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SUMMARY 

In the present report three studies will be accounted for, 
where differential scoring of the alternatives of multiple-
choice questions has been tested and as for reliability 
and validity has been compared to conventional dichotomous 
scoring. Empirical as well as a priori weights have been 
used. The basis of the former ones consisted partly of 
biserial correlations between every alternative and the 
total score and partly of the mean of the total score for 
those who had chosen the actual alternative (Guttman 
weights). The a priori weights were received through dif
ferent judgement procedures. Tests with ordered alterna
tives showed higher reliability with differential than 
with conventional scoring. The highest reliability values 
were received with the more stringent weight systems. 
When the comparisons were made with the reliability re
ceived with conventional scoring of a parallel test, con
structed without ordered alternatives, this positive 
effect was eliminated except for the stringent weight 
systems. As for validity, differential scoring showed on 
the whole lower values than conventional scoring. When 
commenting on the received results the importance of the 
construction of the test to receive positive reliability 
effects with differential scoring is pointed out. Finally 
the restrictions of the study are accounted for and 
suggestions for future research are given. 



Wedman, I. Reliabilitets- och validitetsstudier vid diffe-
rantiell poängsättning av flervalsfrågor. Pedagogiska rap
porter, Umeå, 1973, nr 32. 

SAMMANFATTNING 

I föreliggande rapport redovisas tre delförsök där diffe-
rentiel.l poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ 
har prövats och i reliabilitets- och validitetshänseende 
jämförts med konventionell dikotom poängsättning. Både 
empiriska och a priori-vikter. har tillämpats. Underlaget 
till de förra utgjordes dels avbiseriala korrelationer 
mellan respektive alternativ och totalpoäng och dels av 
medelvärden i totalpoäng för de som valt respektive svars
alternativ (guttmanvikter). A priori-vikterna erhölls från 
olika skattningsförfaranden. På prov utformade med ordnade 
svarsalternativ erhölls högre reliabilitet vid differen-
tiell än vid konventionell poängsättning. De högsta relia
bi litetBvärdena erhölls med de mera stringenta viktsyste
men. Då jämförelserna gjordes med den reliabilitet som 
erhölls vid konventionell poängsättning på ett parallellt 
prov utformat utan ordnade svarsalternativ eliminerades 
denna positiva effekt utom för de stringenta viktsystemen. 
I validitetshänseende resulterade differentiell poängsätt
ning genomgående i sämre resultat än konventionell poäng
sättning. I kommentarerna till de erhållna resultaten fram
hålls den betydelse provets utformning har på möjligheter
na att erhålla positiva reliabilitetseffekter med differen-
tiell poängsättning. Avslutningsvis redovisas begränsningar 
i undersökningen och förslag till fortsatta prövningar ges.* 

*Denna rapport utgör huvudsakligen en sammanställning och 
omarbetning av tre tidigare rapporter, nämligen: 

Wedman, I. Poängsättning av samtliga svarsalternativ i 
multiple-choice uppgifter och dess effekter 
på reliabiliteten. Pedagogiska rapporter, Umeå, 
1969, nr 2. 

Wedman, I. Olika poängsättningsteknikers effekter på re
liabiliteten vid bedömning av flervalsfrågor. 
Pedagogiska rapporter, Umeå, 1970, nr 12. 

Backman, 0., & Wedman, I. Differentiell poängsättning av 
flervalsfrågor med viktsystem grundade på • 
prestations- och perceptionsmätningar. Peda
gogiska rapporter, Umeå, 1971, nr 21. 
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INfRQOUKTION 

Essäproven eller de s k subjektiva proven, som i, olika 

skepnader representerat den skriftliga provtypen, började 

tidigt under detta århundrade kritiseras för det stora 

inslag av bedömarsubjektivitet som förelåg i rättnings

situationen. I deras ställe kom i allt större utsträck

ning de s k objektiva proven. Sådana prov kan innehålla 

skiftande frågetyper, men utmärkande för dem alla är.en 

långt driven strukturering i både svars- och rättnings

situationen. 

