING PÄ IDENTISKA 
ELLER PARALLELLA TEST 

- KTÖ 
- LTÖ 

1.1 KTI MED FÖR- OCH EFTER-
TEST SOM IDENTISKA ELLER 
PARALLELLA TEST 

Ö.II ÖVNING PÂ ICKE-IDENTISKA I.II KTI MED FÖR- OCH EFTER-
ELLER ICKE-PARALLELLA TEST TEST SOM ICKE-IDENTISKA 

ELLER ICKE-PARALLELLA 
TEST 

Ö.III ÖVNINGSEFFEKTERS 
VARAKTIGHET 

Ö.IV ÖVNINGSEFFEKTERS 
KORRELAT 

A. OLIKA TESTS ÖVNINGS
KÄNSLIGHET 

B. ÖVNING OCH INDIVID
VARIABLER 

1. Tidigare erfarenhet 
av test 

2. Prestationsnivå 
3. Kön 
4. Ålder 

Ö.V ÖVNINGSEFFEKTERS 
ORSAK 

I.III LTI MED FÖR- OCH EFTER-
TEST SÅVÄL PÅ IDENTISKA 
ELLER PARALLELLA TEST 
SOM PÄ ICKE-IDENTISKA 
ELLER ICK E-PARALLELLA 
TEST 

I.IV KTI, LTI OCH ËFTERTEST 
MED STANDARDISERAT TEST 

I.V INSTRUKTIGNSEFFEKTERS 
VARAKTIGHET 

I.VI INSTRUKTIONSEFFEKTERS 
KORRELAT 

A. OLIKA TESTS INSTRUK
TIONSKÄNSLIGHET 

B. INSTRUKTION OCH IN
DIVIDVARIABLER 

1. Tidigare erfarenhet 
av test 

2. Prestationsnivå 
3 . Kön 
4 . Ålder 

I.VII INSTRUKTIONSEFFEKTERS 
ORSAK 
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Ö V N I N G  

I. ÖVNING PÄ IDENTISKA ELLER PARALLELLA TEST 

övning på identiska test innebär att exakt samma test har 

genomgåtts en eller flera gånger före ett visst testtill

fälle med detta test och innebörden i b egreppet genomgång 

refererar i detta sammanhang till en individs tagande av 

ett test under standardiserade testbetingelser. Den prin

cipiella innebörden i begreppet parallella test är vanligt

vis att parallella test för jämförbara grupper av individer 

ska ge ungefär samma poängmedelvärde och standardavvikelse, 

dessutom att de parallella testen har samma format och samma 

svårighetsgrad och slutligen att instruktioner och övriga 

betingelser är lika. 

Korttidsövning (KTÖ) 

Olsson (1973) lät i en studie 421 elever från årskurs 4 

(10-11 år) genomgå samma multifaktoriella intelligens

testbatteri (DBA) två gånger med 3 veckors intervall. I 

studien, som baserades på fyra grupper med varierade 

övningsbetingelser, uppvisade den grupp (n=105) som enbart 

erhöll DBA som för- och eftertest ett övningstillskott på 

samtliga deltest. För ingetdera av de åtta deltesten var 

poängförändringen större än standardavvikelsen för mot

svarande deltest. 

Andersson, Dufmats & Jonsson (1971) utnyttjade också ett 

multifaktoriell intelligenstestbatteri i sin studie som 

genomfördes på två grupper av individer, en studentgrupp 

och en folkhögskolegrupp; totalt 209 personer. Vid omtest-

ningen efter 1 månad erhölls genomgående signifikanta 

poängförhöjningar på de tio deltesten för båda grupperna. 
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Skånes, Sullivan, Rowe & Shannon (1974) erhöll en statis

tiskt säkerställd poängökning från för- till eftertest 

när två versioner av ett bokstavsserietest administrera

des till 409 försökspersoner i åldern 10-15 år med 10 

minuters invervall mellan de två provtillfällena. 

Labouvie-Vief & Gonda (1976) hade i sin studie kvinnor i 

åldern 63-95 år (medelålder = 75 år). En grupp på 15 

kvinnor fick först genomgå ett förtest, som utgjordes av 

ett bokstavsserietest, och omedelbart därefter genomgå 

dels en parallell version till förtestet dels "Ravens 

progressive Matrices" och efter 14 dagar upprepades samma 

eftertest ytterligare en gång. Vid det omedelbara efter-

testet kunde en viss poängökning konstateras, som blev 

ännu större och statistiskt säkerställd vid den fördröjda 

eftertestningen efter 14 dagar. 

Antalet redovisade studier som innefattat korttidsövning 

är få och därför innebär ett försök till sammanfattning 

många osäkra moment. Detta beaktat förefaller tendensen 

vara att korttidsövning ger en poängökning på ett ef ter

följande test, speciellt om detta test är ett serietest. 

Långtidsövning (LTP) 

Pvning som den definieras under denna rubrik har i vissa 

fall studerats under mycket maximala betingelser. Heim & 

Wallace (1949, 1950) lät samma grupp individer genomgå 

samma intelligenstest ("AH 4") tio gånger med en veckas 

intervall mellan varje testtillfälle och Watts, Pidgeon & 

Yates (1952) administrerade under likartade betingelser 

ett test av generell intelligens åtta gånger. En beskriv

ning av utfallet i dessa studier kan sammanfattas i kon

staterandet att poängökningen var störst mellan första 

och andra testningen, därefter avtog ökningen successivt. 

Efter ungefär 4-5 testningar blev poängförändringarna på 

grund av övning oregelbundna och i vissa fall skedde en 

poängminskning. 
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Sett relativt föregående avsnitt som behandlade korttids-

övning (KTÖ) kan också testuppgifter som administrerats 

vid samma tillfälle delas upp på olika block vilket möjlig

gör att prestationen över block kan redovisas. Den studie 

som Goldstein & Chanse (1965) genomförde utgör ett exempel 

på detta. De administrerade ett spatialt test ("Embedded 

Figures") bestående av 68 uppgifter till 26 college-elever 

med 48 timmars tidsinvervall mellan de två testtillfällena. 

De baserade redovisningen av studiens utfall på totalt 8 

block av uppgifter, med 17 uppgifter inom respektive block, 

där block 1-4 utgjorde förtestet och block 5-8 utgjorde 

eftertestet. Prestationen förbättrades kontinuerligt från 

block 1 till block 6 och var relativt oförändrad från 

block 6-8. 

Spatiala test ("Shapes Analysis Series") ingick också i den 

studie som Heim & Watts (1957) genomförde på 182 individer 

(13-14 år), vilka fördelats på två grupper som erhöll ett 

spatialt test vid sju tillfällen med en veckas intervall. 

Den ena gruppen erhöll samma test de sex första gångerna 

medan den andra gruppen erhöll olika men parallella versio

ner samtliga sju tillfällen. Den grupp som erhöll samma 

test uppvisade en kontinuerlig poängökning de sex första 

tillfällena och en avsevärd poängminskning vid det sjunde 

icke-identiska tillfället. Den grupp som erhöll olika men 

parallella test uppvisade en mindre poängökning och från 

och med fjärde tillfället i princip ingen poängökning alls. 

Om prestationen för respektive grupp vid det sjunde till

fället jämfördes presterade den grupp som erhållit övning 

på parall ella men inte identiska test bättre än den andra 

gruppen. 

Den studie som Olsson (1973) genomförde (s 10) kan relativt 

detta sammanhang även betraktas som en studie där tre grupper 

(- experimentgrupperna) erhållit två verbala deltest vid fem 

tillfällen med ungefär en veckas intervall. Vid det första 

och femte tillfället administrerades samma deltest och vid d e 

tre mellanliggande tillfällena administrerades parallella och/ 

eller identiska deltest. Om resultatet vid första och femte 
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tillfället jämförs erhöll samtliga tre grupper en signifi

kant högre poäng på båda deltes ten jämfört med en fjärde 

grupp som enbart erhöll första och femte testtillfället. 

Slutligen kan nämnas att Longstaff (1954) i sin studie pa 

96 universitetsstuderande utnyttjade en testtyp som i vissa 

avseenden skiljer sig från såväl test av generell intelligens 

som spatiala prov. Han administrerade ett praktiskt-manuellt 

test ("Minnesota vocational test for clerical workers") upp

repade gånger över en tredagarsperiod och kunde även då 

konstatera en kontinuerlig poängökning på grund av övning. 

Sammanfattningsvis tenderar effekten av långtidsövning att 

vara störst i början för att sedan avta väsentligt. Övnings

effekten kan också iakttas såväl för intelligenstest och 

spatiala prov som för test av praktisk-manuel1 karaktär. 

II. ÖVNING PA ICKE-IDENTISKA ELLER ICKE-PARALLELLA TEST 

Den frågeställning som är aktuell under denna rubrik är 

huruvida övning på en typ av test innebär prestationsför

höjning på en annan typ av test. I princip samtliga redo

visade studier innefattar korttidsövning. 

Heim & Wallace (1950) lät 12 mentalt retarderade pojkar i 

åldern 12-14 år genomgå dels ett test av generell intelligens 

dels ett test benämnt Ravens matriser. De erhöll en tendens 

till transfer, dvs en poängförhöjning på eftertestet, och 

denna antogs bero på den träningseffekt som förtestet åstad-

kommi t. 

Ett liknande utfall erhöll också Watts (1953) då han i en 

studie utnyttjade två grupper av frivilligt deltagande 

studenter (n=767). Den ena gruppen (n=283) fick först 

genomgå ett relativt lätt test avsett att mäta generell 

intelligens ("AH 4") och därefter ett svårare test av samma 

typ ("AH 5"). Den andra gruppen (n=484) genomgick enbart 

det svårare testet. Den grupp som först erhöll övning på 
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det lättare testet presterade bättre på det efterföljande 

testet jämfört med den andra gruppen. Skillnaden tillskrevs 

till största delen det faktum att den förstnämnda gruppen, 

utifrån sin erfarenhet av övningen på det första testet, 

arbetade snabbare på det efterföljande testet. 

Den tidigare redovisade studien av Olsson (1973) kan sor

teras in även under denna rubrik. Han lät i sin studie 

(se s 10) de tre experimentgrupperna erhålla samma mängd 

övning (= 6 deltest) där övningsmaterialets likhet med två 

av de åtta deltesten i det efterföljande multifaktoriella 

testbatteriet (DBA) varierades mellan de tre grupperna så 

att likheten blev 100%, 50% och 0%. Studiens utfall med 

avseende på poängförändring, till följd av denna övning, 

visade ingen enhetlig tendens. Övning på en typ av test 

(=verbala test) hade således ingen påvisbar och poängför-

höjande effekt på prestationen på de sex övriga deltesten 

i DBA. 

Inte heller Andersson, Oafmats & Johnson (1971) erhöll 

något samband vid omtestningen mellan en individs förbätt

ring i pre station på ett test och hans förbättring på ett 

annat. De utnyttjade ett multifaktorie1lt intelligenstest 

i sin studie (se s 10). Liknande resultat erhöll även 

Melamätsä (1965) när han lät 130 pojkar från årskurs 8 

(14-15 år) genomgå tio deltest som tillsammans avsåg att 

mäta en verbal, en visuell och en "reasoning" faktor. 

Ett något annorlunda utfall fick däremot Labouvie-Vief & 

Gonda (1976) i sin studie på 60 gamla kvinnor (se s 11). 

I denna studie visade sig övningen (bokstavsserieprov) ha 

såväl en specifik effekt (poängökning vid retest med ett 

parallellt prov) som en transfererande effekt (poängökning 

på testet Ravens matriser). 
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Heinonen (1962) visade också att testpoängökning till följd 

av övning var direkt relaterad till den funktionella lik

heten mellan övningstest och efterföljande test. I sin studie 

utnyttjade han 16 motoriska test som administrerades till 

91 elever från årskurs 5 och 6 (11-12 år) med 5 dagars inter

vall. Han beskrev studiens utfall på följande sätt: 

"... the amount of transfer tends to increase as a function of 
increased factorial similarity between the activities involved" 
(s 177) . 

I detta sammanhang är det också av intresse att redovisa 

den studie som Eakens, Green & Bushell (1975) genomförde 

på 170 barn i åldern 6-7 år. De undersökte effekten av 

övning utan att ge övning på uppgifter från det test, 

("Metropolitan Achievement Test" = MAT), som s tuderades. 

Betingelsen övning genomfördes genom att, utifrån MAT, 

modellera ett test (BAT) som var exakt lika med avseende 

på tidsgränser, frågeformat, instruktioner och antal in

gående deltest. BAT administrerades G, 1 eller 4 gånger 

och utfallet blev att den grupp som erhållit multipla 

presentationer av BAT innan de genomgick MAT presterade 

bäst och att den grupp som erhållit en presentation av BAT 

presterade bättre än den grupp som inte erhållit någon 

presentation av BAT. 

Sammantagna indikerar dock flertalet av de redovisade 

studierna att övning på en typ av test sällan innebär 

prestationsförhöjning på en annan t yp av test. I de fall 

där tendenser till transfereffekter har kunnat iakttas 

torde nog andra bakomliggande faktorer (t ex bristande 

tidigare testvana) kunna förklara utfallet. Hartley 

(1969) har kommit fram till ungefär samma slutsats, vilket 

han uttrycker på följande sätt: 
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"... a pretest can only have a training function if pre- and post-
test questions are in a sense parallell and that they are in them
selves meaningful. If trainees cannot understand the questions 
(eg. because they have not been taught the necessary procedures) 
it is unlihely that such questions given in a pretest could have 
any training function" (s 134) . 

III. ÖVNINGSEFFEKTERS VARAKTIGHET 

En relativt entydig effekt av övning på identiska eller 

parallella test (se s 10) kan sägas vara en större eller 

mindre medelvärdesökning på ett efterföljande test. Denna 

ökning har kunnat konstateras oavsett om tidsintervallet 

mellan testningarna varit 10 minuter (ex. Skånes, Sullivan, 

Rowe & Shannon, 1974), en vecka (ex. Cane & Heim, 1950) 

eller en månad (ex. Peel, 1952). 

Fortsättningsvis redovisas studier där intervallet mellan 

testningarna varit relativt längre i syfte att belysa 

frågan om övningseffekters varaktighet. 

Watts (1954) administrerade ett test av generell intel

ligens ("AH 5") till en grupp frivilligt deltagande univer

sitetsstuderande (n=118) två gånger med ett års intervall. 

Den poängökning som kunde konstateras var större för matema

tikstuderande än övriga studerande. För totalgruppen var 

ökningen ungefär en standardavvikelse mellan de två test

tillfällena . 

Watts (1958) utförde en långtidsstudie avseende effekterna 

av ålder och övning på parallella test av generell in

telligens för flickor från 11-17 år (n=1.423). Detta inne

bar i princip att de som vid första testningen var 11 år 

kom att testas varje år till och med 18 års ålder: totalt 

åtta gånger, de som vid första testningen var 12 år kom 

att testas totalt sju gånger osv. Hon konstaterade att en 

högre ålder innebar en högre initial poäng. "It can be seen 

that the age-effects persist throughout the whole experiment" 

(s 116), men också att: 
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"practice accounts for most of the improvement between testings. 
The practice effect continues over at least seven testings3 
decreasing somewhat with each successive testing but showing little 
sign of ceasing" ( s 116). 

