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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att pröva en logiskt uppbyggd 
med sekvensiell problemlösningsstrategi för ett prov (NOG) 
avsett att mäta kvantitativ-numerisk förmåga. Provet ingår 
i den nuvarande versionen av det s k högskoleprovet. Indi
vidernas problemlösningsbeteende på NOG formades i enlighet 
med den sekvensiella problemlösningsstrategin via ett experi
mentellt uppgiftsformat (NOGx). Studiens design var en variant 
av en experiment-kontrollgruppsdesign, där jämförbarheten 
mellan de två ingående gruppernas initiala prestationsförmåga 
erhölls utifrån ett verbalt förprov (ORD). I studien ingick 
257 elever från samtliga linjer i gymnasiets årskurs 3. 
Resultatet visade att den sekvensiella problemlösningsstra
tegin på det hela taget inte hade någon påvisbar effekt. 
Enbart i de fall där C eller E var korrekt alternativ före
låg en tendens till att uppgiftsformatet eller indirekt den 
sekvensiella strategin kunde ha viss betydelse. Betydelsen 
av alternativ C, E relativt A, B, D som korrekt alternativ 
framkom också vid försökspersonernas säkerhetsskattningar. 
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SUMMARY 

The aim of this study was to test a logical and sequential 
problem-solving strategy for a test (NOG) aiming at measuring 
quantitative-numerical ability. The test forms part of the 
present version of the so-called Swedish Scholastic Aptitude 
Test. The subjects' problem-solving strategy for NOG was 
formed via an experimental item format (NOG*). The design of 
the study was a variant of an experiment-control group design, 
where indications of comparability between the initial perfor
mance of the two groups were obtained from a verbal pretest 
(ORD). The subjects were 257 students from all lines in grade 
3 in the upper secondary school. The results showed that the 
sequential problem-solving strategy did not, on the whole, 
have any noticeable effect. Only when C or E was the correct 
response was there a tendency of the item format or, indirectly 
the sequential strategy could have a noticeable effect. The 
significance of alternative C, E being correct in relation to 
A, B, D by the subjects' confidence ratings. 
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•et vanligaste sättet att mäta en individs kunskaper inom 

ett visst område är att ställa frågor som på ett relevant 

sätt reflekterar begreppet kunskap inom detta område. Dessa 

frågor kan till sin utformning vara såväl muntliga som 

skriftliga och vad avser den sistnämnda kategorin kan frå

gorna också utformas på en mängd olika sätt. Problemet 

huruvida frågornas utformning per se påverkar en riktig 

uppskattning av en individs faktiska kunskap har därvid 

varit ett problem som engagerat många och gett upphov till 

många studier. De studier som genomförts skulle därvid 

kunna delas upp i två kategorier. För det första de som 

studerat effekter av själva frågekonstruktionen - då 

speciellt i dess negativa bemärkelse, dvs en felaktig frå

gekonstruktion (se t ex Nilsson & Wedman, 1974; Nilsson, 

1976) och för det andra de som studerat själva uppgifts-

formatets inverkan. Den senare kategorin, till vilken före

liggande studie kan tillordnas, bortser i sak från att upp

gifter är felaktigt konstruerade eftersom detta inte är van

ligt förekommande i sammanhanget standardiserade test, och 

riktar enbart in sig på att studera effekter av olika upp

giftsformat. Uppgiftsformatet ses då som en förmedlande länk 

mellan individens faktiska kunskap och individens erhållna 

poäng, där den ideala situationen är att det föreligger 

överensstämmelse mellan faktisk kunskap och erhållen poäng. 

De uppgiftsformat som, under vissa givna betingelser, kan 

medföra en bristande överensstämmelse mellan faktisk kun

skap och erhållen poäng har fått benämningen komplexa upp

giftsformat (Henriksson, 1981 a). Kännetecknande för dessa 

uppgiftsformat har varit att de, under vissa omständigheter 

och för vissa individer, medfört en underskattning av indi

videns faktiska kunskap och på analogt sätt kan också upp-

giftsformatet hos ett test avsett att mäta exempelvis verbal 

eller numerisk förmåga vara komplext. 
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För att erhålla indikationer på om ett kvantitativt-numeriskt 

test benämnt NOG (Skolöverstyrelsen, 1981) hade ett komplext 

uppgiftsformat genomförde Henriksson (1981 e) en studie i 

syfte att, utifrån en logiskt uppbyggd och sekvensiell prob

lemlösningsstrategi, belysa denna fråga. I denna studie jäm

fördes två versioner av ett NOG-prov där den ena versionen 

utgjordes av uppgifter med det konventionella uppgiftsfor

matet (NOG) och den andra versionen utgjordes av samma upp

gifter men med ett experimentellt uppgiftsformat (NOG1). 

Detta senare uppgiftsformat hade utformats i enlighet med 

den sekvensiella strategin och innebar konkret att den kon

ventionella NOG-uppgiften delades upp på två a lternativt 

tre enklare delproblem vilka löstes var för sig. Förfarings

sättet att forma det experimentella uppgiftsformatet i enlig

het med den logiskt uppbyggda problemlösningsstrategin inne

bar att den problemlösande individen automatiskt via upp

gift sf ormatet tillämpade denna strategi. Eftersom denna 

strategi innebar en uppdelning av ett problem i mindre del

problem kunde NOG'-formatet eventuellt också antas reducera 

det konventionella NOG-formatets komplexitet och därigenom 

skapa förutsättningar för en mera direkt uppskattning av en 

individs faktiska kunskap inom ett visst område. Åtgärden att 

bygga in den logiskt uppbyggda problemlösningsstrategin i ett 

experimentellt uppgiftsformat innebar därför att en poängjäm

förelse mellan samma NOG-uppgifter, dels i ett konventionellt 

(NOG) dels i ett experimentellt (NOGx) uppgiftsformat, i 

första hand gav indikationer på strategins effektivitet i en 

problemlösningssituation som innefattade NOG-uppgifter. I 

andra hand gav de nna åtgärd också indikationer på huruvida 

det konventionella uppgiftsformatet (NOG) var komplext, dvs 

huruvida uppgiftsformatet per se kunde ge upphov till en 

skillnad mellan faktisk kvantitativ-numeriska förmåga och 

erhållen poäng på NOG. 

