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SUMMARY 

The study begins with an account of the development of 
criterion-referenced tests and different definitions of 
them. After that fundamental problems of criterion-refe
renced measurements are analysed. In that part the effect 
of the objectives on the construction of the tests, the 
homogeneity of the items and the cutti;i3g'"SCof,es for-what 
should be regarded as satisfactory knowledge are dealt 
with. In the following part the construction of items is 
accounted for. Then different fields of application for 
criterion-referenced tests are discussed. The report ends 
with some views on the future work with criterion-refe
renced tests. 

Wedman, I. Kriterierelaterade provs bakgrund, egenskaper 
och begränsningar. Pedagogiska rapporter, Umeå, 1973, 
nr 33. 

SAMMANFATTNING 

Rapporten inleds med en redogörelse för framväxten av och 
olika definitioner på kriterierelaterade prov. Därpå ana
lyseras grundläggande problem vid kriterierelaterade mät
ningar. I det avsnittet behandlas målens inverkan på^pro-
vens utformning, uppgifternas homogenitet och kravgränser 
för vad som skall betraktas som godkända kunskaper. I 
nästa avdelning tas konstruktion av provuppgifter upp. 
Olika användningsområden för kriterierelaterade prov be
handlas därefter. Rapporten avslutas med några synpunkter 
på det fortsatta arbetet med kriterierelaterade prov. 

*Denna rapport innehåller till vissa delar omarbetat ma
terial från av författaren tidigare presenterade arbeten, 
nämligen: 

Wedman, I. Problem vid konstruktion och utvärdering av 
kriterierelaterade prov. Pedagogiska monogra
fier, Umeå, 1971, nr 6. 

Franke-Wikberg, S., Johansson, M., & Wedman, I. Teoretis
ka och praktiska problem vid utvärdering av 
utbildning - nå gra synpunkter. Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, 1972 (stencil). 
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INTRODUKTION 

Evaluering av skolans verksamhet är en angelägen uppgift 

och utgör ett stimulerande forskningsfält. Under senare 

år har man kunnat förmärka ett kraftigt stegrat intresse 

för evalueringsstudier. Frågor som "Vilka affekter har 

skolan på eleverna?", "Vad får eleverna lära sig i sko

lan?" och "I vilken utsträckning uppfylls eie mål som finns 

beskrivna i läroplanerna?" ställs allt oftare. 

I dag är en rad forskare involverade i proj ekt med syfte 

att ge svar på sådana frågor. Ett sådant mycket omfattan

de projekt är "The National Assessment of Educational Pro

gress" (se t ex Merwin å Womer, 1969), som tog sin början 

i mitten av 6Q-talet och som fortfarande pågår. I Sverige 

har liknande projekt påbörjats, om än i mindre skala. 

Det ökade intresset för evalueringsstudier har utvecklats 

parallellt med undervisningsteknologins framväxt, som bl a 

inneburit att nya undervisningsmetoder, undervisningsmate

rial och tekniska hjälpmedel i växande utsträckning till

förts undervisningen. 

Det undervisningsteknologiska synsättet, med den systema

tiserade syn på undervisningen som detta innebär, har bl a 

medfört krav på successiva målpreciseringar av övergripan

de mål. Samtidigt med de ökade kraven på precisa målangiv

elser har, som en naturlig följd, sätten med vilka man 

skall pröva i vilken utsträckning målen uppnåtts ingående 

kommit att granskas. 

Begreppet utvärdering har som ovan antytts fått en allt 

mer dominerande plats i den under senare år förda skolde

batten. Innebörden i begreppet har emellertid kommit att 

utvidgas (Tylsr, 1969ï Merwin, 1969). Gemensamt för många 

av de definitioner som givits är insamlandet av en rad 

olika informationer (se t ex Franke-Wikberg et a_l. , 1972). 
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Kontroll av elevernas kunskaps- och färdighetsinhämtande 

utgör bara en del av vad begreppet utvärdering implicerar 

- dock fortfarande en mycket viktig sådan. 

Det vanligaste sättet att mera strikt utöva kontroll på 

elevernas kunskapsinhåmtande har under lång tid varit 

papper-och-penna-prov. Bedömningarna av resultaten på 

dessa prov har ofta varit relativ, dvs den enskildes 

resultat har jämförts med en normeringsgrupps resultat. 

Konstruktionen av dessa prov har varit sådan att uppgif

terna slutligen valts för att maximera individuella dif

ferenser. 