Bland objektiva frågor är flervalsfrågan den kanske van

ligast förekommande. I en flervalsuppgift "har de testade 

att till en given fråga vanligen välja ett bland flera 

givna svarsalternativ. 

Det bör påpekas att termerna "subjektiva prov" och "ob

jektiva prov", som brukar användas synonymt med essäprov 

och flervalsprov, är något missvisande. Termerna härrör 

från rättningssituationen, dar vanligen inga problem före

ligger vid bedömning av flervalsfrågor, medan det däremot 

är fallet med essäfrågor. Fortfarande finns emellertid det 

subjektiva inslaget kvar vid flervalsfrågor, men nu för

skjutet till konstruktionsfasen. 

Förutom den bristande kongruensen mellan bedömare av essä

prov har skälet till den omfattande användningen av fler-

valsprov också varit det ofta mycket stora individmate

rialet. Med flervalsprov kan både testtiden och rättnings

tiden avsevärt nedbringas. Med datorns insteg har detta 

senare konstaterande ytterligare accentuerats. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om det inte 

saknats kritiska röster mot att använda flervalsprov (Hoff

man, 1962; Womer, 1970) har denna provtyp blivit accepte

rad i många olika sammanhang. Man får med flervalsfrågor 

ofta en väsentlig tidsbesparing både vid testningen och 



rättningen samt dessutom en mer reliébel bedömning än vad 

fallet är med frågor, där de testade själva får utforma 

svaret och där svarets bedömda riktighet mer eller mindre 

beror på vem som rättar frågan. 

Poängsättning av flervalsfrågor 

Konventionen för bedömning av flervalsfrågor har i huvud

sak varit sådan att rätt svar belönats med en poäng, me

dan val av något av de felaktiga alternativen, distrak

torerna, medfört noll poäng. I de fall man tillämpat den 

vanliga formeln för gissningskorrektion (R* = R - (W/k-1) 

där R' = ko rrigerad poäng, R = an talet rätt besvarade frå 

gor, W = an talet felaktigt besvarade frågor och k = an ta

let svarsalternativ per fråga) har poängsättningen varit 

en poäng för rätt besvarad uopgift, - (1/k-1> poäng för 

felaktigt besvarad uppgift och noll poäng för obesvarad 

eller utelämnad uppgift. 

Framgången med en sådan poängsättning är nära relaterad 

till hur attraktiva distraktorerna är för de testade. Mät 

säkerheten tenderar att maximeras, när distraktorerna är 

så konstruerade att de väljs i samma utsträckning av de 

testade, dvs när p-värdena är ungefär lika för alla 

felaktiga alternativ för en given uppgift (Horst, 1933). 

Det är framförallt två invändningar som rests mot det kon 

ventionella rättningsförfarandet. Ramsey (1968) t ex ut

trycker sig på följande sätt: 

"There ave two much discussed problems with this scheme. 
First, the mean score that can be attained by guessing 
is targe, and the laws which guessing obeys are not 
generally known. The second and closely related disadvan
tage is that this scheme makes no -provision for partial 
knowledge , for the fact that some alternatives are more 
wrong or right than others, or even that more than one 
answer may be correct" (sid 247). 
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Båda dessa invändningar hänger direkt samman med svars

alternativens utformning. Den vanliga formeln för giss

ningskorrektion förutsätter att de individer som inte 

känner det riktiga svaret slumpmässigt väljer ett av al

ternativen. I praktiken är denna situation mycket sällan 

för handen. Snarare måste man räkna med att svarsalterna

tiven nästan alltid har olika attraktionsgrad (se t ex 

Powell, 196B). 

Av samma skäl har man menat att mer information kan extra

heras ur svaren på flervalsfrågor, om man ger olika poäng 

vid val av olika svarsalternativ. Den. traditionella poäng

sättningen med en poäng för rätt besvarad uppgift och noll 

eller - (1/1-k)» poäng för felaktigt besvarad uppgift åstad

kommer ingen differentiering mellan val av olika distrak

torer och tar därigenom heller ingen hänsyn till partiella 

kunskaper. Att sådana existerar har visats av Coombs at 

al. (1956). 