I den genomförda studien erhölls ingen skillnad i totalpoäng 

på ett NOG-pr ov mellan en grupp som erhållit detta prov i 

det konventionella uppgiftsformatet och en grupp som erhållit 

motsvarande prov i det experimentella uppgiftsformatet. Slut-
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satser om orsaken till detta resultat försvårades av att 

de två grupper som erhöll respektive uppgiftsformat hade 

olika initial prestationsnivå, indikerat av skillnader i 

poäng på ett förp rov avsett att mäta ordförståelse (ORD). 

Vad avser föreliggande studie har denna baserats på samma 

idé som föregående studie nämligen att presentera en NOG-

uppgift i två uppgiftsformat: ett konventionellt (NOG) och 

ett experimentellt, nu benämnt NOG*. En skillnad mellan det 

experimentella uppgiftsformatets utformning i denna studie 

jämfört med tidigare var att begreppet säkerhet innefattades 

i NOGx. Allmänt uttryckt innebar detta att individerna fick 

göra en skattning av den säkerhet med vilken de ansåg att ett 

angivet svar (ja/nej) i anslutning till respektive delproblem 

var korrekt. Anledningen till att begreppet säkerhet inne

fattades var att en kunskap om individers angivna säkerhet 

i anslutning till olika typer av uppgifter och delproblem 

eventuellt skulle kunna utnyttjas vid återkoppling till en 

instruktionsfas, dvs utfallet skulle kunna vara informativt 

för hur en instruktion ska utformas för att vara effektiv 

i olika avseenden. 

Rent allmänt har individuella säkerhetsskattningar som komple

ment till ett angivet svar varit föremål för många studier 

(se t ex Anderson, 1970; Surber & Anderson, 1975; Carey & 

Israelite, 1980) och i detta sammanhang är det relevant att 

referera till hur Kulhavy, Yerkovich & Dyer (1976) beskrev 

individens beslutsstrategi i ett testsammanhang: 

.. what students do is to create a hierarchy of confidence in the 
correctness of •possible choices and then make their response selec
tion based on what they believe to be the most probable right answer" 
(s 522). 

Grundidéen bakom införandet av en s äkerhetsskattning i anslut

ning till det experimentella uppgiftsformatet (N0Gx) kräver 

dock en närmare förklaring. Denna ges i den fortsatta beskriv

ningen och med referens till figuren på nästkom mande sida som 

kan sägas vara en formaliserad beskrivning av den logiskt upp

byggda problemlösningsstrategi som omnämnts tidigare (s 2). 
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Figur 1. Formaliserad beskrivning av en sekvensiell 
och logiskt uppbyggd problemlösningsstrategi 
för NQG-uppgifter. 

Ovanstående figur illustrerar således hur den konventionella 

IMOG-uppgiften, i enlighet med den logiskt uppbyggda prob

lemlösningsstrategin, delats upp på 2 alternativt 3 delprob

lem vilka besvaras var för sig med antingen "ja" eller "nej". 

I de situationer där en individ inte klart kan ta ställning 

till något informationspåstående (=ange "ja" eller "nej"), 

föreligger inte fullständig kunskap för att, med 1Ö0-

procentig säkerhet för korrekt svar, ange ett visst alter

nativ (A, B, C, D, E). I dessa situationer har individen 

partiell kunskap och som konsekvens en viss osäkerhet i sitt 

svar. 
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Tanken bakom införandet av en säkerhetsskattning i anslutning 

till ett visst avgivet svar (ja/nej) bygger i förlängningen 

på att dessa säkerhetsskattningar skulle kunna utnyttjas för 

att, i ett instruktionssammanhang, härleda sannolikheter för 

olika alternativ på den konventionellt utformade NOG-uppgif-

ten när en individ har partiell kunskap. Innebörden i detta 

kan beskrivas med utgångspunkt från hur en NOG-uppgift med 

konventionellt uppgiftsformat ser ut (bilaga lb) och hur 

motsvarande NOGx-uppgift ser ut (bilaga lc) samt med referens 

till figuren på s 4. 

Antag att den konventionella NOG-uppgiften har B som korrekt 

alternativ (jfr bilaga lb). Detta motsvarar då svarssekvensen 

(1) = "nej" och (2) = "ja" på NOG x-formatet (jfr bilaga lc). 