På senare tid har dock kritik riktats mot ovan beskrivna 

konstruktionssätt och bedömningsförfarande. För att under

söka i vi lken utsträckning skolans mål har uppnåtts krävs 

andra typer av mätinstrument. 

Syfte 

I föreliggande rapport behandlas kriterierelaterade prov. 

Dessa prov har tillkommit för att ge svar på frågan vad 

eleverna kan. Hur dessa prov skall utformas och urvärderas 

är ännu så länge något oklart. Forskningen på området är 

emellertid stadd på stark frammarsch. 

Syftet med den Kär redovisade studien har varit att samman

ställa och analysera de forskningsinsatser och diskussion

er som under senare år ägnats de kriterierelaterade proven. 

I det avseendet utgör studien närmast en komplettering till 

de arbeten som tidigare redovisats av Popham & Husek (1969) 

och Glaser & Nitko (1971). 

Att redovisningen fått ett förhållandevis stort utrymme 

har motiverats av att många oklarheter råder beträffande 

målrelaterade eller kriterierelaterade prov och att dessa 
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prov fått en alltmer framskjuten plats i dagens utbild

ningsdiskussion. * 

KRITERIERELATERADE PROV; BAKGRUND OCH DEFINITIONER 

Man brukar numera skilja på normrelaterade och kriteris-

relaterade prov (i fortsättningen benämnda NRP respektive 

KRP). De förra utgörs av den provtyp som avslutningsvis 

berördes något i ing ressen. I dessa prov jämförs varje 

individs resultat med en normgrupps resultat. Beroende 

på övriga gruppmedlemmars prestationer kan en enskild in

divids resultat bedömas som bra eller dåligt. 

För att ta reda på vad en individ kan krävs andra mät

instrument. De s k kriterierelaterade proven har tillkom

mit för att ge besked om vad eleverna kan och har sitt 

ursprung i den kritik som på senare tid riktats mot att 

i u ndervisningssammanhang använda prov konstruerade för 

att differentiera mellan individer (se t ex Nitko, 1970). 

Det har betraktats som otillfredsställande att i sådana 

sammanhang mäta varje individs kunskaper och färdigheter 

i relation till kunskaperna hos den grupp individen ifrå

ga tillhör. Ebel (1982) t ax har uttryckt sig på följande 

sätt om normrelaterade mätningar i undervisningssituation

en s 

"Our point is that when comparative scores are not clearly 
related to specific achievements they tend to have rather 
limited meaning and educational value" (sid 63). 

Det skall redan nu sägas att kriterierelaterade mätningar 

eller, som de ibland också benämnes» målrelaterade mät

*1 en senare rapport (Wedman, 1973) presenteras en empi
risk studie, där olika statistiska metoder för utvärder
ing av kriterierelaterade prov behandlas. I denna studie 
ges också en sammanfattning och analys av forskningsläget 
vad beträffar behandlingen av data från kriterierelatera
de mätningar. 
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ningar, i och för sig inte ar något nytt. Redan i början 

av seklet var kunskapsmätningarna av denna karaktär, om 

än inte i så utvecklad form som nu (Merwin, 1969*, Davis, 

1970*, Ebel, 1972). Mera ingående analyser och diskussion

er om testpoängens innebörd och tolkbarhet har också re

dovisats tidigare (Flanagan, 1951 och 1962', Angoff, 19625 

Ebel, 1962s Gardner, 1962). 

Första gången uttrycket "criterion-referenced measure

ments" och "norm-referenced measurements" användes var i 

en artikel av Glaser & Klaus (1962). I detta fall rörde 

det sig om mera renodlade befattningssammanhang. Glaser 

(1963) överförde sedan samma principresonemang till under' 

visningsamrådet. Om skillnaden mellan NRP och KRP säger 

Glaser 11963): 

"The principal difference between these two kinds of in
formation lies in the standard used as a reference. What 
I shall call criterion-referenced measures depend upon 
an absolute standard of quality} while what I term norm-
referenced measures depend upon a relative standard" 
Csid 519). 

Fortsättningsvis uttrycker han sig litet mera precist om 

innebörden i kriterierelaterade mätningar: 

"The standard against which a student's performance is 
compared when measured in this manner is the behavior 
which defines each point along the achievement continuum" 
(sid 519). 

Glaser betonar alltså att de enskilda resultaten på kri-

terierelaterade prov direkt skall kunna tolkas i termer 

av vad individerna kan. En liknande definition har pre

senterats av Popham & Husek (1969). 