Som en konsekvens av den kritik som riktats mot det kon

ventionella rättningsförfarandet har flera olika diffe-

rentiella poängsättningsprocedurer utvecklats. Fördelarna 

med sådana rättningssystem har av Hendrickson (1971 a} 

sammanfattats på följande sätt: 

"Proponents of differential weighting methods cite two 
main advantages of using suoh schemes: that more know
ledge is extracted about an examinee's actual state of 
knowledge and that random guessing is discouraged. It 
is hoped that these features will mean that differential 
weighting will increase the reliability and validity of 
test scores" (sid 3). 

Av uttalandet framgår att man vid differentiell poängsätt

ning av flervalsfrågors svarsalternativ kan förvänta både 

högre reliabilitet och validitet än vid konventionell 

poängsättning. 
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Syfte 
I. Ildrfll.. ». I  

Den övergripande målsättningen i detta arbete har varit 

att pröva och jämföra olika poängsättningstekniker i re-

liabilitetsr och validitetshänseende. Huvudintresset har 

riktats mot reliabilitetsfrågan. En närmare redovisning 

av försöksuppläggningen och de frågeställningar som legat 

till grund för arbetet lämnas i omedelbar anslutning till 

forskningsöversikten (sid 17). 

Disposition 

I det följande skall först beskrivas vilka olika poäng-

sättningsförfaranden som vanligen har tillämpats i för

söken att belöna partiella kunskaper. Därpå följer en 

översikt av tidigare undersökningar och vilka resultat 

man där erhållit. 

Nästa del inleds med en presentation av relationen mellan 

de tre studier som utförts inom ramen för detta arbete 

och vilka frågeställningar som legat till grund för dessa. 

I anslutning till denna presentation redovisas sedan de 

tre studierna var för sig. 

Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion av re

sultaten från de tre försöken och några reflexioner inför 

det fortsatta arbetet med differentiell poängsättning av 

flervalsfrågors svarsalternativ. 

DIFFERENTIELLA POÄNGSÄTTNINGSTEKNIKER 

En rad ansträngningar har lagts ned på försöken att finna 

lämpliga poängsättningsprocedurer, där hänsyn tas till o-

fullständiga eller partiella kunskaper och där gissning

ens betydelse kan minskas. Stanley & Wang (1958) delar in 

de olika teknikerna i två huvudklasser, nämligen fixa och 

variabla vägningstekniker (se också Wang & Stanley, 1970, 
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och Stanley & Wang, 1970). Skillnaden mellan fixa och va

riabla vägningstekniker finns i både svarssätt och bedöm

ningsförfarande. 

Utmärkande för de fixa vägningsteknikerna är att även val 

av någon av distraktorerna kan medföra poäng. Svarssättet 

är identiskt med konventionellt testförfarande, nämligen 

att välja ett bland flera alternativ. Metodiken för hur 

vikterna skall bestämmas på de olika svarsalternativen 

varierar emellertid. Beroende på vilken utgångspunkt man 

tar kan viktsystemen vara av typen (a) a priori, (b) em

pirisk eller (c) en kombination av Ca) och (b). 

A priori-vikter sätts utan direkt hänsyn till det faktis

ka provresultatet (Nedelsky, 1954} Lord, opubl. und., 

ref. Lord & Novick, 1968; Guttman & Schlesinger, 1967; 

Jacobs & Vandeventer, 1970*, Hambleton, Roberts, & Traub, 

1970). Ett vanligt sätt att bestämma dessa vikter är att 

låta experter bedöma riktigheten i de olika svarsförsla-

gen. Ett samlat mått på dessa skattningar får sedan ut

göra vikten för respektive alternativ. 