Att denna svarssekvens resulterar i alternativ B kan också 

konstateras utifrån figuren på föregående sida. Antag vidare 

att en viss individ inte alls kan ta ställning till infor

mationspåstående (1) - detta betyder således att individen 

varken kan svara "ja" eller "nej" utan att denne helt enkelt 

inte vet om svaret är "ja" eller "nej", dvs "?". Antag vidare 

att individen däremot kan ta ställning till (2) där "ja" 

anges. Givet denna kunskap hos individen och förutsatt att 

denne fungerar enligt problemlösningsstrategin (figuren, s 4), 

dvs förutsatt att individen fungerar rationellt, väljer nu 

denne vid sitt svar mellan alternativ B och D med lika stor 

sannolikhet för respektive. Formaliserat innebär detta 

att P (B) = P (D) = 0.5. Antag nu för den fortsatta 

diskussionen att individen, som således var helt säker 

på sitt svar i anslutning till (2), beslutar sig för 

att ange "ja" i anslutnin g till (1) men att han är mycket 

osäker på om detta är korrekt. Graden av säkerhet i an

slutning till (1) ska nu, om individen fungerar rationellt, 

vara den faktor som dirigerar sannolikhetsrelationen mellan 

alternativen B och D. Ju större säkerhet för "ja" i anslut

ning till informationspåstående (1) desto mera närmar sig 

sannolikheten för att individen ska välja alternativ D talet 

1.0 och ju mindre säkerhet för "ja" desto mera närmar sig 

sannolikheten för alternativ D talet 0.5. 
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Utifrån ovanstående har således försökspersonerna i före

liggande studie fått till uppgift att skatta med vilken 

säkerhet ett visst svar (ja eller nej) angetts i anslutning 

till respektive informationspåstående i den experimentella 

provbetingelsen (NOGx). 

I vissa studier har det också gjorts en koppling mellan 

säkerhet, gissning, partiell kunskap och testkarakteristika: 

reliabilitet och validitet (se t ex Mead & Smith, 1957; 

Davis, 1959; Diamond & Evans, 1973; Abu-Sayf, 1975; Abu-

Sayf & Diamond, 1975) . Detta har gjorts även i föreliggande 

studie vilket konkret inneburit att, förutom uppgiftsformat och 

säkerhet, som tidigare omnämnts, har även partiell kunskap 

samt uppgiftskarakteristika reliabilitet och validitet inne

fattats. Orsaken till att partiell kunskap kan antas före

ligga i en situation där en individs faktiska kunskap upp

skattas via ett NOG-prov har relativt ingående behandlats 

i en tidigare rapport (Henriksson, 1981 d). Förekomst av 

partiell kunskap tas därför som en utgångspunkt i denna 

studie och som konsekvens av detta tillämpas även ett 

differentiellt poängsättningsförfarande där indikationer 

på relationen mellan respektive mätnings (konventionell 

differentiel1 poängsätt ning) säkerhet i olika avseenden 

erhålls utifrån i första hand en reliabilitetsuppskattning. 

Syfte 

Denna studie ingår i en seri e studier (Henriksson, 1981 a-e) 

med det övergripande syftet att undersöka om poängen på ett 

kvantitativt-numeriskt prov (NOG) kan påverkas av övning och 

instruktion. I detta sammanhang var avsikten med denna studie 

att försöka erhålla indikationer på vilka ramar för individ

påverkan, exempelvis via övning och instruktion, som finns: 

för en NOG-uppgift. 
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Studiens syfte var att, utifrån två olika uppgiftsformat: 

ett konventionellt (NOG) och ett experimentellt (NOGx), 

pröva en logiskt uppbyggd och sekvensiell problemlösnings-

strategi för kvantitativt-numeriska uppgifter (NOG). 

Mer precist uttryckt var syftet att undersöka: 

- Skillnader i erhållen poäng (konventionell och differen-

tiell) mellan experiment- och kontrollgrupp på ett NOG-

prov där den ena gruppen (E) erhållit uppgifterna i ett 

experimentellt uppgiftsformat (NOGx) och den andra gruppen 

(K) erhållit motsvarande uppgifter i det konventionella 

uppgiftsformatet (NOG). 

- Relationen mellan erhållen poäng (konventionell och differen-

tiell) och skattad säkerhet för experimentgruppens försöks

personer. 

- Reliabilitetseffekter till följd av olika poängsättnings-

förfaranden (konventionell och differentiel1 poängsättning). 

METOD 

Design 

Den design som utnyttjades för försöksuppläggningen var en 

variant av en experiment-kontrollgruppsdesign där indikatio

ner på jämförbarheten mellan de två gruppernas prestations

förmåga erhölls via ett förprov. Detta förprov utgjordes av 

ett ORD-prov vilket i sitt ursprungliga sammanhang ingår i 

det s k högskoleprovet (Skolöverstyrelsen, 1981). Experiment

gruppen fick genomgå NOGx medan kontrollgruppen fick genomgå 

ett konventionellt NOG-prov. 
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Nät i nstrument 

Det uppgiftsformat (NOG ) som utnyttjades i denna studie 

utgick från och vidareutvecklade ett format (NOG') som 

använts i en tidigare studie (Henriksson, 1981 e). Den 

huvudsakliga skillnaden mellan uppgiftsformatet i de två 

studierna var tillägget av en säkerhetsskattning i anslut

ning till respektive delproblem i denna studie. En annan 

skillnad var den typografiska utformningen av försätts-

sidan på det konventionella NQG-provet (bilaga lb). 

Det speciella uppgiftsformatet (NOG ) hade följande ut

seende (bilaga 1 c): 

Kari iran besvara frågan: 

"Hier mucket betalade Andersson i räntor 
fcr Vina lån* under året?71 

om man vet att t 

(1) Andersson hade tre lån. Sammanlagda 
lånesurrman var 145 000 Kronor. 

(2) Vart och ett av Anderssons lån 
lßpte red.10 \ ränta. Linebeloppen 
var 45 000 kronor. 10 000 kronor 
och 90 000 kronor. 

Nej 
On Q på bftdé (1) och (2), 
kan ran besvara frågan utifrån (1W2)? 