Den av Glaser (1963) redovisade definitionen på KRP är 

dock inte tillräckligt precist utformad, menar Jackson 

(1970), för att differentiera mellan NRP och KRP, ty 
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.. even testa which are described as norm-referenced 
may yield scores which may also be compared with a per
formance standard" (sid 3). 

I än högre grad skulle Jacksons anmärkning vara befogad 

på Ivens' (1970) och Fremers (1972) definitioner av KRP. 

Den förre uttrycker sig på följande sätt: 

"For the purpose of this study the term criterion-refe
renced was used to denote a test comprised of items 
keyed to a set of behavioral objectives" (sid 2). 

Fremer å andra sidan menar att kriterierelaterade tolk

ningar kan göras även om de aktuella uppgifterna inte är 

representerade i p opulationen av uppgifter till ett gi

vet mål. 

Skillnaden mellan KRP och NRP markeras på följande sätt 

av Livingston (1972): 

"... the term 'criterion-referenced' will be used to refer 
to any test for which a criterion score is specified with
out reference to the distribution of scores of a group of 
examinees" (sid 13). 

Indirekt framgår av denna definition att utformningen av 

KRP enbart skall styras av icke-statistiska överväganden. 

I flera av de definitioner som på senare tid presenterats 

betonas också konstruktionsförfarandet. Den mest tilläm

pade definitionen idag är den av Glaser & Nitko (1971). 

De definierar KRP på följande sätt: 

"A criterion-referenced test is one that is deliberately 
constructed to yield measurements that are directly inter
prétable in terms of specified performance standards" 
(sid 653). 

I denna definition ingår konstruktionsförfarandet som en 

viktig komponent. Samma grundsyn företräds också av Jack

son (1970) och Nitko (1970). Även Kriewall (1972) lägger 
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stor vikt vid tillvägagångssättet för konstruktionen i 

sin definition av KRP. Han utgår från en samplingmodell 

för uppgifter, där populationen av uppgifter är väl defi

nierad. Definitionen är dock betydligt mer restriktiv än 

ovan presenterade i det att han också kräver att uppgif

terna skall vara av samma svårighetsgrad för de testade. 

Ovanstående framställning ger vid handen att olika för

fattare ger olika innebörd åt KRP. I främst två avseenden 

skiljer sig definitionerna åt. I vissa definitioner beto

nas starkare än i andra att uppgifterna skall represente

ra väl preciserade mål, dvs resultaten på KRP skall 

kunna återföras till angivna beteenden som operationellt 

definierar vad eleverna kan. Vidare uttrycker vissa defi

nitioner att konstruktionsförfarandet är entydigt preci

serat och bestämt, medan detta inte framgår i lika hög 

grad av ändra definitioner. 

Anledningen till förekomsten av olika definitioner kan 

delvis hänföras till att man i olika hög grad sett till 

den praktiska tillämpningen av KRP. De mindre rigorösa de

finitionerna av KRP kan ses som ett uttryck för försök 

att anpassa ett strikt kriterierelaterat testförfarande 

till de förutsättningar som i praktiken är för handen. 

Ingen av definitionerna kan sägas vara "sann" eller "falsk" 

utan endast mer eller mindre relevant utifrån en samlad 

beskrivning av teoretiska och praktiska överväganden. Vil

ka implikationer olika synsätt får behandlas i det följ

ande. 
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GRUNDLÄGGANDE PROBLEM VID KRITERIERELATERADE MÄTNINGAR 

Målpreciserirife och målformulering 

För att konstruera ett kriterierelaterat prov fordras 

först och främst att undervisningens mål noggrant har 

preciserats. Flera tekniker har utarbetats för detta än

damål. Ett exempel på en sådan teknik ar Biooms taxonomi 

(Bloom, 1956). En annan är Gagnés (Gagné, 1965). 

På grund av att de kriterierelaterade proven definitions-

mässigt skall ge svar på frågan vad eleverna kan respek

tive inte kan, ställs stora krav på målpreciseringen. För 

att resultaten skall kunna tolkas entydigt, måste över

gripande och komplexa mål nedbrytas i enklare termer. En 

dålig eller ofullständig målanalys leder till ett likale

des dåligt eller ofullständigt prov. 

En svårighet, som genast inställer sig, är att formulera 

mål av mer komplex struktur (Jackson, 197CH Nitko, 1970* 

Ebel, 1972). Här måste man räkna med att oenigheten .ökar 

bland olika bedömare om innebörden av de formulerade må

len (se t ex Ward, 1970t Yost, 1971t se också Stake, 1967). 