Härnqvist (1960) genomförde en liknande studie. Han delade 

upp den poängförbättring som kunde konstateras vid omtest-

ning med ett mu It ifaktorie111 testbatteri efter ett år av 

sammanlagt 2.328 barn i årskur serna 4-8 (10-15-åringar) i 

två komponenter: dels en normal utvecklingsbetonad uppgång 

på grund av a tt samma prov utnyttjats vid omtestningen 

(=omtestningseffekt). Han konstaterade att omtestnings-

effekterna i genomsni tt höll sig kring en halv poängenhet 

(testens standardavvikelser var ungefär 5-6 poängenheter). 

Droege (1966) undersökte relationen mellan initial testning 

med ett testbatteri betecknat GATB ("General Aptitude Test 

Battery") och omtestning med en parallell version av samma 

test efter ett, två respektive tre år. De testade var 

i åldern 25-34 år (n=72). Signifikanta ökningar erhölls för 

samtliga deltest som ingick i testbatteriet även då tids-

intervallet mellan testningarna var så långt som tre år. 

Berglund (1965) erhöll ett delvis liknande utfall när han 

administrerade ett testbatteri avsett att mäta verbal 

(motsatser), numerisk (additioner), spatial (klossar) och 

induktiv förmåga (sifferserxer) till sammanlagt 871 elever 

i åldern 9-16 år (8,5-16,5 år) med två års intervall. Detta 

innebar att elever från åldersgrupperna 9-14 år omtestades 

två år senare, dvs när de var 11-16 år. Han erhöll klara 

övningseffekter på två av de fyra testen; det spatiala och 

det induktiva testet. 
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Två test avsedda att mäta spatial förmåga ingick också i 

den studie som Burnett & Lane (1980) genomförde på 285 

college-studerande under deras första termin. Två år 

senare testades 142 av dessa studerande ytterligare en 

gång med samma test. Vid båda tillfällena arvoderades 

försökspersonerna för sitt deltagande. Prestationen vid 

eftertestningen var signifikant bättre än vid förtest

ningen. Poängökningen visade sig också vara relaterad till 

vilken/vilka akademiska kurser som genomgåtts under de två 

åren. 

Beaktat samstämmigheten i utfallet av de senast relaterade 

studierna erhöll Welch & Wahlberg (1970) ett emotsägandé 

utfall. De utnyttjade tre kognitiva och tre affektiva 

mätinstrument som för- och eftertest på 64 elever (14-18 år) 

från ett antal "secondary schools". De kognitiva mätinstru

menten avsåg att mäta kunskap om ett visst ämnesområde inom 

medicin och de affektiva mätinstrumenten avsåg att mäta in

ställning till och intresse för detta ämnesområde. Posttest 

utfördes 7 månader efter pretest och ingen pretesteffekt 

erhölls på något av de sex testen. 

Sammanfattade ger de redovisade studierna inte något sam

stämmigt utfall. En av orsakerna till detta kan vara att 

försökspersonerna i flera studier varit ungdomar vars test

poäng kan antas förändras av andra faktorer än övning. 

Detta beaktat förefaller dock tendensen vara att övnings-

effekterna är relativt varaktiga. Vernon (1960) formulerade 

sin ståndpunkt angående övningseffekters varaktighet på 

följande sätt: 

"These practice effects ave remarkably lasting. The evidence suggests 
that three-quarters of the gain found after one week is maintained 
up to six months3 and half of it still remains after one year" (s 129) . 
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IV. ÖVNINGSEFFEKTERS KORRELAT 

Avsikten är här att försöka relatera övningseffekter till 

individbetingelser och testuppgiftsbetingelser. Detta 

innebär att olika kategoriseringsansatser tillämpas på 

respektive betingelse i syfte att identifiera de katego

rier (variabler) som har högt samband med poängtillskott 

på grund av övning. I det första avsnittet (A) redovisas 

således vilka test kategorier som har visat sig vara mest 

övningskänsliga och i det andra avsnittet (B) redovisas 

vilka individvariabler som kan sägas ha betydelse för er

hållandet av en övningseffekt. 

IV :A. OLIKA TESTS ÖVNINGSKÄNSLIGHET 

Klassificeringen av test i kategorierna speed- och power

test har utnyttjats för att dra generella slutsatser om 

respektive testkategoris övningskänslighet. Vernon (I960) 

sammanfattade sin ståndpunkt i detta avseende enligt föl

jande : 

"When untimed and speeded versions of the same tests are compared3 
the vises are 75 to 90 per cent as great on the former as on the 
tatter" (s 130). 

Detta är i princip helt i öv erensstämmelse med de slut

satser som Cane & Horne (1951) drog utifrån en studie 

som tidigare utförts av Cane & Heim (1950). Slutsatserna 

formulerades på följande sätt: 

"The increase in the number attempted is at least 55 per cent over 
ten testingsi whereas the increase in ratio of correct to attempted 
is at most 16 per cent3 i.e. the most important effect of practice 
is improvement in speed" (s 139) . 
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Liknande slutsatser har för övrigt också formulerats av 

exempelvis Olsson (1973) och Andersson, Dufmats & Jonsson 

(1971). 

Beaktat indelningsgrunden speed-power, ansåg Anstey (1966) 

dessutom att test som innehöll ovanliga uppgiftstyper var 

mera känsliga för övning än test som innehöll en relativt 

vanlig uppgiftstyp. Han uttryckte detta på följande sätt: 

"Some types of test -items ave much move susceptible to pvactice... 
than othevsj depending chiefly on the complexity of the test in
structions and the voundaboutness ov unfamiliavity of the opevations 
involved in answeving the item" (s 58) . 

Analogitest, som kan sägas vara ett exempel på en ovanlig 

uppgiftstyp, har också visat sig Vara känsliga för övning. I 

två studier (Colver & Spielberger, 1961; Spielberger, 1969) 

konstaterades exempelvis att över 75% av försökspersonerna 

erhöll en poängökning mellan förtest och eftertest med en 

parallell version. Även bokstavsserieuppgifter kan inne

fattas i sammanhanget ovanliga uppgiftstyper och Holzman, 

Glaser & Pellegimo (1976) uttryckte deras övningskänslig

het på följande sätt: 

"A small amount of pvactice on lettev sevies completion pvoblems, 
without instvuction3 could lead to slight, but significants gains 
in pevfovmance" ( s 355). 

Spatiala test är också en testkategori som visat sig vara 

känslig för övning. Härnqvist (1960) erhöll i sin studie 

den största övningseffekten, ungefär två poängenheter, 

för ett spatialt test medan övningstillskottet var betyd

ligt mindre (ungefär 0,5 poängenheter) för ett verbalt 

och ett logiskt-induktivt test. 
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Även Berglund (1965) erhöll i sin studie den största 

övningseffekten på ett spatialt test men erhöll även 

en klar övningseffekt för det logiskt-induktiva testet 

(sifferserier). I sammanhanget kan också nämnas att det 

numeriska testet (additioner) uppvisade ett genomsnitt

ligt poängtillskott över åldersgrupper som var negativt. 

Ett liknande fall vad avsåg konstaterade övningseffekter 

erhöll också Andersson, Dufmats & Jonsson (1971) i sin 

studie. Det största övningstillskottet konstaterades dels 

för det deltest som avsåg att mäta spatial förmåga dels 

för ett satskompletteringstest. Synonymtestet var i princip 

det, av de tio deltesten, som var minst övningskänsligt. 

Olsson (1971) fann också att det synonymtest som han utnytt

jade i sin studie inte var speciellt övningskänsligt, men 

samtidigt att motsatstestet var betydligt mera övnings

känsligt. Båda proven avsåg att mäta samma bakomliggande 

förmåga (=verbal förmåga) men var således olika övnings

känsliga. 

Att test eller testbatterier som avser att mäta samma 

begrepp kan vara olika övningskänsliga har också Vernon 

(I960) konstaterat: 

"What is important̂  thoughs is the degree of heterogeneity of 
diversity of types of items. Some battery tests such as Army 
Alpha and Otis Advanced give unusually big rises because they 
include such varied sub-testsy whereas Moray House tests are 
so constructed as to contain more homogeneous items" (s 130) . 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de test som ten

derar att vara mest övningskänsliga är dels powertest 

dels test som de testade sällan eller aldrig stött på 

tidigare eller test där de testade är relativt ovana 

vid de operationer som innefattas i själva testuppgif

terna . 
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IV ; B. ÖVNING OCH INDIVIDVARIABLER 

Betingelsen övning ger inte en enhetlig effekt för alla 

individer. I ett flertal studier har det påvisats att 

vissa individer gynnas/missgynnas av speciella övnings-

och testbetingelser. De individvariabler som, utifrån 

studier inom problemområdet, kan sägas vara av betydelse 

är följande: 

1. Tidigare erfarenhet av test 

2. Prestationsnivå 

3. Kön 

4. Ålder 

B.l. Tidigare erfarenhet av test 

Utifrån utfallet av de studier som hittills redovisats 

i denna litteratursammanställning har framgått att individ-

variabeln tidigare erfarenhet av test är av betydelse för 

uppkomsten av en övningseffekt. Givet att en individ har 

stor tidigare erfarenhet av test har denna faktor en mindre 

inverkan jämfört med om en individ har liten tidigare er

farenhet. Detta faktum har också uppmärksammats av exempel

vis Ebel (1965). Han ansåg att den testtagare som har liten 

tidigare erfarenhet av test missgynnas relativt sett mera 

av detta än vad den som har stor tidigare erfarenhet av 

test gynnas. 

Millman & Setijadi (1966) demonstrerade också i sin studie 

de ogynnsamma förhållanden under vilka en individ arbetar 

då denne tar test med ett ovanligt format. Jämförelser 

gjordes av prestationen för indonesiska och amerikanska 

studerande på test som utnyttjade öppna frågor och multiple-

choice frågor. Studiens utfall visade att indonesiska stu

derande presterade relativt bra jämfört med amerikanska 

studerande på de öppna frågorna men mindre bra på multiple-

choice frågorna. Tidigare testerfarenhet kan således vara en 

viktig varianskälla då man jämför poäng som erhållits från 
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två grupper som markant skiljer sig från varandra med av

seende på tidigare erfarenhet av test. Ungefär samma slut

satser har också Goslin (1968) och Eakins, Green & Bushell 

(1975) kommit fram till. 

Faktorn tidigare erfarenhet av test kan också ha en slags 

psykologisk inverkan på beteendet i en testsituation. Osler 

(1954) uppmärksammade detta på ett b elysande sätt. Han 

administrerade ett prov i räkning och informerade sedan en 

grupp att de tillhörde de 10% bästa på provet och en tredje 

grupp fick ingen information alls. På ett efterföljande 

parallellt prov presterade de tre grupperna markant olika 

resultat. Såväl den grupp som inte erhållit någon infor

mation om prestationsnivån på det tidigare provet som den 

grupp som erhållit information om att prestationen var 

mycket bra, presterade avsevärt bättre än de som erhållit 

information om att deras tidigare prestation var mycket 

dålig. 

Feather (1966) gjorde också en ungefär jämförbar iakttagelse, 

nämligen att de individer som upplevde ett misslyckande på 

ett prov pres terade sämre på ett efterföljande prov jämfört 

med de individer som upplevde en framgång och Kagan (1968) 

observerade i princip samma fenomen för 27 månaders barn. 

Faktorn tidigare erfarenhets psykologiska inverkan på 

beteendet i en testsituation har också etiketterats på 

andra sätt. Kirkland (1971) ansåg exempelvis att begreppet 

självuppfattning påverkar testprestationen, ett faktum 

som hon formulerade på följande sätt: 

"How a person thinks of himself influences his test behavior. If he 
feels that he oan and will perform satis factory on a test3 he is 
more likely to perform that way; the reverse is also likely" (s 307-
208) . 

Av citatet framgår att detta fenomen är ungefär samma som 

det tidigare redovisade. Begreppet testängslan kan också 

sägas ha etiketterat ungefär samma fenomen. 



24 

Hill & Sarason (1966) sammanfattade en serie longitudi

nella studier som utförts i syfte att belysa testängs

lans inverkan på t estprestationen och kunde bl a kons

tatera ett negativt samband mellan testängslan och test

prestation. Även Sassenrath (1967) kom fram till att 

det förelåg ett visst stöd för att vana och förtrogen

het med ett visst uppgiftsformat reducerar testängslan. 

Som sammanfattning kan konstateras att tidigare erfaren

het av test är av stor betydelse för en individs test-

prestation och att skillnader i detta avseende mellan 

individer inom exempelvis samma grupp resulterar i att 

oegentliga poängskillnader erhålls. Vidare kan också 

upplevelser i samband med tidigare testningar ha bety

delse för en individs prestationer i e fterföljande test-

situationer . 

B.2. Prestationsnivå 

I många studier har ett samband mellan individernas ini-

tiala nivå och ett tillskott på grund av övning kunnat 

iakttas (Peel. 1951; Wiseman & Wrigley, 1953; Cane S 

Heim, 1950; Heim & Wallace, 1949, 1950). Konkret ut

tryckt innebär detta att individer med hög prestations

nivå gynnas mera, dvs erhåller större poängökning, av 

betingelsen övning än individer med låg prestationsnivå. 

Anstey (1966) uttryckte detta faktum något mera speci

ficerat på följande sätt: 

"The practice effects -increase steadily with the intelligence of 
the children up to a maximum at I.Q. 's of about 120-130, but 
thereafter fall off again" (s 242) . 
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Ytterligare stöd för att en förtesteffekt ( övnirigsef f ekt ) 

manifesteras mera klart för högpresterande än för lågpres-

terande har också erhållits i studier av Frase (1970) och 

Skånes, Sullivan, Rowe S Shannon (1974). 

Givet de negativa slutsatser som tidigare i denna litteratur-

sammanställning (s 15) rent allmänt har gjorts vad avser 

övningens transfereffekter, har sådana ändå erhållits i de 

studier där individerna grupperats med avseende på pres

tationsnivå . 

Ferguson (1954, 1956) drog exempelvis slutsatsen att generell 

intelligens är relaterad till positiv transfer, dvs förmåga 

att utnyttja tidigare erfarenhet vid lösandet av nya problem. 

Denna slutsats har också accepterats av bl a Gagné & Paradise 

(1961); Catell (1963); Jensen (1967) och även Sullivan & 

Skånes (1971) kom fram till ungefär samma slutsats. 

Avslutningsvis kan det också konstateras att ovanstående 

belagda faktum, att högpresterande gynnas mera av övning 

än lågpresterande, inte alltid har kunnat iakttas som ett 

generellt fenomen. Droege (1966) fann exempelvis att sam

bandet mellan initial nivå och storleken på tillskottet på 

grund av övning var negativt för test avsedda att mäta 

numerisk förmåga men positivt för test avsedda att mäta 

spatial förmåga (jfr s 17). 

Utifrån de redovisade studierna förefaller dock tendensen 

sammanfattningsvis vara dels att högpresterande erhåller 

en större poängökning av betingelsen övning än lågpres

terande, dels att högpresterande förefaller kunna utnyttja 

tidigare testerfarenhet bättre vid lösandet av nya problem. 
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B.3. Kön 

I de studier som genomförts inom problemområdet har individ-

variabeln kön på det hela taget inte gett något enhetligt 

utfall i endera riktningen, dvs betingelsen övning före

faller inte gynna pojkar mera än flickor eller vice versa. 

Vernon (1960) formulerade detta faktum på följande sätt: 

"Sex differences ave sometimes reported3 but do not consistently 
favour boys or girls" (s 129) . 

Exempelvis Watts (1954) administrerade i sin studie (se s 15) 

test av generell intelligens till en grupp universitetsstu

derande med ett års intervall, men erhöll inga könsskillnader 

varken för totalgruppen eller när denna delades upp på 

matematikstuderande och icke matematikstuderande. 