Ja 
• 

Nej 
• 

IQ 

3a Nej 
• • 

Hur säker ër du? 
O Mycket säker 
O Ganska säker 
O Något osäker 
O Mycket osäker 

O Mycket säker 
O Ganska säker 
O Något osäker 
O Mycket osäker 

O Mycket säker 
O Ganska s?>er 
O Något osäker 
O Mycket osäker 

Motsvarande uppgift med det konventionella NOG-formatet 

(bilaga 1 b) såg ut på följande sätt: 

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

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

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

Tillräcklig information för lösningen erhålles 

A i (1) men ej i (2) 
B i (2) men ej i (1) 
C i (1) tillsammans med (2) 
D i (1) och (2) var för sig 
E ej genom de båda påståendena 
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Som tidigare har redovisats utifrån alternativ B som korrekt 

alternativ (s 5) kan en viss svarssekvens på det experimentella 

uppgiftsformatet (N0Gx) direkt härledas till ett visst svars

alternativ (A, B, C, D, E) på det konventionella uppgifts-

formatet (NOG), via den logiskt uppbyggda problemlösnings-

strategin (s 4). Relationen mellan möjliga svarssekvenser på 

NOGx och möjliga alternativ på NOG framgår av följande samman

ställning: 

Tabell 1. Relation mellan svarssekvens i N0Gx-formatet och 
svarsalternativ i NOG-formatet. 

NOG NOG* 

A (1) = "Ja" 
(2) = "Nej" 

B (1) - "Nej" 
(2) = "Ja" 

C (1) » "Nej" 
(2) - "Nej" 

(1) + C 2) = "Ja" 

D (1) = "Ja" 
(2) = "Ja" 

E (1) = "Nej" 
(2) = "Nej" 

(1) «• (2) = "Nej" 

Différentiel1 poängsättning 

För att erhålla indikationer på förekomst av partiell kunskap 

i respektive NOG-version (NOG och N0Gx) har såväl en konven

tionell (0-1) som en differentiel1 poängsättningsprocedur 

tillämpats. Den differentiella poängsättningen har beskrivits 

utförligt i en tidigare studie (Henriksson, 1981 e) och beskrivs 

schematiskt i tabell 2 på nästa si da. 
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Tabell 2. Relation mellan avgivet svar och erhållen differen-
tiell poäng för respektive alternativ (A-E) . 

Korrekt alternativ Avgivet svar Poäng 

A A 2 
B 0 
C 1 
D 1 
E 1 

B A 0 
B 2 
C 1 
D 1 
E 1 

C A 1 
B 1 
C 3 
D 0 
E 2 

D A 1 
B 1 
C 0 
D 2 
E 0 

E A 1 
B 1 
C 2 
D 0 
E 3 

Procedur 

I såväl experiment- som kontrollgrupp erhöll respektive för

söksperson ett kuvert som innehöll ORD-provet, NOG-provet 

alternativt N0Gx-provet och en svarsblankett. Efter en allmän 

inledande information och ett gemensamt ifyllande av vissa 

individdata på svarsblanketten (bilaga 2) genomgicks instruk

tionen till GRD-provet (bilaga la). Sedan detta genomförts 

(tid = 15 minut er) genomgicks instruktionen till NOG-provet 

(bilaga lb) alternativt N0Gx-provet (bilaga lc). Tid för 

genomförande av såväl NOG-provet som N0Gx-provet var 30 

minuter. Samtliga svarsmarkeringar gjordes på den separata 

svarsblanketten med undantag för N0Gx-provet där svarsmar

keringarna gjordes direkt i uppgiftshäftet. 
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Försökspersoner 

257 gymnasieelever från årskurs 3 fungerade som försöks-, 

personer i denna studie. I respektive experiment- och kon

trollgrupp ingick en klassenhet från vardera humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och tek

nisk linje. Klass utgjorde randomiseringsenhet och i studien 

ingick totalt 119 försökspersoner i experiment- och 138 

försökspersoner i kontrollgruppen. 

RESULTAT 

Studiens utfall presenteras först utifrån poäng på respektive 

prov där NOG-provets två versioner rättats såväl konventionellt 

som differentiellt. Därefter redovisas en analys av bortfallet, 

dvs de som inte följt instruktionen på NOG* eller inte avgett 

en fullständig säkerhetsskattning och utifrån detta presenteras 

säkerhetsskattningarna på NO Gx samt utfallet av dessa relativt 

erhållen poäng. Som avslutning presenteras reliabilitets- och 

validitetsdata. 

Tabell 3. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och antal 
försökspersoner (n) för experiment- (E) och kon
trollgrupp (K) på ORD-provet och NOG- respektive 
NOGx-provet. 

ORD N0Gx/N0G 

Grupp n X s KR20 X s KR20 

E 119 17 .29 4 .25 0 .73 10 .88 3.34 0.66 

K 138 17 .28 3.85 0.67 10 .99 3 .60 0.72 

Som framgår av tabell 3 är de två grupperna i princip helt 

jämförbara med avseende på initial prestationsnivå på ORD-

provet. Inte heller mellan gruppmedelvärdena för provbe

tingelserna NOG och NOGx förelåg någon signifikant skill

nad (t*?55)= 1.51). Någon skillnad mellan grupperna utifrån 
obs 

experimentbetingelsen kunde således inte konstateras. 
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Ett annat sätt att erhålla indikationer på huruvida e xperi

ment- och kontrollgrupp hade ungefär samma prestationsnivå 

är att analysera respektive grupps medelbetygsdata. Grupp-

karakteri st ika i variabeln medelbetyg var för experiment

gruppen; X = 3.33, s = 0.60, och för kontrollgruppen x = 

3.45, s = 0.60 vilket således också gav ett visst stöd 

för att grupperna var initiait jämförbara eftersom grupp-

medelvärdesskillnaden inte var signifikant (t^^^ = 1.5). 
obs 

Poängsättningen av NOG respektive I\I0GX i tabell 3 baserades 

på ett ko nventionellt rättningsförfarande där korrekt alter

nativ tilldelats 1 poäng medan övriga alternativ tilldelats 

0 poäng. I tabell 4 redovisas utfallet av den differentiella 

poängsättningen (se s 8) . 