Ett analogt problem uppstår då man jämför möjligheterna 

att göra målpreciseringar över skolämnen. Olika ämnen är 

olika precisa till sin uppbyggnad. Det är lättare att pre

cisera innehållet i ett ämne som matematik än i ett ämne 

som samhällskunskap t ex. Den genomgång som betygsutred

ningen gjort visar att det i vissa ämnen är mycket svårt 

att utföra en målprecisering för betygsättning eller prov

konstruktion (Skolöverstyrelsen, 1970). 

Ovanstående resonemang antyder att kriterierelaterade prov 

för närvarande är speciellt anpassade till ämnen och områ

den med enkel struktur och där kanske främst till mål på 

låg nivå i Bioom s taxonomi (se också Ebel, 1972). I skis-



8  

sen som följer skulle i första hand ruta A komma ifråga 

för kriterierelaterade prov. 

ÄMNESINNEHÅLL 

ENKELT KOMPLEXT 

MAL 

r - -

! A 

j ....... . , 

CD
 

I 
. 

i i I 

I i 

! r 
i 
i i D 

Det bör observeras att ovanstående schematisering främst 

har ett heuristiskt syfte. För innehåll med enkel struk

tur och mål av låg komplexitetsgrad uppstår sannolikt inga 

tolkningsproblem och därför inte några mer betydande prob

lem om hur provet(-en) skall utformas för att ge menings

full information. Däremot inträffar detta då innehållet 

är svårpreciserat och målen komplexa (se också Garvin, 

1971 ). 

Problemet med kriterierelaterade prov och målprecisering 

kan sammanfattas på följande sätt. Konstruktion av ett 

kriterierelaterat prov kräver en dessförinnan utförd mål

analys, där övergripande mål har brutits ned och givits 

en klarare innebörd. Om nu vissa mål inte kan beskrivas 

i entydiga termer, så innebär det en begränsad möjlighet 

att använda sig av kriterierelaterade prov på ett menings

fullt sätt (se också Eisner, 1969*, Marton, 1970). Här har 

man ett problem som fordrar ytterligare analys och preci

sering inför det fortsatta arbetet med att utveckla kri

terierelaterade prov. 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

Ytterligare ett faktum, som hör ihop med ovan beskrivna 

situation, är relationen mellan kortsiktiga och långsik

tiga mål. I huvudsak har man av praktiska skäl begränsat 

sig till de kortsiktiga målen. Man bör emellertid obser-
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vera att sambandet mellan kortsiktiga och långsiktiga mål 

ingalunda behöver vara särskilt starkt. Man har här att 

beakta de svåra transferproblemen (se också Cronbach, 1963). 

Det kan vara av visst intresse att jämföra nyss nämnda 

situation med de resultat som framkommit i p rognossamman

hang om relationen mellan avgångsbetyg och senare fram

gång. Det senare sambandet är oftast av mycket måttlig 

storlek (Lavin, 1965*, Fischbein & Henrysson, 1966). För 

att få denna sida av målproblematiken belyst fordras att 

man tar hänsyn till sambandet mellan kortsiktiga och lång

siktiga mål i u tvecklingsarbetet med kriterierelaterade 

prov. 

Homogenitetsproblernet 

Ett mycket debatterat och svårbehandlat problem angående 

KRP utgörs av uppgifternas homogenitet. Beroende på hur 

man definierar KRP och hur man avser att behandla resul

taten kommer homogenitetsfrågan att belysas på olika sätt. 

Vidare så kommer målens precisionsgrad att påverka synen 

på provens homogenitet. 

För att testpoängen entydigt skall kunna tolkas i termer 

av preciserade beteenden, krävs antingen att momentet 

ifråga logiskt sekvenseras så att ett mer komplext bete

ende förutsätter behärskandet av ett lägre, eller att upp

gifterna representerar parallella versioner av ett och 

samma beteende (se också Kriewall, 1972). Det förra fal

let liknar i skaltermer en s k "guttmanskala". Det fallet 

torde emellertid ha,mycket begränsad tillämpning eller 

som Popham.S Husek (1969) uttrycker det: 

"Unfortunatelyt this kind of test is still mostly a dream 
for educational testers" (sid 6). 
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Det andra fallet omfattas av flera författare (Cox & Gra

ham, 1966î Davis, 1970 och 1972j Kriewall» 1972). Cox â 

Graham säger t ex: 

"Howevert unless the test is designed to measure perfor
mance on only one behavior, the total test score does 
not indicate which behaviors the student has or has not 
mastered" Csid 1473. 