Empiriska vikter däremot är sådana som direkt bestäms av 

provresultaten. Olika förfaranden har tillämpats, men 

grunden för dem alla är att vikterna på de enskilda al

ternativen bestäms utifrån hur väl de individer som valt 

ett givet alternativ lyckas på ett internt eller externt 

kriterium (Sabers & White, 1969; Hendrickson, 1971 a, b, 

c; Hendrickson & Green, 1972} Reilly & Jackson, 1972). 

Det tredje viktförfarandet inom klassen fixa vägnings

tekniker innebär att både a priori och empiriska vikter 

bestäms och att de sedan kombineras på lämpligt sätt 

(Davis & Fifer, 1959). 

De variabla vägningsteknikerna är litet mer komplicerade 

till sin utformning. För att kunna tillämpa de tekniker 

som här har föreslagits krävs andra svarssätt än vad fal
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let är vid konventionella och fixa vägningstekniker. Även 

här har i huvudsak tre olika förfaringssätt kommit till 

användning. Grunden för dem alla ar att bedömningen av de 

svarande beror av med vilken säkerhet de avger sina svar. 

Instruktionen vid en av teknikerna är att de testade skall 

markera så många alternativ de anser vara nödvändigt för 

att vara säker på att det rätta svaret inbegripits (Dres-

sel S Schmid, 1953}. Maximal poäng erhålls om endast det 

rätta svaret markeras. Den lägsta poängen erhålls om en

dast en markering görs och denna är fel. Komplementet till 

denna procedur har också använts (Coombs, Milholland, & 

Womer, 1956*, Bromsjö & Ljung, 1969). Här är uppgiften för 

de testade att ange så många felaktiga alternativ som möj

ligt. 

En annan av de variabla teknikerna kräver att de testade 

först skall välja ett av svaren för att därefter ange med 

vilken säkerhet han eller hon anser att svaret är riktigt 

(Ebel, 1965j Ahlgren, 1968). PoängsSttningen beror av bå

de det valda alternativet och med vilken säkerhet detta 

har valts. Den högsta poängen erhålls om det rätta svaret 

valts och valet uttrycks med största säkerhet. 

Ovan redovisade tillvägagångssätt inom ramen för variabla 

vägningstekniker representerar mer eller mindre intuitiva 

närmanden till problemet att utvinna maximal information 

från flervalsfrågor. Maternatiskt-statistiska modeller sak

nas emellertid inte. Pionjärarbetet inom detta område ut

görs av de Finettis (1965) bidrag. Hans förslag baserar 

sig på sannolikhetsresonemang och beslutsteori. En lik

nande modell har sedan presenterats av Shuford, Albert & 

Massengill (1966). Senare har också Boldt (1971 a och b) 

utvecklat förslag med samma utgångspunkt. 
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De olika förslagen varierar men går i huvudsak ut på att 

de testade skall ange med vilken säkerhet de olika svars-

förslagen är riktiga. Summan av dessa bedömningar över 

svarsalternativ för varje uppgift skall, om de uttrycks 

i termer av sannolikheter, vara 1.0. Olika poängsättnings-

tekniker har utarbetats för att bedöma svaren på dessa 

frågor (Michael, 1968; Rippey, 1966 och 1970î Koehler, 
1971). Några av dem tar hänsyn till de avgivna sannolik

heterna över alla svarsalternativ, medan andra endast be

aktar sannolikheten för det rätta svaret. Flera av de 

föreslagna poängsättningsteknikerna är så utformade att 

fpp kan maximera sina förväntade poäng, om de uttrycker 

sina "sanna" sannolikheter över de olika svarsalternati

ven. En stor nackdel i dessa poängformler är emellertid 

att fpp först måste tranas att förstå innebörden i hur 

man kan maximera sina förväntade poäng, vilket gör meto

derna tids- och kostnadskrävande (Ebel, 1968). 