I vissa studier har det dock visat sig att pojkar och flickor 

initiait legat på olika nivåer, dvs respektive grupps poäng

medelvärde har varit olika. I vissa fall (Heim & Watts, 1957; 

Goldstein & Chanse, 1965) har detta inneburit att den grupp 

som haft den lägre nivån erhållit ett större övningstill

skott och i andra fall (Brinkman, 1966; Andersson, Dufmats & 

Jonson, 1971; Sherman, 1974) har detta inte haft någon bety

delse för övningstillskottets storlek. 

3.4. Ålder 

Inte heller variabeln ålder har, i studier inom problemom

rådet, i någon större omfattning gett upphov till skillnader 

i poängtillskott på grund av övning. Vernon (1960) uttryckte 

detta på följande sätt: 

"Age seems to make little differense. Adult recruits show very similar 
rises to 10-year children" (s 129) . 
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Alder påverkar således inte individens förmåga att åstad

komma en poängökning från för- till eftertest. Om däremot 

olika åldersgruppers prestationer på samma test jämförs 

kan deras prestationsnivå vara olika (se t ex Härnquist, 

1960; Berglund, 1965). 

Det bör också tilläggas att test avsedda att mäta individers 

ordförråd till viss del är undantagna denna generella slut

sats angående frånvaron av samband mellan övningstillskott 

och ålder. Droege, Cramberg & Henkin (1963) och Droege 

(1966) fann exempelvis att det existerade en viss tillväxt 

av vuxnas ordförråd med ökad ålder upp till en viss nivå, 

och att detta till viss del förklarade ett konstaterat 

övningstillskott på test avsedda att mäta verbal förmåga. 

Abbey (1962) fann också i sin studie att ålder var en 

faktor av betydelse för övningstillskottet på ett per-

ceptuellt-motoriskt prov ("Toronto Complex Coordinator"), 

men på det hela taget har således variabeln ålder inget 

samband med ett poängtillskott på grund av övning. Undan

taget gäller således i viss mån test av verbal förmåga 

V. ÖVNINGSEFFEKTERS ORSAK 

Trots att det, som framgått av föreliggande litteratur-

sammanställning, kan sägas råda en relativt samstämmig 

uppfattning om att övning i vissa situationer ger ett 

poängtillskott på efterföljande test, att vissa test 

är mera övningskänsliga än andra test och att en indi

vids prestationsnivå och tidigare erfarenhet av test 

är av betydelse för övningstillskottets storlek, råder 

det delade meningar om vilken den generella orsaken till 

detta är. 
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En orsak som dock ofta anges är att individen utifrån 

övningen etablerar s k kognitiva strategier, eller som 

Vernon (1960) uttryckte det; "methods of tackling the 

various types of items" (s 130), som sedan utnyttjas 

vid ett efterföljande testtillfälle. 

Eftersom det tidigare (s 25) har konstaterats att poäng

tillskottet på grund av övning är större för högpres-

terande än för lågpresterande borde också, som följd av 

detta, strategier manifesteras mera uttalat för högpres-

terande. I ett antal studier har denna iakttagelse också 

kunnat göras. (Sullivan & Skånes, 1971; Skånes, Sullivan, 

Rowe & Shannon, 1974). I den förstnämnda studien uttrycktes 

detta på följande sätt: 

"The pre-test effect might allow bright subjects to establish a 
set for the type of problem3 which they then utilize to take 
fuller advantage of the practice than the dull subjects3 who 
might not understand the nature of the problem from exposure to 
the pre-test" (Sullivan & Skanes, 1971, s 292). 

Det har dock i vissa fall hävdats att mycket gamla personer 

inte alls utnyttjar kognitiva strategier vid problemlösning 

eller att de utnyttjar felaktiga kognitiva strategier och 

att detta skulle vara en av för klaringarna till att denna 

individkategori uppvisar en något lägre testpoäng än yngre 

individer (Botwinick, 1967; Kausler, 1970; Goulet, 1973). 

Labouvie-Vief & Gonda (1976) visade dock i sin studie 

(se s 13) att gamla med framgång kunde generera och utnyttja 

egna kognitiva strategier. 
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Det ska också i sammanhanget kognitiva strategier erinras 

om att French (1965) gjorde en koppling mellan kognitiv 

strategi och förändringen i faktorstruktur på grund av 

övni ng: 

"... systematizating is a tendency which leads a person to use 
specialized or symbolic thought processes; this changes what 
the tests measure and, consequently, affects the correlations 
between the tests" (s 28). 

Många studier har kunnat påvisa att olika tests faktor-

struktur förändras genom övning (Fleishman, 1953; Fleish

man & Fruchter, I960; Fleishman S Hempel, 1954, 1955) 

och i senare studier har också samma enhetliga utfall 

erhållits (se ex. Heinonen, 1962; Stadius, 1964; 

Olsson, 1973) . Den förstnämnda av dessa tre uttryckte 

detta faktum på följande sätt: 

.. the results of the factor analysis agree with those of a 
number of previous studies in showing that training changes the 
factorial structure of tests" (s 188) . 

Trots att orsaken till en övningseffekt vanligtvis brukar 

anges i termer av kognitiva strategier, före.kommer det 

att andra orsaker anges. Cane & Horn (1951) angav att 

"the most important effect of practice is improvement 

in speed" (s 139) medan Gustavsson S Toole (1970) angav 

följande tre förslag på orsaker till att en övnings

effekt kunnat iakttas i den genomförda studien: 

"... a pretest might be expected to enhance motivation3 induce 
learning of the items in anticipation of the posttesty and/or 
focus the learner's attention on specific parts of the material 
to be studied... " ( s 56 ) . 
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Orsaken till att analogiuppgifter är avsevärt mera övnings

känsliga har också förklarats av Moore (1971) i termer 

av tidigare erfarenhet: 

.. examinees may bring to the analogy task a greater variability 
of test-taking abilities than to a task of more familiarity. For 
example most examinees will be much more familiar with what to 
expect in a test on reading comprehension than in one on analo
gies" (s 199). 

Vad avser förklaringar till att övning i vissa fall haft 

en generaliserande effekt (pkt 2) har dessa också varit 

olika. Sime 8 Boyce (1969) angav individens ökade arousal 

eller uppmärksamhet som orsak. Berlyne (1954, 1966), 

Hartley, Holt & Swain (1970), Apter & Borer (1971) angav 

individens ökade nyfikenhet som orsak medan Warr, Bird & 

Rackham (1970) gav en förklaring i termer av en ökad med

vetenhet om vad som kunde förväntas hjälpa en individ att 

organisera material som hörde ihop. 

Förklaringar till att en övningseffekt uppkommer har även 

i vissa fall relaterats till individvariabler (pkt 6). 

Skånes, Sullivan, Rowe & Shannon (1974) konstaterade 

exempelvis i sin studie att det inte med säkerhet gick 

att dra några slutsatser om orsaken till den uppkomna 

pretesteffekten: 

"It might be motivational> with lower IQ subjects becoming 
discouraged by the difficulty and probably meaningless prob
lems with which they are faced" (s 566) . 

Berglund (1965) uppmärksammade också motivationens bety

delse i sammanhanget ovanliga och nya uppgiftsformat: 

"Thus a pure motivational factor may be operative - pupils are more 
interested in new tasks unlike those they are accustomed to at 
school" (s 141). 
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Som avslutning kan också nämnas att Wine (1971) i sin 

sammanfattning av ett antal studier avseende testängslan 

gav följande förklaring till att de med hög testängslan 

presterar sämre än de med låg testängslan: 

"... this performance difference is largely due to a difference in 
the attentional focus of high- and low-testanxious persons during 
task performance" ( s 92 ). 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att det inte 

föreligger någon allmänt accepterad generell förklaring till 

att en övningseffekt uppkommer. En ofta förekommande för

klaring är dock att betingelsen övning medför ett etable

rande av kognitiva strategier som sedan utnyttjas vid den 

efterföljande testningen. Det är också relativt vanligt 

förekommande att en förklaring relateras till andra individ-

variabler (s 22 ) . 
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I N S T R U K T I O N  

I. KORTTIDSINSTRUKTION (KTI) MED FÖR- OCH EFTERTEST SOM 

IDENTISKA ELLER PARALLELLA TEST 

Ett instruktionstillfälle (KTI) mellan identiska eller 

parallella test innebär att individerna före instruk

tionstillfället fått genomgå ett s k förtest som är 

identiskt eller parallellt med ett efter instruktions-

tillfället administrerat s k eftertest. Den konstaterade 

effekten, uttryckt i poäng på efterte stet, innefattar 

således både en övnings- och en instruktionskomponent. 

Vad avser studier där intelligenstest utnyttjats kan 

nämnas att Schubert & Cropley (1972) i sin studie tränade 

tre grupper (n=166) av barn (9-14 år), med olika social 

och etnisk bakgrund (indianer och vita), att använda vissa 

strategier för att lösa uppgifter på WISC ("Wechler Intel

ligence Scale"). Vid eftertestningen 3-6 dagar efter för

testningen erhöll samtliga grupper en signifikant poäng

ökning som således orsakades av övningen och den speciella 

träningen. 

Några studier har också kunnat påvisa övnings- och instruk

tionseffekter för specifika deltest vilka vanligtvis brukar 

ingå i ett intelligenstestbatteri. Whitley & Davis (1974) 

utnyttjade analogiuppgifter i en studie på ett slumpmässigt 

urval av 184 universitetsstuderande som fördelades på fem 

olika experimentgrupper och en kontrollgrupp. De experiment

betingelser som studerades var övning, övning med feedback 

(=kunskap om rätt/fel på förtestet) samt tre instruktions

betingelser vilka varierades med avseende på förekomst av 

feedback och utnyttjande av strukturerande diagram. Den enda 

grupp som erhöll en signifikant poängförbättring på efter

testet jämfört med förtestet erhöll en instruktion (tid=50 

min) som baserades på både feedback och strukturerande 

diagram. 
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Sullivan & Skånes (1971) studerade effekten av korttids

instruktion och övning på ett b okstavsserietest ("Letter 

Series Test"). I instruktionen, som tog ungefär 20 minuter 

att genomföra, utnyttjades dels s ifferserieuppgifter dels 

bokstavsserieuppgifter, där de udda uppgifterna utgjordes 

av sifferserieuppgifter och de jämna uppgifterna utgjordes 

av bokstavsserieuppgifter. Respektive s ifferserieuppgift 

lästes högt av försöksledaren samtidigt som seriens princip 

förklarades och därefter fick individerna själva lösa den 

efterföljande bokstavsserieuppgiften som baserades på samma 

princip. Studien genomfördes på ett urval av sammanlagt 

132 elever i åldern 10-18 år och resultatet blev att varken 

övning eller instruktion påverkade poängutfallet i efter-

testet. 

En studie, där instruktionen varit synnerligen kort men 

trots detta haft effekt, men samtidigt innebar en oegent

lig förändring av de standardiserade testbetingelserna vid 

eftertestningen , genomfördes av Tuinman, Farr & Blanton 

(1972). De administrerade ett test på läsförs tåelse 

("Nelson Reading Test") två gånger med fyra veckors inter

vall till två grupper (12-14 år). De två grupperna erhöll 

olika instruktioner inför omtestningen. I den ena gruppen 

(n=79) angavs orsaken till omtestningen vara att man ville 

se hur mycket de hade lärt sig sedan förra testningen, medan 

man i den andra gruppen (n=81) utlovade olika priser 

(karameller, universitetströjor och radioapparater) beroende 

på hur mycket respektive individ kunde förbättra sin tidigare 

testpoäng. Effekten av belöning var signifikant i studien 

såväl i termer av antal besvarade items som i termer av test

poäng. Clifford, Cleary & Walster (1972) fick också ett lik

artat resultat för ett matematiskt test i en studie på 1035 

elever (10-11 år) med ungefär samma uppläggning. 
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Utifrån de redovisade studierna förefaller övning följt 

av korttidsinstruktion ge ett poängtillskott i ett 

efterföljande identiskt eller parallellt test om upp-

giftsformatet är komplext, och de testades tidigare 

erfarenhet av uppgiftsformatet är liten. 

II. KORTTIDSINSTRUKTION ( KTI ) MED FÖR- OCH EFTERTEST 

SOM ICKE-IDENTISKA ELLER ICKE-PARALLELLA TEST 

Den frågeställning som är aktuell under denna rubrik är 

huruvida övning eller speciell instruktion på en typ av 

test innebär prestationsförhöjning på en annan typ av 

test. 

Henriksson (1979) genomförde en studie på 696 gymnasie

elever från årskurs 3 som innefattade icke parallella 

för- och eftertest samt två olika korttidsinstruktioner 

(ungefär 25 minuter). Instruktionerna, som innebar infor

mation om specifika testtagningsstrategier för ett kvan-

titativt-numeriskt test och ett test av läsförståelse, 

följdes av en eftermätning med motsvarande test i respek

tive grupp. Ingen av de två instruktionerna hade någon 

påvisbar effekt på poängen i respektive eftertest jämfört 

med motsvarande kontrollgrupp som inte erhållit någon 

instruktion. 

Den mellanliggande instruktionsfasen kan också inriktas 

på förtestet i stället för som vanligtvis på eftertestet. 

Samuels (1969) utförde en studie på 96 universitetsstu

derande i syfte a tt belysa effekten av feedback i form 

av en diskussion av ett tidigare administrerat förtest 

på efterföljande eftertest. Den grupp som erhöll feed

back presterade signifikant bättre än den grupp som 

inte erhöll feedback såväl vid ett eftertest som genom

fördes direkt efter den speciella instruktionen (diskus

sionen) som vid ett eftertest som genomfördes efter 14 

dagar. 



35 

Omvig (1971) genomförde en studie med likartad upplägg

ning på 270 14-15-åringar där samtliga individer i 

experimentgruppen erhöll ett individuellt sammanträffande 

med en handledare som i detalj analyserade och diskuterade 

resultatet av ett tidigare administrerat prestationstest. 

Vid samma tillfälle gavs också viss information om test

ningens roll i skolan och dessutom viss instruktion om 

hur liknande test ska genomgås för att undvika onödiga 

poängförluster. På ett efterföljande testbatteri ("Iowa 

Tests of Educational Development") presterade experiment

gruppen bättre än en kontrollgrupp på samtliga 9 delprov, 

och skillnaden var statistiskt säkerställd på två av dessa. 

Parallelliteten kan också varieras utifrån svårighet. 

Parallella test innebär nämligen bland annat att för- och 

eftertest är matchade med avseende på svårighet. Vissa har 

då hävdat att variationen i förtestets svårighetsgrad kan 

ha betydelse för såväl effekten av en instruktion som 

prestationen på aftertestet. Hartley (1972) varierade svårig

hetsgraden hos ett förtest i 4 kategorier i en studie på 

130 fpp (14-15 år) och lät samtliga genomgå ett självin-

struerande instruktionsmaterial under 15 minuter. Inga 

signifikanta skillnader i prestation på eftertestet erhölls. 

Sammanfattade ger de redovisade studierna inget entydigt 

utfall vad gäller frågan huruvida övning och korttidsinstruk

tion på ett test g er poängtillskott på ett efte rföl

jande icke-pa ra Hellt test. 
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III. LÄNGTIDSINSTRUKTION (LTI) MED FÖR- OCH EFTERTEST 

SÅVÄL PÄ IDENTISKA ELLER PARALLELLA TEST SOM PÄ ICKE

IDENTISKA ELLER ICKE-PARALLELLA TEST 

Studier som innefattas under denna rubrik avser såväl 

specifika instruktionseffekter (parallella test) som 

generella instruktionseffekter (icke-parallella ellericke-

identiska test). Orsaken till att det inte görs någon 

distinktion mellan specifika och generella instruktions

effekter är att det i studier som ingår under denna 

rubrik inte kan anses vara motiverat att göra denna åt

skillnad, eftersom inverkan av okontrollerade variabler 

under den långa tidsperiod som studien genomförs i många 

fall kan anses betydande. 