Innebörden av nyss nämnda och liknande uttalanden är att 

ett stort antal kriterierelaterade prov måste konstrueras 

även för relativt små avsnitt och moment (se också Davis, 

1970). För att uppnå så hög homogenitet som möjligt och 

därmed underlätta tolkningen av vad eleverna kan respek

tive inte kan, måste man konstruera ett deltest för varje 

delmål. 

Denna syn med uppgifter baserade på mycket strikt nedbrut

na mål och att provens innehåll skall begränsas till snävt 

avgränsade områden omfattas emellertid inte av alla. Ebel 

(1972) menar t ex att uppgifter som baseras på mer gene

rella mål, t ex av den typ som ofta förekommer i normrela-

terade prov, ger tillräckligt underlag för att bedöma vad 

eleverna kan (se även Fremer, 1972). 

Popham & Huseks (1969) syn är betydligt mer restriktiv än 

Ebels men ändå inte så snäv som t ex Cox & Grahams (1966, 

se ovan). Även om det inte explicit framgår av deras ut

talanden vad som avses med homogena test, antyds att upp

gifterna i kriterierelaterade prov kan representera mer 

än ett mycket specifikt mål. 

I detta sammanhang bör också Cox' (1971) syn på kriterie

relaterade prov nämnas. Han säger: 

"While much of the impetus behind the discussion of cri
terion-referenced measurement has come from innovative 
instructional programs requiring precise specifications 
of instructional objectives s it would be unfortunate if 
this restricts further exploration of the concept" (sid 
70). 
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Därmed ger man kanske avkall på en del krav beträffande 

kriterierelaterade prov» men å andra sidan ger man från 

tillämpningssynpunkt, mättekniken och rationalen bakom 

denna större spelrum. Liknande synpunkter har framförts 

av Ivens (pers. komm.). 

Till problemet med uppgifternas homogenitet kan också 

nämnas det resultat som redovisats av Baker (1971). Hon 

fann ingen automatisk homogenitetsökning, mätt i termer 

av medelkorrelation, för uppgifter som hade konstruerats 

utifrån beteendemål jämfört med uppgifter som hade kon

struerats utifrån mycket vaga målbeskrivningar. Detta re

sultat indikerar att den informationsförlust som ett mo

difierat kriterierelaterat provförfarande implicerar inte 

behöver få särskilt allvarliga konsekvenser på tolknings

möjligheterna beträffande de testades kunskaper och fär

digheter. 

Kravnivåer 

Gemensamt för kriterierelaterade prov är att de skall ge 

information om huruvida eleverna har uppnått vissa preci

serade mål och därmed ge underlag for lärarens eller ut

värderarens beslutsfattande. Konkret innebär det att man 

för varje prov måste ange en kritisk gräns, definierad i 

termer av antal rätt lösta uppgifter, som måste överskri

das för att eleverna skall betraktas ha inhämtat kursen. 

Även vid normrelaterade mätningar förekommer ibland s k 

kriteriegränser. Vanligen gäller dock i dessa fall att 

gränserna bestäms utifrån specificerade fördelningsformer 

eller givna urvalskvoter, och inte som fallet är vid kri

terierelaterade mätningar', utifrån bedömningar om vad som 

krävs för att målen med momenten skall anses vara uppfyll

da. 

Uppfattningarna om hur dessa kriteriegränser skall till-

lämpas varierar- De flesta föreslår och använder en ge
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mensam gräns för alla individer, medan andra menar att 

olika kriteriegränser kan tillämpas på olika individer 

(se Nitko, 1971). 

Problematiken kring att fastställa ett tröskelvärde har 

angripits från olika utgångspunkter. Den ena och också 

den vanligaste situationen är att utifrån ett givet prov 

låta en eller flera personer bedöma lämplig "kritisk" 

gräns. I många fall har detta förfaringssätt approxime-

rats, så att en mer eller mindre intuitiv procentgräns 

kommit att tillämpas (Lindvall & Cox, 1970*, Block, 1971*, 

Airasian, 1972*, Airasian & Madaus, 1372-, se också Krie-

wall, 1972). En vanlig sådan gräns är att 80-85 procent 

av uppgifterna skall vara rätt besvarade för att resulta

tet skall godkännas. 