Tabell 4. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och antal 
observationer (n) för experiment- och kontrollgrupp, 
där respektive prov haft en diffe rentiell poähgsätt-
ning. 

Grupp n X s 

E 119 37 .74 8.68 

K 138 38.64 

i—
1 C
D
 

Skillnaden mellan gruppernas poängmedelvärden är ej signi-
[ 255 ) 

fikant (t , = 0.97). Frånvaron av skillnad som kunde obs 
konstateras vid konventionell 0-1 rättning (tabell 2) kvar

står således fortfarande då uppgi fterna rättats differen-

tiellt. 

I tabellerna 3 och 4 har data för experimentgruppen i variabeln 

poäng på N0Gx renodlats i den bemärkelsen att från totalgruppen 

(n =119) har de individer som antingen inte följt instruktionen 

till N0Gx eller inte angett en fullständig säkerhetsskattning 

sorterats bort. Innebörden i att en individ inte följt instruk

tionen till en viss uppgift kan vara att en individ exempelvis 

avgett följande svarssekvens: (1) = "ja", (2) = "nej", (1) + 

{?.) ••• "ja". Eftersom, enligt instruktionen, "nej" inte har 

angetts på både (1) och (2) så ska inte (1) + (2) besvaras i 
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detta fall och om individen ändå gjort detta så har således 

inte instruktionen följts. Vad avsåg innebörden i att en 

individ inte avgett en fullständig säkerhetsskattning var 

denna att en säkerhetsskattning inte angetts till ett eller 

flera delproblem för en viss uppgift. 

Tabell 5. Totalt antal individer fördelade dels utifrån 
vilka som inte följt instruktion dels utifrån 
vilka som inte angett fullständig säkerhets
skattning för respektive uppgift. 

Ej enligt in Ej fullständig 
Uppgift struktion säkerhetsskatt ning Totalt 

1 4 8 12 
2 8 2 10 
3 8 3 11 
4 2 8 10 
5 1 5 6 
6 3 9 12 
7 3 3 6 
8 10 8 18 
9 5 4 9 
10 1 7 8 
11 4 3 7 
12 5 4 9 
13 3 8 11 
14 1 5 6 
15 2 5 7 
16 4 5 9 
17 1 4 5 
18 1 6 7 
19 2 4 6 
20 3 8 11 

71 109 180 

Av tabellen framgår att 71 av totalt 119 x 20 = 2 300 uppgifter 

inte lösts enligt instruktionen på N0Gx och att totalt 109 upp

gifter saknade någon eller några säkerhetsskattningar. 

För att komma till insikt om det förelåg någon systematik i 

det företagna bortsorterandet analyserades uppgifterna dels 

med avseende på svårighetsgrad, dels med avseende på vilket 

alternativ som var korrekt. Utfallet av denna analys blev 

att utifrån en kategori sering av uppgifterna i tre grupper 

med avseende på svårighetsgrad, förelåg ingen systematik 

mellan en uppgifts p-värde och frånvaron av säkerhetsskatt-
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ning eller förekomst av lösningsbeteenden som inte följde 

instruktionen. Qm motsvarande kategorisering i stället 

gjordes utifrån vilket alternativ (A-E) som var korrekt, 

erhölls samma utfall. 

I nedanstående tabell 6 redovisas utfallet av variabeln 

skattad säkerhet i angivet svar mot erhållen poäng på 

respektive uppgift. Säkerhetsskattningen har därvid 

kvant ifierats på så sätt att "mycket säker" tilldelats 

talet 1, "ganska säker" talet 2, "något osäker" talet 3 

och "mycket osäker" talet 4. Erhållen poäng på resp ektive 

uppgift kunde vidare variera mellan 0-2 respektive 0-3 

beroende på avgivet svar och vilket alternativ som var 

korrekt (se s 10). Maximal säkerhet och maximal poäng på 

en uppgift med A, B eller D som korrekt alternativ indi-

keras således av talet 2 medan maximal säkerhet och 

maximal poäng på en uppgift vars rätta svar är C eller E 

indikeras av talet 3. 

Tabell 6. Fördelning av differentiella poäng (0, 1, 2, 3) 
med angivande av genomsnittliga säkerhetsskatt
ningar (x) för respektive uppgift. 

Differentiell poäng 

Uppgift 

0 1 2 3 Totalt 

Uppgift n X n X n X n X n X 

1 1 2.00 12 4.16 18 5.39 75 4.59 106 4.65 
3 22 3.50 7 4.14 49 5.22 30 5.77 108 4.95 
4 7 4.71 22 3.64 27 4.74 52 4.60 108 4.44 
6 3 2.00 21 2.62 33 3.97 50 3.88 107 3.61 
9 3 4.00 13 2.62 6 4.00 •88 3.80 110 3.67 
10 1 6.00 3 3.00 45 3.58 62 3.55 111 3.57 
11 6 3.50 39 2.85 20 4.80 44 3.52 109 3.51 
13 3 3.00 9 2.67 14 4.93 81 3.74 107 3.79 
14 7 3.86 9 2.56 7 4.00 88 3.43 111 3.42 
15 9 2.67 29 2.86 50 3.84 22 4.82 110 3.68 
16 8 4.50 27 3.33 46 4.61 26 4.69 107 4.30 
17 1 2.00 9 3.44 35 4.54 64 4.23 109 4.35 