Inledningsvis redovisas studier som genomförts på PSAT, 

SAT och GRE-Q - tre betydelsefulla test i de t amerikanska 

skolsystemet. 

Roberts & Oppenheim (1966) utförde en studie som baserades 

på sammanlagt 720 frivilligt deltagande elever (16-17 år) 

från 18 s k "Negro high schools". De som deltog i studien 

betecknades av författarna som kulturellt depriverade. 

Parallella versioner av "Preliminary Scholastic Aptitude 

Test" (PSAT) utnyttjades som för- och eftertest och den 

mellanliggande instruktionsserien omfattade 15 tillfällen 

(30 min) fördelade över en 16-veckorsperiod. Instruktio

nerna var inriktade på de testkategorier som ingår i PSAT 

och dessutom gavs möjligheter till övning på respektive 

uppgiftstyp. Instruktionen hade ingen påvisbar effekt. 

Coffman ä Neun (1966) undersökte i en studie på totalt 

44 universitetsstuderande vilken effekt en allmänt er

bjuden träningskurs i läshastighet och läsförståelse hade 

på poängen i "Scholastic Aptitude Test - Verbal" (SAT-V). 

Kursen genomfördes under 8 veckor med 6 timmar per vecka. 
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För- och eftertestpoäng i SAT-V analyserades varvid man 

fann att kursen inte hade någon effekt på poängen i SAT-V. 

Även Kintisch (1979) studerade effekten av övning och 

instruktion på SAT-V. Hon jämförde resultat på SAT-V 

för en experimentgrupp (n=38), som genomgått ett läsprog

ram mellan klass 11 och 12 (16-18 år), med motsvarande 

resultat för en matchad kontrollgrupp. Läsprogrammet ge

nomfördes under 20 veckor med träffar 2 gånger i veckan. 

Programmet innefattade övning och instruktion i ett effek

tivt tidsutnyttjande, i att besvara flervalsuppgifter, 

i att reducera testängslan och i att genomgå SAT. Studiens 

utfall indikerade att det genomförda läsprogrammet hade 

effekt på testpoängen i SAT-V. 

Utifrån iakttagelsen att många skolor ("secondary schools") 

erbjuder speciella program som utformats för att förbättra 

studerandes prestation på SAT-V (SAT; verbal del) genom

förde Alderman & Powers (1979) en studie där totalt 559 

elever från ett antal "secondary schools" fördelades slump

mässigt på två grupper; en experimentgrupp (n=239) som 

genomgått respektive skolas program (minst 5 timmar) och 

en grupp som fungerade som kontrollgrupp (n=320). Båda 

grupperna genomgick SAT-V som eftertest och hade tidigare 

genomgått PSAT ("Preliminary Scholastic Aptitude Test"), 

vilket således fungerade som förtest. Studiens utfall 

sammanfattades på följande sätt: 

"Secondary school programs specifically designed to improve student 
performance on SAT-Verbal section had little impact on total test 
score" ( s 20 ) . 



38 

Som avslutning redovisas en studie där avsevärda instruk

tionseffekter kunde konstateras på SAT-V. Pallone (1961) 

gav en omfattande och grundläggande kurs i läsfä rdighet och 

läsförståelse över dels en kortare dels en längre tids

period. Den förstnämnda varade sex sommarveckor med 90 

minuter per dag och den senare varade 5 månader med 50 

minuter per dag. Studien som genomfördes på ungefär 100 

individer resulterade i avsevärda poängökningar mellan 

för- och eftertest på SAT-V. Författaren konstaterade: 

"It is surmised that these gains are attributable to real and 
measurable improvement in reading skills as an effect of the 
developmental program" ( s 655). 

Även icke-verbala test: "Graduate Record Examination-

Quantitative", har studerats. I en studie på sammanlagt 

263 frivilliga deltagande svarta och vita elever från 

12 colleges genomförde Evans (1977) en instruktion som 

inriktades på GRE-Q och bestod av två delar; en del som 

bestod av en session vilken utformats för att bekanta 

eleverna med GRE och dess användning i syfte att reducera 

testängslan och en del som bestod av fyra sessioner elemen

tär matematik. Instruktionsprogrammet gav en liten poäng-

förhöjning vid eftertest i GRE-Q och denna effekt till

skrevs den första sessionen. Han var dock tveksam beträf

fande utfallets generaliserbarhet: 

"It is highly probable that these highly motivated (perhaps test 
anxious) people differ from persons who would volunteer for a 
coaching program and from GEE candidates in general" (s 24) . 

Matematiska uppgifter ingick också i en studie som Pike & 

Evans (1972) genomförde på sammanlagt 509 frivilligt del

tagande elever (ålder=16 år) från 12 "high schools". De 

undersökte effekten av speciell instruktion på tre typer 

av uppgifter avsedda att mäta matematisk förmåga som alla 

i ett eller annat avseende var relevanta för SAT-M. 

Parallella versioner av SAT administrerades med ungefär 
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två månaders invervall och mellan de två testningarna gavs 

speciell instruktion på endera av testtyperna medan en 

fjärde grupp inte erhöll någon instruktion. Den speciella 

instruktionen utgjorde totalt 21 timmar fördelade på ett 

instruktionstillfälle per vecka under 7 veckor. Dessutom 

tillkom ungefär 24 timmars hemarbete fördelat ungefär på 

samma sätt. Studiens utfall visade att samtliga tre upp

giftstyper var känsliga för instruktion. 

Vad gäller test avseende engelska språket ("English Compo

sition Test") genomförde Jacobs (1964) en längtidsin-

struktion på 127 frivilliga (12-15 år) från olika skolor 

under 6 veckor med 3 timmar per vecka. Instruktionen som 

syftade till att åstadkomma en förhöjning av testpoängen 

innefattade dels övning på tidigare testuppgifter i ECT 

dels allmänt uppsatsskrivande på engelska. Förtestet ut

gjordes av "PSAT-verbal" och i eftertestet erhölls en bety

dande variation i utfall mellan olika skolor: 

"We have3 then, rather clear evidence of over-all coaching effects 
in some schoolst and not in others" (s 8) . 

Effekten av övning och instruktion på lastest studerades 

av Callenbach (1973). Han genomförde en studie på 48 barn 

(7-8 år) som hade relativt liten vana av standardiserade 

test. Två grupper av barn som testats med ett läsförståelse-

test ("Stanford Reading Test") jämställdes med avseende på 

poäng på d etta test och därefter fick den ena gruppen (n=24) 

speciell instruktion bestående av 8 stycken 30-minuterslek-

tioner under en period av 4 veckor medan den andra gruppen 

inte erhöll någon speciell instruktion under motsvarande 

tid. Den speciella instruktionen innebar instruktion och 

övning avseende vissa "test-wiseness principer" och var "inne

hållsoberoende", vilket uttrycktes på följande sätt: 
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"... nonverbal materials that were logically -independent of the 
student's knowledge of the subject matter for which standardized 
reading test items are supposedly measures" (s 26) . 

Parallella versioner av läsförståelsetestet administrerades 

dels efter instruktionsperiodens slut dels efter ytterligare 

fyra månader. Den grupp som erhållit speciell instruktion 

presterade signifikant bättre vid båda tillfällena. 

Dillard, Warrior-Benjamin & Perrin (1977) utnyttjade också 

lästest i sin studie på 60 slumpmässigt utvalda svarta barn 

(11-12 år) med låg socio-ekonomisk status vilka initiait 

upplevde hög testängslan, hade små erfarenheter av test 

och en låg läsförmåga. Tre olika instruktionsansatser genom

fördes under en sammanlagd tidsperiod på 6 månader ("test-

wiseness skills", "applied test-taking self-concept skills", 

"no treatment"). Vid eftertestningen erhölls såväl ett sig

nifikant lägre uppskattat värde i testängslan som en högre 

poäng på läsfärdighetstestet. 

Även faktortest har studerats. I syfte att studera effek

ten av ett långtidsinstruktionsprogram på poängen på 

"Ravens Progressive Matrices" (RPM) genomförde Guinagh 

(1971) en studie på ett urval a v 40 färgade och 40 vita 

barn i åldern 8-9 år. Instruktionen, som innebar inskol

ning i att utnyttja en viss problemlösningsstrategi för 

RPM, genomfördes under en period på två veckor fördelat 

på 7 tillfällen om vardera 30 minuter. Ett signifikant 

bättre resultat erhölls vid eftertest med RPM. 

En sammanfattning av de redovisade studierna resulterar i 

slutsatsen att en erhållen poängskillnad mellan för- och 

eftertest förefaller bero, förutom som tidigare konstaterats 

utifrån övningsavsnittet, på individernas bristande tidigare 

erfarenhet av test (jfr s 24) och uppgifternas komplexitet 

(jfr s 21) även på instruktionsperiodens längd. I de sam
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manhang där effekter, som inte kan tillskrivas endera av 

de två förstnämnda faktorerna, kunnat konstateras har 

instruktionens längd varit ungefär 80 timmar (Kintisch, 

1979) respektive ungefär 250 timmar (Pallone, 1961). 

IV. KORTTIDSINSTRUKTION (KTI), LÅNGTIDSINSTRUKTION (LTI) 

OCH EFTERTEST MED STANDARDISERAT TEST 

De studier som ingår under denna rubrik skiljer sig från 

de som redovisats under de tre föregående rubrikerna 

(I-III) genom att den speciella instruktionen inte föregås 

av en förmätning. Ett säkerställande av jämförbarheten 

mellan olika grupper försvåras till viss del i dessa stu

dier. I vissa studier har man åstadkommit jämförbara grupper 

via mer eller mindre raffinerade metoder, i vissa andra 

studier har frågan om gruppernas jämförbarhet inte beaktats. 

Inledningsvis ska konstateras att under denna rubrik ingår 

egentligen också studier där en instruktion följts av ett 

icke-standardiserat test. En relativt vanlig försöksupp

läggning vid studiet av effekten av speciella instruktio

ner, som getts i syfte att åstadkomma en prestationsför

höjning, är nämligen att utnyttja medvetet specialkonstrue

rade uppgifter som möjliggör ett utnyttjande av principer 

och strategier vilka tidigare inskolats eller instruerats 

i den speciella instruktionen. Vid konstruktionen av dessa 

specialuppgifter har utgångspunkten i de flesta studier 

varit det kategoriseringssystem som utarbetades av Millman, 

Bishop & Ebel (1965). De systematiserade ett speciellt 

begrepp betecknat "test-wiseness" (TW) som baserades på 

två huvudgrupper av strategier; dels strategier som var 

oberoende av ett tests utformning (testkonstruktion) eller 

syfte, dels strategier som var beroende av ett tests utform

ning eller syfte. 
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De studier som utnyttjat medvetet specialkonstruerade 

uppgifter har vanligtvis studerat testtagarnas förmåga 

att utnyttja vissa ledtrådar vid problemlösningen. 

Konstruktion av dessa s k specialuppgifter innebär att 

uppgifterna medvetet konstrueras så att de innehåller 

ledtrådar som antas underlätta problemlösningen, dvs 

det har skapats ett oegentligt samband mellan en frågas 

stam och dess rätta alternativ, eller - annorlunda ut

tryckt: uppgiften har medvetet konstruerats felaktigt 

i något avseende. Den instruktion som föregår tagandet 

av dessa specialkonstruerade test syftar till att upp

märksamma den testade på förekomsten av olika ledtrådar 

och hur dessa ska utnyttjas vid uppgiftens besvarande 

(Se t ex McMorris, Brown, Snyder & Pruzek, 1972; Nilsson, 

1975; Diamond, Ayrer, Fishman & Green, 1976). 

I vissa studier har också en annan typ av icke-standar

diserade test utnyttjats nämligen s k nonsensuppgifter. 

Den vanligaste motiveringen till valet av nonsensuppgif-

ter, i stället för uppgifter med meningsfullt innehåll, 

är en strävan att eliminera effekter av försökspersonernas 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Materialtypen har 

företrädesvis använts för att erhålla indikatorer på en 

individs gissningsbenägenhet (se t ex Moore, 1968; 

Slakter, Koehler S Hampton 1970 a, b; Woodley, 1972). 

I sammanhanget icke-standardiserade test och TW kan för 

övrigt också nämnas att Rike (1978) i sin redovisning 

och sammanställning av studier av relevans för SAT 

("Scholastic Aptitude Test) grupperade de studier som 

enbart inriktats på TW i följande kategorier: gissning, 

risktaganden, svarsändrande och TW relaterat till vissa 

uppgiftstyper. Studier inom de tre förstnämnda katego

rierna utnyttjar i många fall medvetet specialkonstruerade 

uppgifter medan studier inom det sistnämnda området alltid 

baseras på standardiserade testuppgifter. 
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Slutligen kan det konstateras att det råder delade meningar 

om det berättigade i att använda medvetet specialkonstrue

rade uppgifter i studier som avser att undersöka effekten 

av övning och speciell instruktion. Vissa hävdar att före

kommande test alltid är behäftade med en felaktig uppgifts-

konstruktion, vilket berättigar-denna -typ av studier, medan 

andra hävdar motsatsen. Perrin, Jones, Stewart & Whitney 

(1974), som avgjort tillhör den senare kategorin, uttrycker 

sig på följande sätts 

"Since these flawed items would rarely appear on a standardized test3 
it seems logically inconsistent to use them when attempting to measure 
test-wiseness skills as applied to standardized tests" (s 3) . 

I vissa studier har såväl standardiserade som icke-stan-

dardiserade uppgifter ingått och jämförts med avseende 

på instruktionseffekter. 

Gross (1977) undersökte huruvida en instruktion avseende 

vissa aspekter av test-wiseness resulterade i högre poäng 

på både ett s tandardiserat test ("Metropolitan Achievement 

Test") och ett icke-standardiserat, specialkonstruerat 

mätinstrument. De aspekter av test-wiseness som ingick i 

studien var risktagande, deduktivt resonerande och tids

användning , dvs aspekter som var oberoende av testkonstruk-

tören eller testets syfte och således även kunde påverka 

poängen på standardiserade test. I studien utnyttjades ett 

programmerat instruktionsmaterial och studien utfördes på 

individer i åldern 13-14 år. Studiens utfall indikerade 

att instruktionen hade betydligt större påvisbar effekt på 

det specialkonstruerade testet än på det standardiserade 

testet. 
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Bajtelsmit (1975) genomförde en studie på 51 vuxna där 

det mätinstrument som användes bestod dels av felaktigt 

och specialkonstruerade uppgifter som avsåg att mäta 

tre specifika test-wisenessfärdigheter dels av korrekt 

konstruerade uppgifter. Instruktionsmaterialet bestod 

av ett självinstruerande arbetshäfte som informerade och 

instruerade om tre "test-wiseness färdigheter": ("similar 

option, absurd option, stem option"). Instruktionen gav 

en signifikant effekt enbart för de specialkonstruerade 

uppgifterna. Studiens utfall sammanfattades på följande 

sätt ; 

"It appears that on a well-constructed exam, few secondary cues 
should be available, thus eliminating this type of test-wiseness 
as a source of variance" (s 10) . 