Vad man kan lägga märke till vid en jämförelse av inne

börden i fixa och variabla vägningstekniker är att båda 

söker utvinna mer information ur flervalsprov än vad kon

ventionell bedömning förmår, men att tillvägagångssätten 

är olika. Vid tillämpning av fixa vägningstekniker får 

de olika svarsalternativen olika vikt. Valet av alterna

tiv determinerar ensamt poängen på uppgiften. Så är inte 

fallet vid de variabla vägningsteknikerna. Här har samt

liga distraktorer samma vikt och i stället är det svars

mönstret på varje uppgift som avgör poängen på varje frå

ga. 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Bland den mångfald av undersökningar som har utförts har 

huvudparten varit centrerade till variabla vägningstekni

ker. I enklare utformning har denna typ av försök en re

lativt lång historia bakom sig. För en historisk resumé 

och bakgrund hänvisas till arbeten av Stanley & Wang 

(1968* se också Wang & Stanley, 1970) och Echternacht, 

1972. 
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Här kan dock nämnas att rssultaten från flera undersök

ningar, där variabla vagningstekniker använts och poäng-

sättning8n skett på olika sätt, inte har visat på några 

automatiska reliabilitetsökningar jämfört med konven

tionell poängsättning (Rippey, 1966 oçh 1970*, Ebel, 1968-, 

Hambleton, Roberts, & Traub, 1970*, Koehler, 1971). 

Relativt få studier har ägnats åt de fixa vagningstekni-

kerna. Pionjärarbeten inom detta område utgörs av Nedels-' 

kys (1954) och Davis & Fifers (1959) undersökningar, med 

tonvikt på de senares. 

I nedanstående forskningsresumê behandlas undersökningar, 

där fixa vägningstekniker tillämpats. De studier som ge

nomförts inom ramen för detta arbete och som senare skail 

redovisas har alla varit av denna karaktär. 

Fixa vägningstekniker 

De tekniker som skall behandlas under denna rubrik känne

tecknas alla av att fixerade vikter åsätts de olika svars

alternativen i flervalsuppgifter. Tillvägagångssättet va

rierar emellertid. 

Differentiel1 poängsättning av flervalsfrågornas svars

alternativ har angripits både empiriskt och teoretiskt. 

Och även om de empiriska undersökningarna dominerar, så 

har flera intressanta teoretiska bidrag presenterats. En 

mycket intressant, men hittills ganska oprövad, teknik 

har presenterats av Guttman S Schlesinger (1967). Genom 

att redan i k onstruktionsfasen utforma svarsalternativen 

så att de är olika korrekta och sedan anpassa bedömningen 

efter detta förhållande menar de att provkvaliteten av

sevärt kan höjas. De uttrycker sig sålunda: 



"These features may enable construction of tests of shorter 
length than usual for desired reliability and validityj and 
increase the possibilities of using a test for diagnostic 
and remedial purposes with respect to habitual errors of 
individual subjects" (sid 56S). 

Utan direkt syfte att studera reliabilitets- och validi-

tetseffekter kunde man vid en prövning av den föreslagna 

tekniken framgångsrikt predicera distraktorernas svårig

hetsgrad och visa hur värdefull diagnostisk information 

kunde erhållas. Med samma teknik kunde Jacobs å Vandeven-

ter (1970) visa att en poäng basarad på valet av distrak

tor var både reliabel och valid. 

Både Wilks (1938) och Aiken (1966) har visat att differen-

tiell poängsättning av enbart de rätta svarsförslagen i 

flervalsprov i huvudsak inte leder till annan rangordning 

mellan individer än den som erhålls om samma vikter till

delas alla korrekta alternativ. Sambanden mellan olika 

prov, vars uppgifter poängsätts olika, är vanligen mycket 

höga (se också Stanley & Wang, 1968» och Wang & Stanley, 

1970, för en uttömmande beskrivning av förslagen på detta 

område). Detta konstaterande har stor betydelse, emedan 

man annars skulle fe svårigheter att tolka resultaten från 

undersökningar, där differentiell poängsättning av svars

alternativ tillämpats. I praktiken leder nämligen det se

nare förfaringssättet vanligen till att de rätta svars

förslagen får olika vikter. 