2 9 4.33 42 3.10 58 3.07 - - 109 3.18 
5 - ~ 58 2.83 55 2.35 - - 113 2.59 
7 34 4.24 5 5.40 73 3.03 - - 112 3.50 
8 1 5.00 14 3.93 85 2.51 - - 100 2.73 
12 1 2.00 22 2.95 85 2.71 - - 108 2.75 
18 - - 20 3.30 86 2.74 - - 106 2.85 
19 51 5.35 33 4.12 20 3.55 - - 104 4.62 
20 14 4.86 57 4.40 27 4.11 - 98 4.39 
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Uppgifterna i tabell B har grupperats utifrån korrekt alter

nativ. Den första gruppen (1, 3, 4...) utgörs av uppgifter 

med C eller E som korrekt alternativ och den andra gruppen 

utgörs av uppgifter med A, B eller D som korrekt alternativ. 

Som vägledning för läsandet av tabellen kan exempelvis situa

tionen för den individ som erhöll 0 poäng på upp gift 1 be

skrivas. Alternativ E var korrekt alternativ och det svar 

som avgavs var alternativ •. I sina två ställningstaganden 

till (1) och (2) har individen svarat "ja" och varit "mycket 

säker" trots att båda svaren var felaktiga, dvs de korrekta 

svaren var "nej" i båda fa llen. 

Allmänt kan det konstateras viss systematik i relationen 

erhållen poäng och skattad säkerhet om det korrekta alter

nativet är A, B eller D (=undre tabsllhaIvan). En jämförelse 

av de genomsnittliga säkerhetsskattningarna för de som er

hållit 1 respektive 2 poäng på varje uppgift ger vid handen 

att medelvärdet i samtliga åtta fall är lägre för de som 

erhållit 2 poäng jämfört med de som erhållit 1 poäng. Ett 

lägre medelvärde indikerar således en högre säkerhet och 

tendensen är således också att en högre säkerhet innebär 

en högre poäng. Motsvarande systematik kan inte iakttas 

i den övre tabellhalvan, dvs för de uppgifter vars korrekta 

alternativ är antingen C eller E. 

I tabell 7, som kan sägas vara en uppföljning av tabell B, 

redovisas indikatorer på konventionell och differentiell 

poängsättning samt säkerhet. 
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Tabell 7. Differentiell poäng, genomsnittlig säkerhetsskatt
ning (x), antal observationer (n) och konventio
nellt p-värde för respektive uppgift. 

Differentiell Säkerhet 
Uppgift n P poäng X 

1 106 0.71 2.58 4.65 
3 108 0 .28 1.81 4.95 
4 108 0 .48 1.15 4.44 
6 107 0.47 2.22 3.61 
9 110 0.80 2.63 3.67 
10 111 0.56 2.51 3.57 
11 109 0.40 1.94 3.51 
13 107 0.76 2.64 3.79 
14 111 0.79 2.59 3 .42 
15 110 0.20 1.77 3 .68 
16 107 0 .24 1.84 4.30 
17 109 0 .59 2.49 4.35 

2 109 0 .53 1.45 3.18 
5 113 0 .49 1.49 2.59 
7 112 0.66 1.36 3 .50 
8 100 0 .85 1.84 2.73 
12 108 0 .79 1.79 2.75 
18 106 0.81 1.81 2.85 
19 104 0.19 0.70 4.62 
20 98 0 .28 1.13 4.39 

Utifrån ovanstående tabell kan konstateras att utfallet av 

den differentiella poängsättningen, som den reflekteras i 

en rangordning mellan uppgifter utifrån poäng, ger ett annat 

utfall än den konventionella poängsättningen, beroende på om 

alternativ C eller E är korrekt (övre halvan) eller om alter

nativ A, B eller D är korrekt. I det senare fallet erhålls i 

princip ungefär samma rangordning oavsett om poängsättningen 

skedde konventionellt (0-1) eller differentiellt (r „=0.94). rang 
Rangordningen mellan uppgifterna förändras något mera för den 

andra uppgiftskategorin (övre halvan: C eller E som korrekt 

alternativ) om poängsättningen skedde differentiellt i stället 

för konventionellt (r =0.82). 
rang 

I den sista tabellen (tabell 8) redovisas hur reliabilitet 

(KR^g) och validitet (samband poäng - medelbetyg) varierat 

beroende på poängsättningsförfarande. 
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Tabell B. Reliabilitet (KR20) och validitet (rXy) för 
respektive experiment- (E) och kontrollgrupp 
(K) vid konventionell och differentiell poäng
sättning . 

Konv poäng Diff poäng 

Grupp n KR20 rxy KR20 rxy 

E 119 0.66 - 0.81 

K 138 0.72 0.40 0.72 0.43 

Eftersom betygsdata visserligen förelegat för hela experiment

gruppen men kunnat relateras till motsvarande provdata 

enbart för 22 individer begränsas beskrivningen av tabell 8 

enbart till det för denna studie väsentliga nämligen för

ändringen i reli abilitetsdata. Reliabiliteten ökade således 

i experimentgruppen och förblev oförändrad i kontrollgruppen 

när poängsättningen skedde differentiellt i stället för kon

ventionellt. Sammantaget var mätsäkerheten vid såväl konven

tionell som differentiell poängsättning relativt hög. 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att, utifrån två olika uppgiftsformat 

(NOG och N0Gx), pröva en logiskt uppbyggd och sekvensiell 

problemlösningsstrategi. Sammantaget indikerade utfallet 

av den konventionella och den differentiella poängjämförel-

sen mellan de två grupperna (E och K), som således erhöll 

samma uppgifter i två olika uppgiftsformat (NOG och NOG ), 

att uppgiftsformatet inte hade någon betydelse när det 

gällde att uppskatta såväl en individs fullständiga kun

skap i ett visst avseende som dennes partiella kunskap. 