Fortsättningsvis redovisas studier där enbart standar

diserade test utnyttjats. Perrin, Jones, Stewart & 

Whitney (1974) genomförde en studie på 59 frivilligt 

deltagande universitetsstuderande där man jämförde 

effekten av två betingelser, där den ena innebar att 

information om test-wisenessprinciper som var relevanta 

för en viss testning gavs via ett programmerat instruk

tionsmaterial, och den andra innebar att information om 

denna testning gavs via ett standardiserat informations

material. Individerna i de två grupper som erhöll respek

tive betingelse fick själva läsa igenom respektive material 

under två timmar en dag före testtillfället. Ingen signi

fikant poängskillnad erhölls mellan de två grupperna på 

fyra deltest i CLEP ("College Level Examination Program"). 
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Federal Trade Commission (FTC) i USA undersökte år 1979 

effekten på den erhållna poängen i SAT (Scholastic Aptitude 

Test) av de program som två utvalda s k coaching-skolor 

erbjöd. En icke-experimentell approach utnyttjades varvid 

data för de två individkategorierna; de som gått i 

coaching-skolor (n=1.003) och de som inte gjort detta 

( n= 1 . 738), jämfördes . Den ena skolans coachingprogram visade 

sig vara effektivt, dvs resulterade i en högre poäng på 

både den verbala (SAT-V) och den matematiska (SAT-M) delen 

av SAT, däremot inte den andra skolans program. Eftersom 

kursavgiften för den ena skolan var tre gånger så hög som 

för den andra skolan kan såväl skillnader i kursens upp

läggning och genomförande mellan de två skolorna som själv

selektion ha påverkat utfallet. 

Vad avser olika faktortest genomförde Berglund (1970) en 

studie på 386 elever från årskurs 4 (ålder=ll år) vilka 

fördelades slumpmässigt på fyra grupper med olika instruk

tionsbetingelser. Dessa betingelser utgjordes dels av tre 

olika specialkonstruerade testinstruktioner dels av testens 

originalinstruktion. Instruktionerna betecknades "intelligence, 

achievement, original, routine" och de tre specialkonstruerade 

instruktionerna hade till viss del utformats som exempli

fieringar och förklaringar till respektive begrepp. De test 

som utnyttjades var ett verbalt (motsatser), ett spatialt 

(block) och ett numeriskt (additioner) och studiens utfall 

blev att de olika instruktionernas manipulationer inte 

hade någon effekt på poängen i eftertestet. 

Ett spatialt test ingick också i den studie som Connor, 

Serbin & Schackman (1974) genomförde på 133 elever från 

årskurserna 1, 3 och 5 (6, 8 och 10 år). De gav en kort 

instruktion (5-10 minuter) i experimentgruppen inom respek

tive årskurs och på det eft erföljande testet ("Children's 

Embedded Figures Test") erhölls en signifikant poängskillnad 

till flickornas fördel på de tre årskurserna. Inom respektive 

grupp erhölls också skillnader i testprestation mellan års

kurser, vilket således innebar att i denna studie erhöll 

elever från årskurs 6 den relativt sett högsta testpoängen. 
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Avslutningsvis kan allmänt konstateras att ett flertal 

studier har påvisat en poängförhöjning på test till följd 

av speciella instruktionsbetingelser som inneburit en 

förändring av de standardiserade betingelser som vanligt

vis ska vara uppfyllda såväl för standardiserade som 

icke-standardiserade test. 

Ayllon S Kelly (1972) visade att en poängförhöjning kunde 

åstadkommas genom att tillämpa en viss förstärkningsprin

cip i testsituationen. Tolv retarderade barn som efter 

varje genomgånget deltest i MRT (Metropolitan Readiness 

Test) fick en symbolisk betalning för varje rätt svar 

erhöll en signifikant högre totalpoäng jämfört med mot

svarande grupp som inte erhöll denna speciella förstärkning. 

Samma utfall erhölls också i en delstudie som, under mot

svarande betingelser, genomfördes på 30 normalbegåvade 9-

åriga barn. 

Även Edlund (1972) förändrade den standardiserade test

situationen vid administrerandet av ett generellt intel

ligenstest till barn i åldern 5-7 år genom att i instruk

tionen till testet utlova att de efter testtidens slut 

skulle erhålla en karamell för varje rätt svar som pres

terades. Den ena (n=ll) av två grupper, som matchats med 

avseende på ett antal relevanta variabler, erhöll den 

modifierade instruktionen medan den andra gruppen erhöll 

den standardiserade test instruktionen. Den grupp som 

erhållit den modifierade instruktionen, erhöll också en 

signifikant högre testpoäng jämfört med den andra gruppen. 

En sammanfattning av de redovisade studierna där betingel

sen instruktion getts ger vid handen att effekter har 

konstaterats i betydligt större utsträckning om ett special

konstruerat mätinstrument utnyttjats. För standardiserade 

test är instruktionseffekten liten, givet att de standardi

serade testbetingelser under vilka testet är avsett att 

administreras inte förändras. 
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V. INSTRUKTIONSEFFEKTERS VARAKTIGHET 

I vissa studier har mätningen i den beroende variabeln 

(testet) upprepats en viss tid efter det att den spe

ciella instruktionen har genomförts i syfte att få in

formation om eventuella effekters varaktighet. 

Pike & Evans ( 1972) testade i sin studie varaktigheten 

hos de instruktionseffekter som kunnat konstateras genom 

att analysera försökspersonernas testresultat vid en 

reguljär SAT-testning4 månader senare. De grupper som 

erhållit instruktion presterade bättre än övriga på 

den matematiska delen ("SAT-M"). Guinagh (1971) visade 

också att den signifikanta poängskillnad mellan tränade 

och inte tränade som erhållits utifrån en speciell in

struktion på "Ravens Progressive Matrices" även- före

låg vid ett testtillfälle en månad senare. 

Callenbach (1973) konstaterade i sin studie på barn 

(7-8 år) som hade liten testvana att den grupp som er

hållit speciell instruktion på Stanford Reading Test 

presterade signifikant bättre efter 4 månader jämfört 

med en grupp som inte erhållit denna instruktion. 

Oakland (1972) däremot erhöll i sin studie på 72 förskole

barn av olika etnisk tillhörighet en viss effekt av en 

speciell övning och instruktion, fördelad över sex veckor 

med två tillfällen per vecka, som gick ut på att ge kun

skap och förtrogenhet med begrepp och färdigheter som 

förutsätts när ett barn tar ett mognadstest. Efter fyra 

månader hade instruktions- och övningseffekten försvunnit, 

dvs den instruerade gruppen presterade ungefär samma som 

en jämförbar men icke instruerad grupp på skolmognadstestet 

("Metropolitan Readiness Test"). 
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Jacobs (1964) genomförde en instruktionsserie inriktad 

på att höja poängen på ett test i engelska ("English 

Composition Test"). Den signifikanta poängskillnad som 

i vissa skolor kunde konstateras mellan de som erhållit 

och de som inte erhållit speciell instruktion förelåg 

inte vid omtestning efter tio månader. 

Sammanfattningsvis uppvisar de redovisade studierna en 

synnerligen varierande flora av utfall och inga generella 

slutsatser kan därför göras avseende instruktionseffekters 

varaktighet utifrån dessa studier. 

VI. INSTRUKTIONSEFFEKTERS KORRELAT 

Analogt med redovisningen av övningseffekters korrelat 

(s 16) är avsikten här att relatera övning och instruk

tion (KTI och LTI) till testuppgiftsbetingelser (A) och 

individbetingelser (B). 

VI :A. OLIKA STANDARDISERADE TESTS INSTRUKTIONSKÄNSLIGHET 

I detta avsnitt redovisas studier som innefattat standar

diserade test vilka visat sig vara speciellt instruktions-

känsliga, dvs de studier där den speciella instruktionen 

resulterat i en påtaglig poängförhöjning på e ftertestet. 

Vad avser intelligenstest utnyttjade Schubert & Cropley 

(1972), i sin studie på barn (9-14 år) med olika social 

och etnisk bakgrund, två deltest från WISC ("Wechler 

Intelligence Scale"). Författarna angav följande skäl till 

att just dessa två deltest ingick i studien: 

.. they both involve a particular strategy for their solution 
rather than mastery of a large body of information" (s 297) . 
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Instruktionen, som innefattade dessa strategier, resul

terade i en signifikant poängförhöjning på de två efter-

testen. 

Guinagh (1971) visade också att prestationen på ett logi skt-

induktivt intelligenstest ("Ravens Progressive Matrices") 

förbättrades avsevärt efter en instruktionsperiod på totalt 

3.5 timmar fördelad på sju tillfällen under en tvåveckors-

period. Studien genomfördes på 8-9-åringar med låg socio-

ekonomisk status. 

Test avsedda att mäta spatial förmåga ingår också vanligt

vis i ett testbatteri avsett att mäta begreppet intelligens. 

Brinkmann (1966) utnyttjade i sin studie på 54 elever ett 

programmerat instruktionsmaterial som genomfördes under en 

3-veckorsperiod. På det efterföljande testet ("Space 

relations") presterade den grupp som erhållit det program

merade materialet signifikant bättre än motsvarande kon

trollgrupp. Författaren konstaterade att: 

.. the functional skill of individuals in spatial visualization 
can be improved when appropriate training is provided" (s 184) . 

Även McGee (1978) erhöll en signifikant poängförändring 

från för- till eftertest i ett spatialt test ("Mental 

Rotation Test"). Studien, som saknade kontrollgrupp, 

genomfördes på 347 universitetsstuderande. Dessa erhöll 

en kort instruktion; "Each S... received unobtrusive 

training on the task between testing sessions" (s 87), 

mellan för- och eftertest som administrerades med tre 

veckors intervall. 

Connor, Serbin & Schackman (1977) kunde också, i en studie 

på 133 elever i åldern 6-10 år, konstatera att det spatiala 

test som de använde ("Children's Embedded Figures Test") 

var känsligt för en relativt kort instruktion (5-10 minuter). 
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Kategoriseringen verbala-matematiska test har också tagits 

som utgångspunkt för slutsatser avseende standardiserade 

tests instruktionskänslighet. Kogan & Wallach (1964) häv

dade exempelvis att det spelutrymme som så att säga ges 

för begreppet test-wiseness att operera måste vara olika 

för verbala och matematiska test: 

"... a mathematical aptitude test with multiple choice alternatives 
does not as readily lend itself to the elimination of incorrect 
alternatives through 'educated guessing' as does a verbal aptitude 
test. If risktaking dispositions are associated with a gambling 
response set on aptitude testsj such a set seems to have greater 
payoff value in the verbal than in the mathematical domain" 
(s 108). 

Trots detta kunde Evans & Pike (1973) visa att matematiska 

uppgifter också var instruktionskänsliga. De utnyttjade 

i sin studie tre komplexa matematiska uppgiftstyper: Kvan

titativa jämförelser (QC), "Data Sufficiency" (DS)"^ 

och Reguljär matematik (RM). Instruktionsserien bestod 

av sju tillfällen över lika många veckor. Utfallet samman-
« 

fattades på följande sätt: 

.. The QC format was most affected by special instruction followed 
in order by the DS and RM formats" (s 265) . 

När det gäller verbala s k läsförståelsetest har ett be

grepp som kallats "reading dependedness" kunnat påvisas 

i ett flertal studier (Preston, 1964; Weaver & Bickley, 

1967; Mitchell, 1967). Innebörden i detta har varit att 

de uppgifter som ingått i vissa l äsförståelsetest kunnat 

besvaras relativt tillfredsställande utan att den text 

som uppgifterna baserats på hade genomlästs. Utifrån 

1) DS har samma uppgiftsformat som NOG-provet i det 
svenska högskoleprovet. (Skolöverstyrelsen, 1901). 
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Millman's et al (1965) strukturering av begreppet test-

wiseness kan sådana uppgifter till viss del sägas vara 

beroende av test konstruktören, eller något mera drastiskt 

uttryckt: felaktigt konstruerade. 

Tuinman (1971) drog också slutsatsen att förekomsten av 

detta fenomen hade samband med test-wiseness, eller med 

hans terminologi: "sophistication". 

"Whether or not an item is reading dependent is a matter of degree. 
Reading dependency is relative to the level of sophistication of 
the subject taking the test" (s 291) . 

I detta sammanhang är kanske utfallet av den studie som 

Bornstein & Chamberlain (1970) genomförde av viss relevans. 

Utgångspunkten var att det språk som vanligtvis utnyttjas 

i flervalsuppgifter skulle kunna förenklas så att det inte 

blev mera komplext än vad som var absolut nödvändigt för 

att möjliggöra test av en viss kunskap eller färdighet. 

Studien som genomfördes på sammanlagt 302 skolelever från 

två åldersstadier (13 och 16 år) kunde inte påvisa någon 

effekt av "verbal load", eller som de uttryckte det: 

"... verbal load does not appear to be a significant factor 

in achievement testing" (s 604). 

Analogiuppgifter har däremot visat sig vara instruktions-

känsliga. Moore (1971) använde i sin studie på 38 univer

sitetsstuderande ett visst programmerat material som syf

tade till att förhöja prestationen på analogiuppgifter. 

Det programmerade instruktionsmaterialet gav information 

dels om olika typer av analogiuppgifter dels om olika 

förekommande relationer i dessa . Dessutom gav materialet 

information om specifika tekniker för att besvara analogi

uppgifter. Den programmerade instruktionen tog ungefär 

30-40 minuter att genomgå och den grupp som erhöll denna 

presterade signifikant bättre på ett efterföljande analogi-

prov än den grupp som inte erhöll denna instruktion. Stu

diens utfall sammanfattades på följande sätt: 

"In aonclusion3 these results shew that test-wiseness is subject 
to manipulation in analogy testing" (s 202) . 
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Bridgeman & Buttram (1975) instruerade en grupp individer 

(9-11 år) att använda en verbal sekvensiell strategi vid 

lösandet av icke-verbala analogiuppgifter. Efter tränings-

fasen som innefattade inskolning på tre analogiuppgifter 

följd av övning under handledning på ytterligare 5 analogi-

uppgifter fick såväl den grupp (n=100) som erhöll denna 

instruktion som en annan grupp (n=100) som inte erhöll mot

svarande instruktion genomgå ett standardiserat analogiprov. 

Den grupp som erhöll träning presterade signifikant bättre 

på analogiprovet jämfört med den grupp som inte erhöll 

denna träning. 

Även Alderman & Powers (1979) uppmärksammade analogiupp

gifters (och motsatsuppgifters) instruktionskänslighet. 

Detta beskrevs på följande sätt: 

"The small increase in SAT-V scores was traced -primarily to improved 
student performance on analogy and antonym items" (s 20) . 

Även French (1955) och Moore (1971) kom fram till att en 

individs prestation på analogi- och motsatsuppgifter 

kunde förbättras via speciella instruktioner. Däremot 

visade Whitley & Davis (1974) att enbart övning, även 

med feedback, inte hade någon effekt på prestati onen 

på analogiuppgifter om inte den kompletterades med in

struktion. 

Sammanfattat har de redovisade studierna samstämmigt 

visat att analogiuppgifter och till viss del även upp

gifter avsedda att mäta spatial förmåga är instruktions-

känsliga. Vad avser skillnader i instruk tionskänslighet 

mellan matematiska och verbala uppgifter föreligger inga 

enhetliga utfall. Det kan dock förmodas att eftersom 

matematiska uppgifter vanligtvis kan sägas vara mera 

lärokursinriktade jämfört med verbala uppgifter, som är 

av mera generell karaktär, så är de förstnämnda också 

mera känsliga för specifikt inriktade instruktioner. 