Aiken (1967) har matematiskt härlett variansuttryck för 

olika poängsättningsförfaranden, däribland differentiell 

poängsättning av olika svarsalternativ med och utan re

striktion att samma vikter skall tillämpas för alla upp

gifter. Detta är av intresse därför att den reliabilitets-

ökning man menar sig få vid differentiell poängsättning 

av samtliga svarsalternativ beror av den variansökning 

man erhåller vid hänsynstagande till partiell kunskap (se 

t ex Davis, 1959). Aiken fann att testpoängvariansen vid 
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differentiell poängsättning utan restriktion i ovan nämnd 

mening varierar direkt med a) antalet uppgifter i testet, 

b) antalet svarsalternativ, c) kvadraten av de olika res-

ponsvikterna och d) proportionen individer som väljer ett 

givet svarsalternativ. Vissa antaganden i hans framställ

ning synes dock svåra att acceptera, 

Merwin (1959) har angripit problemet på uppgiftsnivå och 

teoretiskt visat under vilka förhållanden differentiel1 

poängsättning leder till kvalitativt bättre uppgifter, 

mätt i termer av samband mellan uppgift och kriterium 

(uppgiftsvaliditet ). Hans analyser vi.sade på vissa förde

lar med en begränsad differentiell poängsättning jämfört 

med konventionell poängsättning. 

I en teoretisk-statistisk studie har Ramsey (1968) angri

pit problemet om flervalsfrågornas poängsättning. Genom 

att åsätta de enskilda alternativen vikter, som är pro

portionella mot skillnaden mellan sannolikheten för två 

kriteriegrupper som väljer respektive alternativ, menar 

Ramsey att reliabiliteten kan höjas. 

Ramseys (1968) förslag företer vissa likheter med den tek

nik som utvecklats av Guttman (1941) för att maximera ett 

provs reliabilitet och som innebär att vikterna skall vara 

direkt proportionella mot medelvärdet för de som väljer 

respektive alternativ (för en enkel beskrivning av metoden 

hänvisas till Hendrickson, 1971 a). Denna teknik har rönt 

stort intresse både ur teoretisk och praktisk synvinkel. 

Den förra aspekten har berörts av bland andra Lord (1950), 

Baker & Hoyt (1972) och Green (1972), medan den senare 

klart kommer till uttryck i flera av de nedan redovisade 

empiriska undersökningarna. 

Nedelsky (1954) lät experter bedöma ett antal flervals-

fråsor med avseende på vilka distraktorer som var så fel

aktiga att de endast borde vara attraktiva för elever 
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längst ried på betygsskalan ("F" enligt amerikanska normer). 

Mot den bakgrunden beräknade han för var och en av 651 fpp 

tre'olika poäng : 1) antalet rätt besvarade frågor, 2) an

talet valda alternativ med beteckningen "F" och 3) en kom

binerad poäng enligt formeln R' = R - F/f, dar R' = de n 

kombinerade poängen, R = a ntalet rätt, F = an talet valda 

"F"-alternativ och f = me delvärdet av antalet ^"-alterna

tiv per uppgift. Reliabilitetsuppskattningarna blev i de 

tre fallen .61, .63 och .84 respektive. 

Lord (opubl. und.*, ref. Lord &-Novick, 1968) fann i en 

undersökning, som till vissa delar påminner om Nedelskys 

(1954), mycket små positiva reliabilitetseffekter av dif-

ferentiell poängsättning framför konventionell. I hans 

studie togs endast hänsyn till den sämsta distraktorn, 

vilket alltså medförde att en tregradig poängsättning jäm

fördes med en tvågradig (dikotom). 