En utveckling av ovanstående tillvägagångssätt bygger på 

statistisk hypotesprövning (Ferguson, 1971; Glaser & 

Nitko, 1971; Fhanér, 1S72; Kriewall, 1972). Vid detta 

förfarande bestämmer man subjektivt först en övre och en 

nedre gräns. Resultaten ovanför den övre gränsen repre

senterar klart godkända resultat, medan resultat under 

den nedre gränsen representerar klart underkända resultat. 

Genom att därefter bestämma risker för felbeslut kring 

dessa två gränser kan man sedan fastställa antalet upp

gifter som krävs för att minimera felbesluten av place

ringar av individer över och under en kritisk gräns mel

lan de två tidigare nämnda gränserna. 

Detta förfaringssätt är dock ännu så länge föga prövat, 

varför man i detta skede inte närmare kan uttala sig om 

dess användbarhet (se också Glaser & Nitko, 1971). Model

len förutsätter t ex att uppgifterna "are constructed in 

such a way that they are equally relevant" (Fhanêr, 1972, 

sid 1). Vilka konsekvenser olika approximationer till den

na förutsättning får är en fråga som närmare måste utre

das • 
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En annan teknik för att fastställa en kritisk gräns har 

presenterats av Emrick (1971). I sina huvuddrag påminner 

hans teknik om nyss presenterade. Med utgångspunkt från 

den genomsnittliga korrelationen mellan uppgifter kan 

storleken på alfa- och betafelet kring en given kritisk 

gräns uppskattas om relationen mellan de två feltyperna 

kan formuleras. Genom att sedan bedöma "kostnaderna" för 

att göra felbeslut av Typ 1 och Ty p 2 kan den kritiska 

gränsen bestämmas. 

De tekniker som beskrivits här kännetecknas alla av att 

en rad bedömningar måste till för att fastställa kravni

våer i kriterierelaterade mätningar. Alla är de på ett 

eller annat sätt utslag av värderingar, som kan vara mer 

eller mindre kontroversiella och vars konsekvenser på un

dervisningssituationen kan vara olika. Detta faktum har 

föranlett följande kommentar från Airasiarr & Madaus (1972): 

"It is in the area of setting standards, be they for in
dividual obg eetives or sets of obj ectives f that criterion-
re ferenaed measurements is most in need of research" 
C sid 5). 

Liknande synpunkter hai" framförts av Hambleton & Gorth 

(1971). 

KONSTRUKTION AV UPPGIFTER 

En viktig skillnad mellan KRP och NRP ligger i den sprid

ning i resultaten som proven kan förväntas ge upphov till. 

En central princip vid konstruktion av NRP är att välja 

sådana uppgifter som diskriminerar mellan individer som 

lyckats bra och sådana som lyckats sämre. Kriteriet vid 

denna utvärdering kan vara av både yttre och inre slag. 

Vid konstruktion av ett KRP å andra sidan väljer man upp

gifter enbart efter vilken relation innehållet i de olika 

uppgifterna står till de i förväg angivna terminalbeteen-

dena CPopham & Husek, 19B9). Annorlunda uttryckt, ett NRP 
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söker att maximera skillnaden mellan individer, medan ett 

KRP söker maximera skillnaden mellan grupper (behandling

ar) (Glaser & Klaus, 1962*, Glaser, 1963*, se också Stake, 

1967). 

Under årens lopp har flera anvisningar utarbetats för hur 

man bör gå tillväga vid konstruktion av provuppgifter (se 

t ex Grönlund, 1958; Levin 8 Marton, 1971», Ebel, 1972). 

Utmärkande för dessa är först och främst kravet på utar

betandet av en s k specifikationstabell eller "blueprint". 

En sådan tabell utgörs av korstabuleringar av innehåll och 

beteenden. På så sätt skapar man underlag för en så god 

representativitet av uppgifter som möjligt. 

I de utarbetade anvisningarna har vidare lämnats råd hur 

man skall konstruera de enskilda uppgifterna. Till sin 
> 

karaktär har emellertid dessa varit mer eller mindre all

männa och har endast lämnat begränsad vägledning om hur 

uppgifterna skall formuleras för att ge den information 

konstruktören avsett. En rad subjektiva faktorer bestäm

mer det slutliga testets utseende (se t ex Nitko, 1970; 

Kriewall, 1972), IMitko (1970) bedömer situationen på följ

ande sätt: 

"There is a need for knowledge about test construction to 
become integrated with psychological knowledge and theory" 
(sid 7). 