Såväl denna sistnämnda förmodan som sammanfattningen 

som helhet verifierades också av Jensen (1980): 
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.. gains are greater on nonverbal and performance-type items 
than on verbal and information items. Alsos numerical reasoning 
and arithmetic problems are more susceptible to coaching gains 
than are items based on verbal knowledge and reasoning" (s 592) . 

VI:B INSTRUKTION OCH INDIVIDVARIABLER 

Betingelsen speciell instruktion, liksom tidigare betingel

sen övning (s 22), ger inte ett enhetligt utfall för alla 

individer. De instruktionsbetingelser som i en viss situa

tion gynnar en speciell individkategori kan samtidigt 

också missgynna en annan individkategori. De individvariab

ler som behandlas under denna rubrik är identiska med de 

som behandlas i motsvarande föregående avsnitt. Detta inne

bär således att följande individvariabler behandlas: 

a) Tidigare erfarenhet av test 

b) Prestationsnivå 

c) Kön 

d) Ålder 

B.l. Tidigare erfarenhet av test 

Få studier har fokuserats direkt till relationen mellan 

tidigare erfarenhet och tillskott på grund av instruk

tion. Det har generellt konstaterats att en testtyp som 

den testade har liten erfarenhet av är mera känslig för 

speciell instruktion. (Se ex Vernon, 1954; Loret, 1960) 

och en tangerande dimension kan också sägas vara uppgif

tens komplexitetsgrad. Ju mera komplext uppgiftsformat, 

desto större tidigare erfarenhet krävs för ett bemästrande 

och följaktligen desto större förväntad instruktionskäns

lighet. De flesta studier har dock indirekt uppmärksammat 

betydelsen av tidigare erfarenhet genom att påvisa att 

tidigare erfarenhet av test ger en skillnad i faktisk 

testprestation.. Utifrån den kunskap som genererades i 

föregående avsnitt följer då att den tidigare erfarenheten 

har betydelse för tillskottet på grund av instruktion. Om 

en individ har stor tidigare erfarenhet av test innebär 
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detta vanligtvis att spelutrymmet för ett instruktions-

tillskott är betydligt mindre jämfört med om individens 

tidigare erfarenhet är liten. 

Fortsättningsvis redovisas således studier där skillnader 

i testprestation har erhållits på grund av skillnader i 

tidigare erfarenhet mellan olika individkategorier efter

som skillnader i poängtillskott av en instruktion kan för

väntas variera mellan dessa individkategorier. 

Vernon (1962) jämförde amerikanska och engelska studerande 

(ungefär 20 år) med avseende på prestation på ordförråds-

test och lästest och drog slutsatsen att skillnader i test-

prestation var att hänföra till skillnader i tidigare er

farenhet av testtyp och ungefär samma slutsats kom Millman & 

Setijadi (1966) fram till i en studie på amerikanska och 

indonesiska studerande (13-16 år) där de utnyttjade två 

typer av uppgifter: uppgifter utan fasta svarsalternativ 

och flervalsuppgifter. Mie-Ying Lo & Slakter (1973) 

konstaterade också ett liknande utfall i sin studie och 

relaterade detta till begreppet test-wiseness: 

"The Chinese students were consistently lower on mean TW score than 
their American counterparts. Hence a Chinese student with knowledge 
equivalent to an American student might very well score lower on a 
given aptitude or achievement examination due to lower TW" (s 59). 

Även för individer av samma nationalitet kan variation 

i tidigare erfarenhet föreligga. Dessa tidigare erfaren

heter behöver nödvändigtvis inte vara testspecifika och 

direkt uppenbara. Newland (1971) hävdade exempelvis att 

ett antal fundamentala basantaganden, vilka vanligtvis 

mer eller mindre indirekt förutsätts vara uppfyllda, också 

i realiteten måste vara uppfyllda för att en testpoäng 

ska kunna användas och tolkas med tillförsikt. Han angav 

som exempel att vissa mognadstest innefattade begrepp som 

höger, vänster, rad, kolumn och motsatt. Om ett barn så

ledes inte besitter en adekvat förståelse för dessa "bas-

förmågor", blir det handikappat på ett oegentligt sätt. 
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I detta sammanhang kan allmänt konstateras att förtrogen

het med det språk som används i standardiserade test ut

gör en fundamental och nödvändig förutsättning för test

tagandet, och enligt Oakland (1972) kan detta hänföras 

till test-wiseness. Rowley (1974) visade också att indi

vider av samma nationalitet och samma ålder (14-15 år), 

men med varierande individegenskaper (test-wiseness, 

risktagande) gynnades olika av uppgifter utan fasta svars

alternativ och multiple-choice uppgifter. 

"The results of this study indicate that the use of multiple ohoioe 
tests can produce scores which favour certain types of examinees 
and penalize others for reasons not explained in terms of their 
knowledge of the material being tested" ( s 21 ) . 

Samtliga hittills redovisade studier under rubriken 

tidigare erfarenhet har i en eller annan mening uppmärk

sammat effekten av att en grupp individer varierar med 

avseende på hur testförtrogna, testsofistikerade eller 

"test-wise" de testade är eller med andra ord: hur 

stor tidigare erfarenhet av test de har. Fortsätt

ningsvis redovisas studier som riktar uppmärksamheten 

mot den tidigare erfarenhetens psykologiska dimension. 

I vissa fall kan en instruktion ha effekt trots att den 

enbart innebär att samma test ges olika namn (Jensen & 

Schmitt, 1970; Strang, Bridgeman & Carrico, 1974) men i 

andra fall har en sådan instruktion inte haft någon 

effekt (Orfanos, 1979). Effekten av testängslan knutet 

till tidigare erfarenhet har också uppmärksammats: 

"The more familiar a student is with tests of a particular type3 
the less lihely he is to suffer extreme anxiety" (Kirkland, 1971, 
s 318) . 



56 

Osler (1954) visade också att en via instruktion indu

cerad förväntan om misslyckande påverkade prestationen 

på efterföljande uppgifter och Feather (1966) fann i 

sin studie att tidigare erfarenheter vad avsåg framgång 

eller misslyckande påverkade en individs förväntningar 

om framgång eller misslyckande. Koeppen (1974) drog också 

slutsatsen att personer som ofta känner sig hotade i en 

testsituation (upplever testängslan) måste lära sig färdig

heter med vars hjälp de kan reducera eller eliminera test

ängslan för att förbättra sitt testtagningsbeteende. Lik

nande slutsatser har också gjorts av Deffenbacher & 

Kemper (1974). I ett flertal studier har också effekten 

av s k desensitiviseringsprocedurer studerats (Ex. Bloom & 

Segal, 1977; Germeroth, 1978) men komplexiteten i denna 

ansats har även uppmärksammats: 

"While desensitization and stress management can do much to alleviate 
test anxiety, those procedures may be too complicated, too time con-
suming3 or simply too far removed from the instructional focus of 
most classroom teachers... If students familiarize themselves with 
the language and form of tests - especially multiple-choice tests -
they could learn to control the situation and, hopefully, their 
anxieties about the test situation" (Lange, 1976, s 275-276). 

Den sistnämnda slutsatsen får också stöd av Dillard, 

Warrior-Benjamin & Perrin (1977) i deras studie på 

svarta barn (11-12 år): 

"In summary3 anxiety may have debilitating effects on test-taking 
behavior. Improved test-taking skills3 however, reduce anxiety 
and improve standardized test results" (s 1139) . 

Sammanfattningsvis indikerar de redovisade studierna på 

den indirekta betydelsen av begreppet testängslan i detta 

sammanhang. Begreppet har nämligen i de flesta sammanhang 

studerats som ett problem per se, dvs inga som helst åt

gärder har vidtagits för att eliminera företeelsen test

ängslan. Givet att begreppet inte isoleras från sitt sam

manhang torde bristande tidigare erfarenhet vara den 

huvudsakliga orsaken till uppkomsten av t estängs lan hos 

en individ. I många sammanhang har detta också uppmärksam
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mats (se exempelvis Krohne, 1980; Fenton, 1980; Fearn-

Wannan, 1980; Flaugher, 1980). 

B.2. Prestationsnivå 

De studier som redovisas under denna rubrik uppmärksam

mar hur skillnader i prestationsnivå beaktats i olika 

studier eller testinstruktioner och därmed indirekt hur 

individer med olika prestationsnivå tillgodogör sig en 

instruktion. 

I vissa studier har det påvisats att tillskottet av en 

instruktion inte är relaterat till begreppet intelligens 

mätt med konventionella intelligenstest (Se ex Kreit, 

1967). Schubert & Cropley (1972) erhöll också ett liknande 

utfall då de instruerade barn (9-14 år) med olika etnisk 

och social bakgrund, vilka initiait hade en signifikant 

skillnad i testpoäng på ett intelligenstest ("Wechler 

Intelligence Scale"). Utfallet av träningen beskrevs på 

följande sätt: 

"... Indian children made gains in scores after training which were 
numerically equal to those of white children, despite the much 
higher IQ:s of the white children and, indeed, the ratio of gain 
scores to initial scores was, of course, greater for the northern 
Indian groups with its very low initial scores" (s 298) . 

En studie av Guinagh (1971) baserades på dels svarta och . 

vita barn med låg socioekonomisk status, dels hög och låg-

presterande. Den instruktion som gavs innan de gick igenom 

"Ravens Progressive Matrices" (RPM) gav följande utfall: 

"There was no significant difference between the high- and low DS 
(Digit Span) experimental group for the white children. Their DS 
scores had no effect on how much they improved on the RPM. But this 
was not the case with the black children. The high-DS black experimen
tal group had significantly higher means than the low-DS black 
experimental group" (s 33). 
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Bridgeman & Buttram (1975) konstaterade också i sin studie 

att det initiait förelåg en signifikant skillnad i test

prestation mellan svarta och vita till de vitas fördel på 

ett analogiprov. Författarna visade att om grupperna in

struerades att använda en viss verbal sekvensiell strategi 

och sedan fick genomgå analogiprovet eliminerades den sig

nifikanta poängskillnaden mellan de två grupperna. Studiens 

utfall sammanfattades på följande sätt: 

"The results suggest that a significant proportion of observed raae 
differences... may be attributable to a failure of many black to 
use spontaneously an efficient verbal strategy rather than a general 
reasoning deficit" (s 586) . 

Även Whimbey (1976) relaterade prestationsförmåga till 

begreppet strategi på följande sätt: 

"It's -oital3 I believe t that a person get immediate feedback on each 
step of his thinking process so he can learn to reason in the way 
demanded by most tests" (s 84-85) . 

Det förefaller således som att testpoäng är en funktion 

av strategi men det föreligger också indikationer på det 

omvända förhållandet, dvs att strategi är en funktion av 

individens förmåga. Belmont & Butterfield (1971) visade 

i laboratoriesituationen dels skillnader i strategi mellan 

normalintelligenta och intellektuellt retarderade, dels 

att de intellektuellt retarderades prestation ökade betyd

ligt om betingelserna varierades enligt det mönster som en 

normalbegåvad spontant utnyttjar. Bloom & Broder (1950) 

och McKinney (1973) har också gjort ungefär samma iakttagelse» 

De förstnämnda uttrycker detta på följande sätt: 

"Firstj the low-IQ students tend to engage in one-shot thinkings  
rather than in extended, sequential construction of understanding. 
Secondi he seems willing to allow gaps of knowledge to existt as 
if he didn't care about accurate understanding... low-aptitude 
students seem mentally careless and superficial. They often rush 
through the instructions or even skip them... When asked to reread 
the instructions more carefully} they frequently understand them 
and proceed correctly" (Bloom S Broder, 1950 , Ref. Whimbey, 
1976, s 84) . 



59 

Liknande slutsatser angående relationen mellan utnyttjad 

strategi och ability har också gjorts av Goldman (1972) 

utifrån en studie på universitetsstuderande: 

"These results suggested that -it may be -possible to seek 'most 
efficient ' strategies for given tasks3 and possibly 'conditionally ' 
most efficient strategies for individual ability profiles" ( s 347) . 

Sammanfattningsvis visar de redovisade studierna att 

effekten av instruktion inte är direkt knuten till in

dividens intellektuella nivå eller prestationsnivå och 

samtidigt också att prestationsnivån är relaterad till 

begreppet strategi och att högpresterandes spontant ut

nyttjade strategi med framgång kan modelleras, instrueras 

och tillämpas av "lågpresterande". Detta sistnämnda kon

staterande uttryckte Skånes, Sullivan, Rowe & Shannon 

(1974) på följande sätt: 

.. strategies can be learned by rote and applied to problems in 
much the same way as if the strategies were derived by subject" 
(s 568) . 

B.3. Kön 

Få om ens några studier har redovisat utfall som indikerat 

att individer av olika kön systematiskt gynnats/missgynnats 

av en viss given instruktion. Jensen (1980) innefattar även 

detta faktum när han mycket kortfattat uttrycker sig på 

följande sätt: 

"Age and sex show no consistent interaction with coaching effects" 
(s 592) . 

Om man, givet detta konstaterande utgår från iakttagelsen 

att könsskillnader i testprestation i vissa fall förekommer 

på verbala, matematiska och spatiala test (Se ex. Maccoby, 

1966; Maccoby & Jacklin, 1974; Schranz, 1978) föder detta 

tanken att det finns utrymme för olikheter i poängtillskott 

mellan kön som funktion av kön. Vad avser spatiala test har 
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denna iakttagelse kunnat göras i vissa fall (se ex Thomas, 

Jamison S Hummel, 1973; Connor, Serbin & Schackman, 1977), 

men inte i andra fall: 

"There was no evidence for a differential response to training and 
practice for females in comparison with males" (McGee, 1978, 
s 87) . 

I en granskning av studier som innefattat spatiala test 

konstaterade också McGee (1979) relativt detta samman

hang att olikheter i poängtillskott mellan kön för spatiala 

test i de flesta fall förmodligen kan relateras till andra 

bakomliggande faktorer. Vad avsåg testprestation rent gene

rellt uttryckte Fennema & Sherman (1971) detta förhållande 

på följande sätt: 

"... one should critically examine relevant control factors in studies 
reporting conclusions of "sex differences" and that one should assess 
the practical significance of these differences when they are found" 
(s 66) . 

B . 4. Alder 

Studier som innefattat denna variabel, och dessutom erhållit 

skillnader som kunnat hänföras till denna, har vanligtvis genom

förts på individer som kunnat placeras i relation till endera 

ändpunkten på ålderskontinuet. 

Vissa studier har varit centrerade kring svarsmarkeringar 

och svarsblanketter för yngre. Gaffney & Maguire (1971) 

fann att andra- och tredjeklassare (7- och 8-åringar) inte 

kunde utföra giltiga svarsmarkeringar på en svarsb lankett 

avsedd för datamaskinrättning. Fjärde- och femteklassare 

(= 9- och 10-åringar) kunde däremot göra detta sedan de 

erhållit speciell instruktion. Från och med sjätte klass 

(11-åringar) kunde de göra giltiga svarsmarkeringar. Del

vis samma slutsatser gjordes också av Ramseyer & Cashen 

(1971) som kom fram till att första- och andraklassare inte 

kunde använda en separat svarsblankett riktigt, vilket däre

mot högpresterande tredjeklassare kunde göra. Solomon (1971) 

erhöll däremot ingen effekt av svarsblankettens utformning 

på testprestationen i sin studie på 9-åringar med hög socio-

ekonomisk status. 
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Vad avser den reducerade intellektuella färdighet som ofta 

hår kunnat observeras hos gamla (Baltes & Labouvie, 1973; 

Riegel, 1973) har denna i många fall tolkats i termer av 

en mognadsmodell där minskningen i vissa biologiska kompo

nenter framhävts och betonats. På senaste tiden har dock 

denna tolkning ifrågasatts (Schaie S Labouvie-Vief, 1974) 

och uppmärksamheten har i stället riktats mot betydelsen 

av omgivnings- och experimentella faktorers betydelse för 

prestationen på prov avsedda att mäta intellektuell pres

tation hos gamla individer (Baltes & Labouvie, 1973; 

Labouvie-Vief, Hoyer, Baltes & Baltes, 1974). 