Den mest uppmärksammade undersökningen på området är kanske 

den av Davis & Fifer (1959). Deras undersökning har också 

stimulerat flera andra undersökningar. De jämförde diffe-

rentiell och konventionell poängsättning i reliabilitets-

och validitetshänseende. Från en ursprunglig "pool" av 

300 matematikuppgifter konstruerade man två parallella 

provversioner om 45 uppgifter vardera. Båda proven avsåg 

att mäta aritmetisk resonemangsförmåga. I syfte att eli

minera andra faktorers inverkan på provresultaten lades 

till de ursprungliga 45 uppgifterna fem uppgifter avsedda 

att mäta sådana faktorer. Genom lämplig rättning av dessa 

fem senare uppgifter avsåg man få relativt homogena arit-

metikresonerande prov. 

Varje alternativ i de 90 uppgifterna bedömdes av två ex

perter, vars samlade resultat kom att utgöra alternati

vens a priori-vikter. Empiriska vikter erhölls genom att 

från tabell estimera korrelationer mellan val av respek
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tive svarsalternativ och totalpoäng. Båda dessa viktsystem 

kombinerades sedan till s k modifierade empiriska vikter 

med restriktionen att inget felaktigt alternativ fick ha 

större vikt än det rätta alternativet och att det senare 

inte fick vara negativt. 

Parallelltestreliabiliteterna för de två proven beräknade 

på ett nytt sampel av fpp befanns vara .76 vid differen-

tiell poängsättning och .68 vid' konventionell, ökningen i 

reliabilitet motsvarade en förlängning av de konventionellt 

rättade testen med faktorn 1.49 enligt Spearman-Brown-for-

meln. 

I validitetshänseende, där kriteriet dels utgjordes av 

lärarskattningar av fpp:s matematikkunskaper och dels av 

resultaten på ett matematikprov bestående av öppna frågor, 
> 

erhölls ingen skillnad mellan de två poängsättningsför-

farandena. I sina kommentarer till resultaten säger Davis 

& Fifer (1959) : 

"The increment of nonchance variance responsible for the 
increase in test reliability is attributed to the se
lection among incorrect choices exercised by examinees 
in the case of items to which they do not know the answer" 
(sid 169). 

I en uppföljning av den ovan beskrivna undersökningen vi

sar Davis (1959) hur bestämmandet av vikter kan approxi-

meras genom att bara använda en hög- och låggrupp bestå

ende av de 27 % bästa respektive sämsta individerna. Kor

relationen mellan två viktuppsättningar baserade på två 

oberoende stickprov omfattande 370 fpp vardera befanns 

för de två parallella provversionerna vara .64 respektive 

.67. fled större stickprov skulle stabiliteten och därmed 

giltigheten av de uppskattade vikterna ytterligare kunna 

förbättras (Davis, 1959). 



1 3  

Sabers S White (1969) har primärt intresserat sig för va -

liditetsfrågan i samband med olika rättningsförfaranden. 

I motsats till Davis & Fifer (1959) använde de enbart em

piriska vikterj ingen modifiering på basis av a priori-

vikter företogs. Fyra olika stickprov utvaldes. I inget 

av fallen kunde man konstatera någon ökning i reliabilitet 

eller validitet större än .015 respektive .025 vid diffe-

rentiell poängsättning jämfört med konventionell. Orsaker

na till de föga uppmuntrande resultaten, menar författar

na, kan ha varit att grupperna från vilka de korsvalidera-

de vikterna bestämts varit dåligt matchade och att relia-

biliteten vid konventionell bedömning, initiait var hög. 

Hambleton, Roberts & Traub (1970) undersökte validitets-

och reliabilitetseffekter av a priori-vikter och vikter 

baserade på sannolikhetsskattningar över alla alternativ. 

Endast den förra tekniken är av intresse har. Den senare 

tekniken representerar det variabla fallet (se sid 4 ffg). 