Med "item-form-tekniken" (Osburn, 1968) har emellertid ett 

konstruktionstekniskt nytänkande kommit in i bilden. Denna 

teknik har utvecklats från programmerad inlärning och in

nebär i korthet att provuppgifterna automatiskt genereras 

utifrån i förväg preciserade regler. Osburn (1968) karak

täriserar ett "item-form" på följande sätt: 

. . 1) it generates items with a fixed syntactical struc
ture^ 2) it contains one or more variable elements', and 
S) it defines a class of item sentences by specifyi ng the 
replacement sets for the variable elements" (sid 97). 
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Tekniken har fått en naturlig tillämpning i målrelatera-

de sammanhang, där kraven på målprecisering är stora och 

många har uttalat sig positivt om dess tillämpning vid 

konstruktion av KRP (Osburn, 1968; Hively et_ al. , 1960«, 

Bormuth, 1970* Popham, 1971*, Ferguson, 1971*, Ferguson & 

Hsu, 1971», Kriewall, 1972). Ett mycket framträdande drag 

med tekniken är att man kan generera i princip ett oänd

ligt antal parallella uppgifter. 

Ännu så länge har emellertid "item-form-tekniken" till-

lämpats på relativt få områden och dessutom på ganska 

snävt avgränsade moment (se t ex Hively jst a JL. , 196B; 

Fremer & Anastasio, 1969; Ferguson, 1971) och får därför 

betraktas som otillräckligt utprövad (se också Jackson, 

1S70» Glaser & Nitko, 1971; Kriewall, 1972). De långtgå

ende krav på målprecisering som "item-form-tekniken" im

plicerar syns dock utgöra en starkt återhållande faktor 

för dess tillämpning i många provsituationer (jämför av

snittet om målprecisering). 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Individ- och programevaluering 

I testsammanhang brukar man skilja mellan a) evaluering 

av individer och b) evaluering av program eller undervis

ningsmetoder (se t ex Popham & Husek, 1969} Klein, 1970). 

NRP har som sitt primära syfte att ge underlag för beslut 

om individer (Popham & Husek, 1969) i främst urvals- och 

prediktionssammanhang (Glaser, 1963). KRP däremot kan an

vändas för att ge underlag för beslut om individer och 

program. I det förra fallet ger resultaten information om 

vad individerna kan respektive inte kan, medan man i det 

senare fallet får upplysning om nur t ex en given under

visningsmetod fungerar. I båda dessa syften är vidare kri-

tsrierelaterade prov inte helt olika s k diagnostiska prov 

(Cook, 1951). 



1 6  

Beträffande den individevaluerande funktionen är att märka 

skillnaden mellan NRP och KRP. I NRP ges "relativa" bedöm

ningar, medan de är "absoluta" i KRP för att använda Gla

sers (1963) terminologi. 

Även om KRP kan användas för normrelateradé bedömningar 

(se t éx Glaser' & Nitko, 1971 och Hambleton & Gorth, 1971) 

och omvänt (se Ebel, 1962; Cox & Sterrett, 1970*, Fremer, 

1972) så torde framgå av det ovan sagda att syftena med 

KRP och NRP är olika. De beslut man avser att fatta på 

basis av testresultaten får avgöra vilken typ av mätning 

som är mest relevant (Nitko, 1970). Båda provtyperna är i 

sig helt adekvata. Det är vidare att märka att fastän syf

tena med de två provtyperna är olika, så kan man oftast 

inte inspektionsvägen avgöra om ett prov är kriterierela-

terat eller normrelaterat (Popham & Husek, 1969). Detta 

gäller även om ett KRP har innebörden av de mera restrik

tiva definitionerna (se t ex Kriewall, 1972). För detta 

kravs en rad olika bedömningar, av vilka syftet med provet 

och hur man avser att använda resultaten utgör de mer cent

rala (Glaser & Nitko, 1971). 

Individualiserad undervisning och gruppundervisning 

Fastän idén med kriterierelaterade mätningar inte behöver 

vara begränsad till den individualiserade undervisnings

formen (se t ex Cox, 1971) så har ett stort intresse kom

mit att knytas till användandet av KRP i dessa sammanhang 

(Nitko, 1971-, Kriewall, 1972). 

Ett mycket omfattande projekt med individualiserad under

visning och där man i mycket påfallande utsträckning har 

anammat idén med kriterierelaterade mätningar är IPI-pro-

jektet vid universitetet i Pittsburgh (Lindvall & Cox, 

1970). 
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Ofta har KRP dessutom kommit att användas i formativt syf

te. Mycket talar i själva verket för att den individuali

serade undervisningsformen med nödvändighet kräver forma-

tiv evaluering (se t ex Airasian, 1971). Detta gäller ock

så nyss nämnda IPI-projekt. Det skall dock sägas att det 

inte finns något som talar emot användandet av KRP även i 

summativt syfte. Samtidigt måste man också erinra sig att 

gränsen mellan formativ och summativ utvärdering inte är 

skarp, utan att de båda evalueringsformerna ofta täcker 

varandra (Grobman, 1970). 