Genom träning av vissa prestationsrelaterade färdigheter 

och inskolning av vissa strategier hos gamla personer har 

man också i vissa studier kunnat påvisa en avsevärd pres

tationsförbättring (Goulet, 1973; Meichenbaum, 1974; 

Hoyer, Labouvie S Baltes, 1973; Labouvie-Vief & Gonda, 

1976). 

Utifrån de redovisade studierna förefaller det sammanfatt

ningsvis således inte föreligga något samband mellan 

variabeln ålder och betingelsen instruktion, givet att den 

senare inte studeras relativt ålderskontinuets ändpunkter. 

VII. INSTRUKTIONSEFFEKTERS ORSAK 

I föreliggande litteratursammanställning avseende effekter 

av korttidsinstruktion (KTI) och långtidsinstruktion (LTI) 

har, förutom enbart denna betingelse (jfr pkt I.IV) även 

betingelsen instruktion och övning (jfr pkt I.I-III) redo

visats. I studier där effekten av såväl instruktion som 

övning studerats i samma studie är det problematiskt att 

separera effekten av respektive betingelse om inte studien 

speciellt utformats för att möjliggöra detta. Få studier 

har utformats på detta sätt och de problem det innebär i detta 

sammanhang kommer att närmare behandlas i diskussionen. Redo



62 

visningen i detta avsnitt (VII) kommer därför att i huvudsak 

referera till källor där betingelserna övning och instruk

tion kunnat åtskiljas eller där enbart betingelsen instruk

tion studerats. 

I vissa studier har det helt enkelt konstaterats att en 

instruktion inte blir tillräckligt effektiv förrän den 

föregås av ett förtest (Wong 1975; Wicker, Weinstein, 

Yelich & Brooks, 1978) . I andra sammanhang har mera ut

förliga förklaringar angetts . Welch & Wahlberg (1970), som 

kan inordnas i det senare sammanhanget, angav följande 

två förklaringar som orsak till att för- och eftertest 

med mellanliggande instruktion vanligtvis medför en poäng

ökning : 

"The first, termed the 'pretest effect', would lead to higher scores 
of those who take pretests because of item-practice effects. The 
second, termed 'sensitization'3 would lead to- higher scores for 
only those in the experimental group who take the pretests because 
they learn what to concentrate on during their study of the experi
mental instructional materials as a result of having been exposed 
to the criterion" (s 605) . 

Sime S Boyce (1969) ansåg att effekten av ett förtest 

orsakades av en förhöjning av individernas arousalnivå 

medan exempelvis Apter & Boorer (1971) angav följande 

skäl till att en instruktion blev effektivare om den före

gicks av ett förtest: 

"The pre-test... may alert the student towards certain topics in 
the programs and orient him towards them so that he attends selec
tively to the program and learns these topics better than the 
others... another posibility is the effect of raising curiosity". 

Bracht & Glass (1968) hävdade emellertid att en poängför

höjning utifrån faktorn "sensitization" i första hand 

uppkommer för exempelvis affektiva test och att den i en 

betydligt mindre utsträckning uppkommer för kognitiva 

test och prestationstest: 
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"The results of empirical investigations of pretest sensitization 
indicate that the effect is most likely to occur when the depen
dent variable is a self-report measure of some aspect of personality, 
attitude3 or option. The pretest effect on academic achievement is 
apparently less prevalent3 but the results are inconclusive since 
the studies which have been conducted are not representative of 
experimental situations where it usually is necessary to use a 
pretest" (s 463). 

I detta sammanhang kan det också vara av visst intresse att 

relatera utfallet av den studie som Mungas & Walters (1979) 

genomförde utifrån konstaterandet att mätningar baserade 

på ett förtest ofta utnyttjas i terapeutiska sammanhang för 

att uppskatta olika behandlingsmetoders resultat. Samman

lagt 39 arvoderade och i viss utsträckning frivilligt del

tagande universitetsstuderande ingick i deras studie där 

ett visst träningsprogram genomfördes för två av totalt 

fyra grupper i en Solomon 4-gruppsdesign (Campbell & Stan

ley, 1963). Träningsprogrammet, vilket genomfördes under 

fyra på varandra följande veckor med 1.5 timmar per vecka, 

hade ingen påvisbar effekt. Däremot kunde författarna 

konstatera att förmätningen i sig hade effekt: 

"The obtained results indicate that pretesting effects should be 
taken into account when choosing outcome measures" (s 217) . 

Utifrån en redovisning och sammanställning av praktiska 

erfarenheter och egna studier avseende prestationstest 

angav Hartley (1973) även indirekt orsaken till att en 

instruktionseffekt kan uppkomma i denna situation. Han 

angav följande faktorer som avgörande för poängutfallet 

i eftertestet: (1) instruktionens längd och kvalité, 

(2) förtestets relevans, och (3) individernas ålder, 

prestationsnivå och tidigare erfarenhet. Vad avsåg den 

första faktorn (1) konstaterade han att i de flesta stu

dier där en förtesteffekt konstaterats, har instruktionen 

varit relativt kort. Om instruktionen görs tillräckligt 

lång och effektiv så ges inget spelutrymme för en förtest-

effekt . 
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Eftersom många studier inom problemområdet har utnyttjat 

ett programmerat instruktionsmaterial har också orsaker 

till uppkomna instruktionseffekter angetts i relation till 

denna typ av instruktion. Vad som framför allt skiljer en 

programmerad instruktion från en individuellt utförd in

struktion är faktorn social interaction. Rothkopf Si Bloom 

(1970) visade exempelvis i sin studie att en social interak-

tion, dvs att läraren gav vissa frågor muntligt i stället 

för att eleverna fick dessa skriftligt, gav en prestations-

förhöjning på ett l äsförståelseprov. I de studier där 

programmerade instruktionsmaterial utnyttjats (Se t ex 

Slakter, Koehler & Hampton, 1970; Moore, 1971, Perrin, 

Jones, Stewart & Whitney, 1974; Bajtelsmit, 1975), 

har denna sociala interaktion inte kunnat uppkomma och 

därmed blivit en potentiell orsaksfaktor. 

Den andra faktorn (2), förtestets relevans,innebär enligt 

Hartley (1973), att om förtestet innefattar material som 

den testade vet mycket lite om, reduceras sannolikheten 

för att en förtesteffekt ska uppkomma. Instruktionsmateria

lets relevans kan också ses som en tangerande dimension till 

förtestets relevans. Ju större likhet mellan instruktions-

material och eftertest desto större poängförhöjning i efter-

testet (Moore, 1968; Tuckman, Henkelman, 0'Shangnessy & 

Cole, 1968). 

"If the task to be learned can be simulateds instructional materials 
should include tasks identical to or highly similar to the criterion 
task as part of the program. Although learning appears to result 
from instruction which does not include simulation of the criterion 
tasky it occurs to a lesser degree" (Moore, 1968, s 319) . 

Den tredje faktorn,enligt Hartley (1973),utgörs med en 

sammanfattande beteckning av olika individfaktorer 

(Jfr VI.B). Vad avser variabeln ålder har, som tidigare 

konstaterats (s 60 ), vissa studier varit centrerade kring 

de äldres försämrade prestation, som den uppskattats med 
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test. Fleichenbaum (1974) Konstaterade därvid att orsaken 

till att äldre personer uppvisar en sämre prestation på 

test jämfört med yngre beror på följande: 

"... the eldery individual who is a poor problem solver fails to 
spontaneously use mediational devices (e.g., strategies, mnemonic 
aids, self-instructions, etc) in his problem solving approach" 
(s 275) . 

Ungefär samma tankar formulerades också av Young (1971): 

"Although the difficulties of the old subjects appear to be due 
in part to inability to ignore irrelevant information, memory 
deficit, and unorganized search for a solution, the chief difficulty 
was the inability to learn, to apply, or to realize the utility of 
the solution strategy which was painstakingly and repeatedly demon
strated. A solution strategy is the application of a set of heuristic 
principles which are useful in guiding the search for a solution to 
a problem" (s 508) . 

Gemensamt för de två citaten ovan är begreppet strategi. 

I många studier där en instruktion haft effekt har orsaker 

till detta angetts i termer av olika strategier. Dessa 

strategier har i få fall varit generellt tillämpbara utan 

snarare varit specifikt inriktade på ett speciellt test vars 

uppgiftsformat i de flesta fall varit komplext (Se t ex 

Guinagh, 1971; Pike & Evans, 1972; Bridgeman & Buttram, 

1975, Alderman & Powers, 1979). 

Eftersom det också under motsvarande föregående avsnitt 

avseende betingelsen övning framgick att strategier 

manifesteras mer uttalat för högpresterande individer än 

för lågpresterande (se s 25) förefaller en logisk slut

sats vara att lågpresterande som instruerats om strategier 

gynnas relativt sett mera av denna instruktion än högpres

terande som ändå spontant utnyttjar strategier. Denna slut

sats får stöd i vissa av de refererade studierna (Bridge-

man & Buttram, 1975; Schubert & Cropley, 1972) men inte i 

andra (Guinagh, 1971). 
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Olika individfaktörer har också angetts som orsak till att 

spatiala test i vissa fall visat sig vara relativt sett 

mera känsliga för övning och instruktion än andra test. 

Goldstein & Chanse (1965) angav exempelvis att skillnader 

mellan olika individgrupper berodde på skillnader i motiva

tionsnivå medan Sherman (1967) och Connor, Serbin & Schack

man (1977) relaterade motsvarande skillnader till skillnader 

i tidigare erfarenhet av relevans för testprestationen. I 

detta sammanhang kan också omnämnas att Kleinfield (1973), 

i sin analys av skillnader i intellektuell prestation mätt 

med test mellan grupper från olika kulturer, uppmärksammade 

betydelsen av de spatiala uppgifternas utformning. 

"Another interesting consideration is the Western figurai tests tend, 
to be based on the déminant figurai experiences of Western cultural 
groups. Most tests, for examples require manipulation of idealized 
geometrical forms such as perfect hexagons" (s 351) . 

Schubert & Cropley (1972) och Skånes, Sullivan, Rowe & 

Shannon (1974) relaterade också den problematik som är 

innefattad i ovanstående citat, vanligtvis formulerad 

som en strävan att göra s k kulturfria test, till begreppet 

strategi. De sistnämnda uttryckte detta på följande sätt: 

.. the effort to make tests culture fair... did not succeed because 
test makers neglected to ensure that the relevant strategies were 
equally novel or equally familiar" (s 568) . 

Sammanfattningsvis antyder de redovisade studierna att 

en uppkommen instruktionseffekt, i en situation där ett 

parallellt eller identiskt förtest använts, generellt 

kan förklaras i termer av en övningseffekt och en upp

märksamhetsinriktning. Vad avser den mera specifika 

förklaringen i termer av kognitiva strategier kan denna 

sägas vara knuten till den uppgiftstyp där ett rationellt 

och framgångsrikt lösningsbeteende kan modelleras (och 

instrueras) på ett relativt kortfattat och enkelt sätt. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Inledningsvis är det relevant att i detta sammanhang upp

märksamma de problem som är förknippade med att göra en 

litteraturgranskning inom detta och liknande problemområden o 

Betrakta först problemet med att jämföra studier som dels 

har olika design, dels innefattar olika antal försöksperso

ner vilka dessutom representerar olika ålders- och prestations-

kategorier, dels utgått från olika definitioner av samma be

grepp (t ex övning, coaching,- instruktion). Beaktat detta kan 

en litteraturgranskning inom området genomföras på åtminstone 

två sätt; antingen beaktas enbart genomsnitts- eller "over

all" tendenser av betingelserna övning och instruktion eller 

också ägnas speciell uppmärksamhet åt skillnader i olika 

avseenden mellan försökspersonerna i respektive studier och 

olika sätt att definiera och genomföra betingelserna övning 

och instruktion. Det föreligger en tendens att, i de flesta 

fall, beakta enbart genomsnittstendenser - en iakttagelse som 

Pike (1978) formulerade på följande sätt: 

.. there has been a considerable emphasis in most discussions 
of short term instruction on the overall magnitude of its effects3 
with little consideration given, especially when stating final con-
clusionsi to differences among examinees, among STI curriculum3 or 
among item formats and other item characteristics" (s 36) . 

En kombination av båda strategierna har utnyttjats i denna 

litteraturgranskning med det tillägget att den första 

strategin, "genomsnittsstrategin", utnyttjats som komplement 

till den huvudsakliga utnyttjade strategin - den andra. 

Ytterligare ett problem i detta sammanhan g har att göra 

med den omständigheten att åtskilliga studier har genom

förts utan att separera effekter av betingelserna övning 

respektive instruktion (se t ex s 32, 41, 61-62). I denna 

litteraturgranskning har strävan varit att åstadkomma en 

sådan åtskillnad genom att utifrån en systematiserad struk

turering av studier som genomförts inom problemområdet till

skapa parallellitet mellan övnings- coh instruktionsavsnittet 

(jfr s 9; Ö.I-I.I, Ö.V-I.VII) . Givet parallelliteten 

har även vissa förutsättningar för en åtskillnad mellan 
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övning och instruktion möjliggjorts inom instruktionsav

snittet eftersom de studier där såväl övning som instruktion 

ingått i samma studie redovisats under punkterna I.I-I.III 

medan de studier dar enbart instruktion ingått redovisats 

under punkt I.IV. En mer eller mindre direkt indikation på 

effekten av respektive betingelse (övning och instruktion) 

kan erhållas via en jämförelse av effekter av enbart KTÖ och 

LTÖ utifrån punkterna Ö.I-Ö.III, dels med motsvarande effek

ter av enbart KTI och LTI utifrån punkt I.IV, dels med den 

kombinerade effekten av KTÖ och KTI/LTI utifrån punkterna 

I.I-I.III. 

Givet att ovan nämnda strategier utnyttjats vid gransk

ningen av de refererade studierna inom problemområdet, 

kan utfallet sammanfattas i följande generella konsta

teranden: 

1. övning (KTÖ) på identiska eller parallella test, med 

eller utan KTI, förefaller ha en tendens att vara 

effektiv om det test som berörs har ett komplext upp

giftsformat ( .t " ex bokstavsseriet est, analogitest). 

2. Övning (KTÖ) på icke-identiska eller icke-parallella 

test, med eller utan KTI, har liten effekt på poängen 

i eftertestet, dvs övningseffektén har en tendens att 

vara ganska specifik. I de fall där en effekt har 

kunnat observeras är det oftast andra faktorer som 

påverkat utfallet, exempelvis att försökspersonerna 

haft liten tidigare erfarenhet av test. 

3. Enbart instruktion (KTI) utan övning är i de flesta 

fall effektiv om den följs av ett specialkonstruerat 

test som eftertest, men följt av ett standardiserat 

test förefaller den ha liten eller ingen effekt. 
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4. Enbart långtidsinstruktion (LTI) utan övning följt 

av ett standardiserat test som eftertest kan vara 

effektivt om mängden instruktion är omfattande såväl 

till innehåll som omfång. Två problem är innefattade 

i detta konstaterande; ett problem är att långtidsin

struktion, fördelad över flera tillfällen enligt de

finition, utan övning (på ett eller annat sätt) före

faller tämligen orealistiskt. Ett annat problem är att 

i många fall förefaller LTI åstadkomma reella för

bättringar av individens faktiska förmåga - en 

förbättring eller ökning att jämföras med en konven

tionell utbildningseffekt. 