Detta konstaterande leder i första hand till slutsatsen 

att den logiskt uppbyggda och sekvensiella problemlösnings-

strategin inte var effektiv för den individgrupp som ingått 

i denna studie, dvs elever från årskurs 3 i gymnasiet. I 

andra hand leder studiens utfall till slutsatsen att N0G-

provets uppgiftsformat förmodligen inte kan betraktas som 

komplext för denna individgrupp. 
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Vad avser den första frågan om den logiskt uppbyggda strate

gins effektivitet kan konstateras att i de studier dar denna 

strategi instruerats och övats (Henriksson, 1981 b-d) har 

det inte kunnat påvisas att denna haft effekt, dvs att den 

resulterat i en poäng ökning. 

Den bristande kontrollen på huruvida de instruerade indivi

derna verkligen utnyttjade den instruerade strategin som 

förelåg i dessa studier eliminerades såväl i en tidigare 

studie (Henriksson, 1981 e) som i denna studie eftersom 

strategin byggdes in i själva uppgiftsformatet. Givet 

detta kan en orsak till frånvaron av poängskillnad mellan 

experiment- och kontrollgrupp i denna studie vara att även 

de i kontrollgruppen utnyttjade en strategi som överens

stämde med den sekvensiella strategin. Detta innebär således 

att strategin i sig kan vara effektiv, men att den tillämpades 

av alla. En annan orsak till frånvaron av poängskillnad kan 

också vara att den sekvensiella strategin helt enkelt var 

ineffektiv och att detta faktum avspeglas i frånvaron av 

poängski11nad mellan experiment- och kontrollgrupp. 

Vad avser den andra frågan kan konstateras att sannolik

heten kan betraktas som störst, för att en skillnad mellan 

erhållen poäng och faktisk förmåga ska uppkomma i en viss 

provsituation, om en individ har ingen eller mycket liten 

tidigare erfarenhet av test och prövningar. Förutsatt att 

en individ inte har brister i detta avseende kan ändå en 

bristande överensstämmelse mellan erhållen poäng och faktisk 

förmåga uppkomma eller variera beroende på test (Henriksson, 

1981 a). Det sistnämnda faktumet kan gälla för exempelvis 

analogiuppgifter vilket Moore (1971) uttryckte på följande 

sätt : 

.. examinees may bring to the analogy task a greater variability of 
test-taking abilities than to tasks of more familiarity" ( s 199). 
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Vad avsåg individernas säkerhetsskattningar (tabell 6, 7) 

uppvisade dessa en viss systematik enbart i de fall då 

alternativ A, B eller • var korrekt. Systematiken innebar 

i detta fall att en skattad högre säkerhet innebar en högre 

erhållen poäng. Gm däremot alternativ C eller E var korrekt 

förelåg en osystematisk variation mellan skattad säkerhet 

och erhållen poäng. Det förefaller således inte, utifrån 

utfallet av denna studie, vara en framkomlig väg att basera 

en instruktion i syfte att åstadkomma en poängförhöjning 

på NOG på d et sannolikhetsresonemang som exemplifierades 

i föreliggande rapport. I detta sammanhang kan också nämnas 

att en säkerhetsskattning ofta har visat sig reflektera 

snarare olika personlighetsdimensioner än en variation i 

faktisk kunskap (Se t ex Hansen, 1971; Jacobs, 1971; 

Sherman, 1974). 

Korrekt alternativ som indelningsgrund resulterade också i 

en intressant iakttagelse då ett konventionellt och ett 

differentiellt poängsättningsförfarande jämfördes (tabell 7). 

Rangordningen mellan uppgifterna utifrån poäng förändrades något 

mera från konventionell till differentiel1 poängsättning om det 

korrekta alternativet var antingen C eller E jämfört med 

om det korrekta alternativet var A, B eller D. Detta gav 

ytterligare näring åt tanken att i de fall där C eller E var 

korrekt alternativ hade kanske uppgiftsformatet (NOG 

respektive NOGx) ha viss betydelse. 

Sammanfattningsvis var således tendensen i utfallet av denna 

studie att inga effekter kunde påvisas på grupp- eller 

totalpoängsnivå. Däremot kunde tendenser iakttas vid en 

kategorisering av uppgifter utifrån vilket alternativ som 

var korrekt. Kategoriseringen av uppgifterna baserades där

vid på huruvida uppgiften kunde besvaras genom ett ställ

ningstagande till två (uppgifter med A, B eller D som korrekt 

alternativ) eller tre delproblem (uppgifter med C eller E 

som korrekt alternativ). 
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Bilaga 1a 

ORD 
78 ti 

Anvisningar 
Varje uppgift har öveist ett ord understruket. Under det orde t 
står fem an dra ord. Ett av orden anger betydelsen av det under
strukna ord et eller betyder u ngefär samma sak so m det un der
strukna ordet. 