SLUTORD 

Intresset för kriterierelaterade prov, KRP, har ökat på 

ett mycket påtagligt sätt under senare år. Ursprunget till 

att man i så hög grad börjat ifrågasätta användbarheten av 

normrelaterade prov, NRP, i utbildningssammanhang är att 

söka i den normrelaterade testfilosofins utgångspunkt i 

stabila interindividuella differenser. Att utgå från så

dana skillnader försvårar och kan i vi ssa fall tom omöj

liggöra uppnåendet av de mål som finns angivna för ifråga

varande utbildning. • 

Syftet med att använda KRP är att få en uppfattning om 

vad individerna kan i relation till preciserade mål för 

ett givet avsnitt eller moment. Beroende på hur uppgifter

na konstrueras kan isomorfin mellan provet och de mål som 

finns angivna vara mer eller mindre exakt. Vid konstruk

tion av KRP bestämmer målen uppgifternas innehåll, medan 

man vid konstruktion av NRP också måste ta hänsyn till 

uppgifternas statistiska egenskaper. Detta medför vanli

gen att uppgifter som diskriminerar dåligt mellan indivi

der inte medtas i NRP, vilket kan innebära att inte alla 

mål blir representerade i provet (Cox, 1965). Det är mot 

denna bakgrund viktigt att skilja mellan norm- och krite

rierelaterade prov. De två provtyperna vilar på olika kon

struktionsfilosofier. 
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Som framgår av den tidigare redovisningen finns emeller

tid många problem förknippade med ett kriterierelaterat 

provförfarande. Ett sådant utgörs av på vilket sätt över

gripande mål skall preciseras. En strikt tillämpning av 

den kriterierelaterade idén kräver mycket långt nedbrutna 

mål. Men samtidigt innebär detta begränsade möjligheter 

att tillämpa ett kriterierelaterat provförfarande av skäl 

som tidigare redovisats. Någon allmänt accepterad lösning 

på detta problem har ännu inte presenterats. En approxi

mativ lösning kan dock vara att man, analogt med vad Mar

ton (1970) menar beträffande uppgifternas relevans, med 

hjälp av olika bedömare låter storleken på interbedömar-

reliabiliteten få avgöra när målen ar tillräckligt pre

cist uttryckta för att relativt exakt möjliggöra tolkning

ar av vad som krävs av eleverna i en given kurs. 

Nära relaterat till problemet om målprecisering och mål

specifikation hör också problemet om vilka homogenitets

krav man kan ställa på kriterierelaterade prov. I denna 

fråga varierar uppfattningarna från att konstruera sär

skilda prov för varje långt nedbrutet mål till innehålls

mässigt relativt vältäckande prov av den typ som normre-

laterade prov ofta representerar. Den förra uppfattningen 

syns alltför snäv för att få någon större praktisk till-

lämpning. Den senare för den nackdelen med sig att man 

riskerar att bortse från väsentliga utbildningsmål. Med 

tanke på att de kunskaper och färdigheter som man vill 

mäta vanligen representerar ett begränsat kursinnehåll, 

syns emellertid inte denna senare invändning alltför all

varlig. 

Ett annat problem är på vilket sätt kravgränserna i ett 

KRP skall fastställas. Hitintills har flera olika till

vägagångssätt använts, men alla kännetecknas de av ett 

stort inslag av värderingar, vars konsekvenser inte när

mare har utretts. En intressant forskningsuppgift i ett 

första skede vore att empiriskt jämföra de olika tekniker 



1 9  

som föreslagits för att bl a se om och i så fall på vilket 

sätt kravgränser baserade på statistiska modeller och 

överväganden ger annan information än kravgränser basera

de på skattningar av relevanta kriterisgrupper. 

Ett kriterierelaterat provförfarande implicerar som synes 

ännu många svårigheter. För att eliminera eller åtminstone 

reducera dessa krävs stora och många ansträngningar. De 

senare årens forskningsinsatser'på detta område ger dock 

anledning till viss optimism angående det fortsatta använd

andet av kriterierelaterade prov. 

Denna studie har genomförts med medel från Statens Råd för 
Samhällsforskning. 
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