5. Den generella effekten av långtidsövning (LTÖ), som 

var föremål för forskarnas intresse i England under 

1950-talet, är att det största poängtillskottet in

träffar vid de första två eller tre testtillfällena 

med samma test. Ytterligare övning åstadkommer mycket 

små eller inga tillskott. 

6. Långtidsinstruktion (LTI) med övning (KTÖ) åstadkommer 

tillskott i poäng på ett eft ertest liknande de som konsta

terades för LTI utan KTÖ (se pkt 4, ovan). Orsaken till 

erhållandet av likhet i utfall är antagligen knuten till 

problemet att separera de två betingelserna: LTI med 

respektive utan KTÖ. 

7. Vad avser konstaterade effekters varaktighet - effekter 

av såväl övning som instruktion - föreligger tendensen 

att effekten av övning är mera varaktig än effekten av 

instruktion. 

8. De testuppgifter som är mest känsliga för övning före

faller också vara mest instruktionskänsliga och de upp

gifter som generellt sett är mest känsliga är de som 

har ett komplext uppgiftsformat. 
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9. Den individvariabel som förefaller vara av absolut 

störst betydelse är tidigare erfarenhet av test. 

Om individen har relativt stor erfarenhet av test 

och prov rent generellt så uppkommer knappast några 

effekter alls, om inte uppgiftsformatet i sig är 

helt nytt och relativt komplext. Effekten av indi

videns erfarenhet i detta sammanhang är däremot mest 

uppenbar om individen har liten eller ingen tidigare 

erfarenhet av test. Tidigare erfarenhet av test före

faller också ha en viss psykologisk effekt som indirekt 

påverkar prestationen i testsituationen. I vissa fall 

kan prestationen, som den uppskattats utifrån testpoäng, 

reduceras men i de flesta fall har tidigare erfarenhet 

en positiv effekt på en efterföljande testprestation. 

10. Det föreligger också vissa indikationer på att individens 

prestationsförmåga har en viss betydelse i detta samman

hang. De som har en hög prestationsförmåga förefaller 

relativt sett mera gynnade av betingelsen övning, medan 

de som har en låg prestationsförmåga tenderar att relativt 

sett gynnas mera av betingelsen instruktion. Det bör dock 

uppmärksammas att effekter av initial prestationsförmåga 

är svåra att utvärdera beroende dels på förekomsten av 

regressionseffekter dels på inverkan av individens tidi

gare erfarenhet av test. 

Vad är nu orsaken till att en övnings- eller instruktions-

effekt kan uppkomma under speciella omständigheter (jfr 

ovan). Som tidigare konstaterats föreligger ingen allmänt 

accepterad och generell förklaring till att en övnings-

eller en instruktionseffekt uppkommer. Den fortsatta 

diskussionen kommer därdör att vara något spekulativ till 

sin utformning och struktureras utifrån två ansatser där 

den ena utgår från individen och den andra utgår från upp

gifter (testet). 
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Givet den förstnämnda ansatsen kommer diskussionen i detta 

avsnitt dessutom att föras utifrån begreppet kognitiv stra

tegi. Givet dessa utgångspunkter förefaller det relativt 

fruktbart att anta att den testvane etablerar strategier 

av relativt generell karaktär utifrån sitt testtagande -

strategier som dirigerar agerandet såväl i en standardiserad 

testsituation som i andra situationer som innefattar examina

tioner i mera generell bemärkelse. Exempel på den senare 

kategorin ageranden är att utnyttja tiden rationellt, att 

noggrannt uppmärksamma anvisningar och direktiv, att läsa 

varje fråga omsorgsfullt, att speciella uppgifter kräver 

speciella lösningstekniker (t ex flervalsuppgifter) osv. Det 

förefaller kanske också rimligt att anta att de högpres-

terande etablerar dessa generella strategier snabbare än de 

lågpresterande, men efter en relativt kort tidsperiod har 

nog de flesta individer som utsatts för test och prövningar 

etablerat dessa generella strategier. Detta innebär då att 

de blivit någorlunda förtrogna med test; att de blivit test

vana, eller för att anknyta till det teoretiska begrepps

planet (jfr s 7 ) - att de förvärvat och etablerat en viss 

potential av det teoretiska begreppet "test-wiseness" (TW). 

Av denna litteraturgranskning har det klart framgått att 

individer med ingen eller mycket liten tidigare erfarenhet 

av test erhåller ett poängtillskott av såväl betingelsen 

övning som betingelsen instruktion. Beteckningen "non-test~ 

wiseness" införs i den fortsatta diskussionen för att be

teckna denna individkategori. Konsekvensen av denna iakttagelse 

vad avser poängtillskott blir då att man for denna individ

kategori kan betrakta tillväxten och etablerandet av det 

teoretiska begreppet TW som ett inlärningsfenomen (Nilsson, 

1979) där tillskottet som funktion av övning och/eller in

struktion är störst i början för att sedan avta. Effekten av 

såväl korttidsövning (K.TÖ) som korttidsinstruktion (KTI) 

torde därför, vilket också har framgått av denna litteratur-

sammanställning, ha marginell effekt, förutsatt att en in

divid har viss vana från test och examinationer i mera 

generell bemärkelse. 
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Den i ekonomiska sammanhang välkända lagen om den margi

nella avtagande nyttan kan i klargö rande syfte utnyttjas 

för att beskriva förhållandet mellan "non-testwiseness" 

(N-TW) och "test-wiseness" (TW) i detta sammanhang. Efter

som tillskottet i TW som en individ som är N-TW erhåller 

av ett visst instruktions- eller övningsmoment är betydligt 

större än motsvarande tillskott för den som är TW, är till

skottet marginellt avtagande. För den som redan är TW är 

dessutom tillskottet vanligtvis inget alls och detta inne

bär att det relativt snabbt uppkommer en takeffekt. Effek

ten av N-TW elimineras således ganska snabbt genom viss 

övning eller instruktion. 

Beaktat vad som ovan konstaterats angående s k takeffekter 

är det i sig ändå inte så märkligt att effekter av långtids' 

instruktion uppkommer (exempelvis 150 timmar instruktion) 

eftersom denna instruktion kan liknas vid konventionell 

skolning och effekten därför snarare torde reflektera en 

förbättring av den faktiska förmågan än en i något av seende 

oegentlig förhöjning av testpoängen. 

En sammanfattning av vad som sagts utifrån den individ-

relaterade ansatsen (jfr ovan) blir att en viss potential 

av TW krävs för att det inte ska uppkomma en diskrepans 

mellan erhållen testpoäng och faktisk förmåga. I princip 

samma ståndpunkt har Oakland (1972) uttryckt på följande 

sätt : 

"Familiarity with the format and language used in standardized tests 
and possession of the abilities which are prerequisite to taking 
standardized tests pertain to a person's test-wiseness" (s 35 5) . 

Den fortsatta diskussionen förs utifrån den andra av de 

två inledningsvis formulerade ansatserna, dvs med utgångs

punkt från uppgiften (testet). En effekt av såväl övning 

som instruktion förefaller ha vissa möjligheter att upp

komma om uppgiftsformatet är komplext men, som framgått 

av denna granskning, förefaller effekten vara marginell för 

den som är någorlunda van vid test och prövningar, dvs för 
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den som är TW. Detta gäller förutsatt att inte någon rela

tivt enkel men effektiv och rationell strategi kan instrueras 

(eller etableras via övning). Om så är fallet uppkommer en 

effekt av både övning och instruktion och den maximala effek

ten uppnås ganska snabbt. 

Om denna enkla men snabba strategi för problemlösning inte är 

i överensstämmelse med den avsedda, dvs den färdighet som ett 

visst test avser att mäta, uppkommer frågan huruvida övning 

och instruktion påverkar testets validitet. Detta är en fråga 

som i första hand be rör test som kan betraktas som felaktigt 

konstruerade i ett eller annat avseende men också i viss ut

sträckning berör test som har ett komplext uppgiftsformat. 

I denna litteraturgranskning har det exempelvis uppmärksammats 

att analogiuppgifter är känsliga för övning och instruktion. 

I detta sammanhang är det då relevant att referera de slut

satser som Gentile, Kessler & Gentile (1969) drog utifrån 

sina undersökningar avseende förekommande analogiuppgifter: 

"... associative relatedness among the words in the analogy items... 
appears to account for from 28% to 50% of the variance in the analogy 
solutions" is 501). 

Givet att så skulle vara fallet även för de analogiupp

gifter som utnyttjas i nuläget kan dessa betraktas som 

felaktigt konstruerade. En kortfattad och exemplifierande 

instruktion att beakta ordens associativa relationer i 

stället för att lösa uppgifterna på basi s av deras analogi 

har nämligen då visat sig vara framgångsrik (Achenbach, 

1969, 1970 a, b). Att söka efter ords associativa relationer i 

stället för analogier är faktiskt betydligt enklare 

(Willner, 1964) men eftersom detta inte är den avsedda lös

ningsstrategin påverkar det således testets validitet. 
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Oavsett om analogiuppgifterna är felaktigt konstruerade 

eller ej kan individens tidigare erfarenhet bli.av 

görande för testets validitet. Moore (1971) konstaterade 

exempelvis att: 

.. examinees may bring to the analogy task a greater variability 
of test-'taking abilities than to tasks of more familiarity" is 199). 

Om det, beaktat ovanstående citat, föreligger skillnader 

mellan olika individer med avseende på relevant tidigare 

erfarenhet påverkar detta den erhållna poängen, vilken 

således kommer att reflektera inte enbart den avsedda 

förmågan utan även andra ovidkommande faktorer. 

Hur ska man då undvika uppkomsten av ovidkommande övnings-

och instruktionseffekter, vilka påverkar ett tests validi

tet? En illustrerande diskussion kan föras utifrån analogi-

uppgifter. Eftersom ett enhetligt utfall av denna litteratur-

sammanställning är att analogiuppgifter är speciellt käns

liga, förefaller det enklast att eliminera problemet genom 

att helt enkelt inte utnyttja analogiuppgifter. I detta 

sammanhang förefaller det då relevant att citera de slut

satser som Sternberg (1977) gjort utifrån såväl en ingående 

teoretisk granskning som en serie experiment där han ut

nyttjat analogiuppgifter: 

"The results of the experiments suggest that analogical reasoning 
may be an excellent measure of general intelligence because so 
many aspects of it> even nonobvious ones y tap higher order in
telligence" (s 377). 

Gm nu således analogiuppgifter utnyttjas i testsamman

hang, hur ska då kunskapen om deras känslighet elimi

neras, så att en så valid mätning som möjligt erhålles? 

Med utg ångspunkt från själva testet vore en strategi att 

konstruera korrekta uppgifter, dvs uppgifter som i huvud

sak var i avsaknad av ordassociationseffekter. Givet sådana 
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uppgifter vore nästa strategi att utgå från individen 

och förse potentiella testtagare med material så att 

de har möj 1 igheter' att bekanta sig med. testet, att 

ge övningstest och övriga hjälpmedel för ett effektivt 

testtagande. Till den senare kategorin hör också i detta 

fall instruktioner och övning under handledning i ett 

korrekt lösningsbeteende för enskilda uppgifter. 

Givet att ovanstående strategier genomförs innebär detta 

att existerande forskningsrön utnyttjas dels för att 

eliminera felaktigt konstruerade uppgifter, dels för att 

homogenisera de presumtiva testtagarna med avseende på 

relevant tidigare erfarenhet. Det senare innebär att de 

före testningen blivit jämställda vad avser relevanta 

"test-wiseness"-färdigheter. Förutsättningar har därigenom 

också skapats för att erhålla en överensstämmelse mellan 

erhållen poäng och faktisk förmåga, eller annorlunda 

uttryckt, för att erhålla en valid mätning. 

Slutligen kan denna illustrerande diskussion avseende 

analogiuppgifter tas som utgångspunkt för formulerandet 

av en generell men relativt ändamålsenlig strategi som 

kan tillämpas på alla test och i alla testsituationer 

för att minimera oegentliga övnings- och instruktions-

effekter eller, annorlunda uttryckt; maximera testets 

validitet så att testet blir så rättvisande som möjligt 

för alla testande: 

1. Utnyttja forskningsresultat på ett systematiskt sätt. 

2. Försök eliminera effekter av "non-test-wiseness" (N-TW). 

Innebörden i den första strategin kan klargöras utifrån 

föreliggande litteratursammanställning. För att förstå 

ett problemområde, i detta fall övnings- och instruk

tionseffekter på test, måste utgångspunkten vara en struk

turering eller systematisering av området. För att ytter

ligare konkretisera innebörden i detta görs det något för

enklade antagandet att problemområdet består av fyra kompo
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nenter; individ, uppgift, procedur och effekt. Varje 

komponent har vissa aspekter som är eller antas vara 

av betydelse för övnings- och instruktionseffektens 

uppkomst: individ (ålder, kön, tidigare erfarenhet och 

prestationsnivå), uppgift (typ av test och uppgifts-

format) procedur (K.TÖ, LTÖ, K.TI, LTI), effekt (storlek, 

varaktighet och generaliserbarhet). 

Givet denna systematisering har problemområdet getts en 

struktur eller ett slags nätverk i vilket olika studier 

kan sorteras in. Förutsättningar har därigenom också 

skapats för att relatera studier inom och mellan kompo

nenter och begrepp - allt i syfte att försöka förstå och 

förklara uppkomsten av övnings- och instruktionseffekter 

på test. 

Innebörden i den andra strategin, att eliminera effekten 

av "non-test-wiseness", kan klargöras genom att först 

ange innebörden i själva begreppet "non-test-wiseness". 

Begreppet, som är en sorts negativ definition av det 

relativt etablerade begreppet "test-wiseness" har myn

tats som resultat av föreliggande litteratursammanställ

ning där betydelsen av individens tidigare erfarenhet 

het av test påvisats. Standardiserade test fungerar 

orättvist och har dålig validitet för de individer som 

har ingen eller liten erfarenhet i detta avseende. Om 

dessa individer erhåller korttidsövning (KTÖ) eller kort

tidsinstruktion (KTI) elimineras dock vanligtvis de 

största effekterna, vilket också kan uttryckas pa sa sätt 

att de inte längre är "non-test-wise"(N-TW). Olika test 

förutsätter nämligen, i varierande grad, att de testade 

besitter vissa aspekter av "test-wiseness" för att testen 

på ett någo rlunda adekvat och riktigt sätt ska återspegla 

de testades kunskaper eller färdigheter. 
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Eftersom fördelarna med en systematisk sammanställning 

av forskningsresultat - och indirekt också en systema

tiskt bedriven forskning - ofta har uppmärksammats i denna 

rapport är det på sin plat s att som avslutning konstatera 

att författaren till denna rapport är väl medveten om att 

forskning inte kan ge ett för alla individer tillfreds

ställande svar på frågan huruvida en testpoäng kan för

bättras genom övning och/eller instruktion. Orsaken till 

detta är nämligen att denna fråga betyder alltför många 

olika saker för alltför många olika individer. En systema

tisk sammanställning av forskningsresultat, baserade på 

en systematiskt genomförd forskning, kan dock sätta realis

tiska ramar för vilka effekter som kan förväntas och vilka 

som inte kan förväntas. 
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