övningsexempel 1. 
arg 
A ilsken 
B farlig 
C ledsen 
D olydig 
E snuskig 

Ilsken betyder ungefar samma sak som arg. Bölja med att mar- 12 3 
kera det rätta svaret i provhäftet. Därefter skriver du sv aret pä 
svarsblanketten. Om denna uppgif t hade ingått i provet skulle 
du alltså ha skrivit så här på svarsblanketten 

A 

övningsexempel 2. 
ryssja 
A garnvinda 
B fiskeredskap 
C torkställning 
D säng 
E smideshärd 

En ry ssja är ett fiskeredskap. Fiskeredskap är svarsförslag B. Om 
uppgiften had e ingått i provet skul le du ha skrivi t B på sv ars-
blanketten. 

1 

Skriv alla svar pä svarsblanketten. 
Skriv tydligt. 
Om du inte kan lö sa en uppgift bör du ändå besvara uppgiften genom att försö ka 
bedöma vilke t svarsförelag s om ve rkar bäst eller rimligast. 

Pi nästa sida börjar provet som innehåller 30 uppgifter 
PROVTID: 15 minuter 
VAND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL! 



Bilaga 1b 

Anvisningar 
Vaije uppgift inle ds med att en f råga ställs. Därefter följer två påstå
enden. (!) och (2), som innehåller olika slags information. Uppgiften 
är att avgöra hur mycket information som behövs för att besvara frå
gan. Uppgifterna besvaras genom att du anger vilket eller vilka av på
ståendena du be höver anv ända. Undersök noggrant de olika svarsför
slagen innan du besvarar uppgiften. 

Vi böljar med ett övningsexempel: 
Hur mycket betalade Andersson i räntor för sina lån under året? 
(1) Andersson had e 3 lån. Sammanlagda lånesumman var 145 000 

kronor. 
(2) Vart och ett av An derssons lån löpte med 10 % ränta. L ånebe

loppen var 45 000 kronor, 10 000 kronor och 90 000 kronor. 

NOG1 
78:i| 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 
A i (1) men ej i (2) 

i (2) men ej i (1) 
(1) tillsammans med (2) 

i (1) och (2) var för sig 
ej genom de båda påståendena 

Svarsförslagens innebörd 

A i (1) men ej i (2) = Den information som ges i (1) är tillräcklig. Enbart informa
tionen i (2) räcker ii? te till. 

B i (2) men ej i (I) = Den information som ges i (2) är tillräcklig. Enbart informa
tionen i ( 1 ) räcker inte till. 

C i (1) tillsammans med (2) = För att få tillräcklig information måste man använ
da både påstående (1) och (2). Enbart (1) eller enbart ( 2) ger ej tillräcklig 
information. 

D i (1) och (2) var för sig = Antingen (1) eller (2) kan användas, eftersom båda 
var för s ig innehåller tillräckligt mycket information. 

E ej genom de b åda pfetåenåaa ~ Inte ens genom att utn yttja både (1) och (2) 
kan man få tillr äcklig information. 

Informationen i (1) räcker inte till för att be svara fråg an. Informa
tionen i (2) är tillräcklig. Svarsförslag B ä r allts å rät!. Om uppgiften 
hade ingått i provet skulle du ha skrivit så här pä svarsblanketten. [ 

1 

B 

Skriv alla svar på svarsblanketten. Skriv t ydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift bör du ändå besvara uppgiften genom att försöka 
bedöma vilket svaisföislag som verkar bäst e ller rimligast. Inget poångavdrrg sker 
om du svarar fel. 

På nästa sida böljar provet som innehåller 20 uppgifter 
PROVTID: 30 minuter 
VÄND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SAGER TILL! 



Nili 
Bilaga 1c 

* 

ANVISNINGAR 78:4 

Varje uppgift inleds med att eri fråga eller ett î -cblem stalls. 

Därefter följer två påståenden (1) och (2), vilka innehåller olika slags 

information. Din uppgift är att avgöra om man kan lösa uppgiften utifrån 

den information som ges dels i (1), dels i (2). 

Om du anser att uppgiften går att lösa utifrån informationen i (1) eller (2), 

markerar du i motsvarande ruta dr Nej 

Chi du anser att uppgiften inte går att lösa markerar du i motsvarande ruta 0 

Nej 
Om du markerat [xj för både (1) och (2), betraktar du (1) och (2) tillsarrmans, 

(l)+(2), och avgör om uppgiften går att lösa. 

Observera att du ska ta ställning till (l)+(2) enbart då du markerat ® på 

både (1) och (2). 

Ja Nej 
Ou ska dessutom också ange hur säker du är på att din markering 0 eller [x] 

är korrekt. 

övningsexerrpel 

Kan.man besvara frågan: 

"Hur mucket betalade Andersson i väntor 
för sina tån under året?" 

om man vet att; 

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

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

Nej 
Om |x] på både (1) och (2), 
kan nan besvara frågan utifrån (l)+(2)? 

Ja 
• 

Ja 
• 

Ja 
• 

Nej 
• 

Nej 
• 

Nej 
• 

Hur säker är du? 

O Mycket säker 
O Ganska sakar " 
O Något osäker 
O Mycket osäker 

O Mycket säker 
O Ganska sakar Q Något osäker 
O Mycket osäker 

O Mycket saker 
O Ganska saker 
O Något osäker 
O Mycket osäker 

Oro du inte kan lösa en uppgift bör du indå besvara uppgiften gen om att fttnöka 
bedöma vilket svanfönlag som verkar bist dier rimligast. Inget potagavdrag sker 
om du svarar fel. 

På nistasida böljar provet som innehåller 20 uppgifter 
PROVTID:30 minuter 
vand inte blad förrän s»sûvi jf.öaren ssr.BR tili « 



Bilaga 2 

SVARSBLANKETT :a 1978 s4 

Prov
kombination Skola Linje Kön Betyg 

] • • q 
Prov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

! 

Prov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

] 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