Underlaget till a priori-vikterna utgjordes av 22 exper

ters skattningar. Dessa användes sedan för att bestämma 

två viktuppsättningar. Den ena typen utgjordes av medel

rangen för varje alternativ, som sedan transformerades 

till heltalsvärden på en femgradig skala (0-4). I syfte 

att'optimalt diskriminera mellan olika svarsalternativ 

användes en skalningsprocedur utarbetad av Bock (1960', 

ref. Hambleton ert a _l. , 1970) för att erhålla den andra 

uppsättningen. Resultaten visade att sannolikhetsmetoden 

gav det högsta validitetsestimatet och det lägsta relia-

bilitetsestimatet. I det senare avseendet uppvisade den 

konventionella proceduren och den som baserade sig på me

delrangen för varje alternativ det bästa resultatet. 

Författarna manar till försiktighet vid tolkning av re

sultaten. En första begränsning i undersökningen var att 

stickproven var små. En annan faktor och som också påpe

kats av Davis & Fifer (1959) är provens svårighetsgrad. 

Ett lätt prov ger mindre utrymme för de påstådda fördelar

na med differentiell poängsättning. 
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Hendrickson (1971 a, b, c) har i en mycket omfattande stu

die studerat reliabilitets- och validitetseffekter av 

differentiell poängsättning med enbart empiriska vikter. 

Vikterna bestämdes enligt en teknik som utvecklats av 

Guttman (1941) i syfte att maximera ett provs interna kon

sistens eller homogenitet. Med denna teknik bestäms vik

terna för varje alternativ i relation till medelvärdet 

för de individer som väljer respektive svarsalternativ. 

Som jämförelse kan nämnas att de empiriska vikter som 

tillämpades av Davis å Fifer (1959) och av Sabers & White 

(1969) var grova approximationer till s k guttmanvikter. 

I Hendricksons undersökning ingick två stickprov om var

dera 5 000 fpp. Jämförelsen mellan effekterna av diffe

rential! och konventionell poängsättning (med korrektion 

för gissning) gjordes på fyra olika delprov. Två av dessa 

var matematikprov och två var verbala prov. Separata jäm

förelser gjordes för män och kvinnor. 

I reliabilitetshänseende erhölls genomgående mycket po

sitiva resultat vid poängsättning baserad på empiriska 

vikter. I genomsnitt motsvarade den reliabilitetshöjning 

hon erhöll med empiriska vikter en förlängning av de kon

ventionellt poängsatta proven med 49 % enligt Spearman-

Brown-formeln. Â andra sidan sjönk Överlag interkorrela-

tionerna mellan de fyra delproven då empiriska vikter 

tillämpades. Endast i e tt fall ökade den. Relationen mel

lan ökad reliabilitet för de olika delproven och inter-

korrelationerna mellan dem var omvänd i alla fall utom 

ett. Enligt attenuationsformeln borde ökad reliabili

tet också leda till ökad validitet. Med anledning härav 

säger Hendrickson (1971 c): 

"The fact that the items of a subtest have become more 
homogenous implies that the factor structure of the sub
tests has changed. It seems that tests weighted with 
Guttman weights consist of fewer factors thaii tests 
weighted conventionally. In other words, perhaps low 
item inter correlation in a -particular subtest means 
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that these i-teme are measuring several aspects of a cer
tain ability and that high item intercorrelation means 
that these items are measuring fewer aspects of that 
ability. Thus3 it seems that option weighting has changed 
what the test is measuring" (sid 295). 

I en uppföljning av denna undersökning jämförde Hend

rickson (inget .datum} se också Hendrickson 8 Green, 1972) 

faktorstrukturen i prov rättade på vanligt sätt och rätta 

de med empiriska sk guttmanvikter. Samma prov som i den 

tidigare undersökningen användes. I likhet med Hendrick

sons (1971 a) tidigare undersökning erhölls i alla fyra 

proven högre reliabilitet, då empiriska vikter användes 

som underlag för rättningen an då konventionella vikter 

användes. 

I den faktoranalys som utfördes på varje delprov och för 

'båda viktsystemen extraherades 11 faktorer. Resultaten » 

från denna analys visade dels att de 11 faktorerna hade 

större förklaringsgrad, då empiriska vikter användes än 

då traditionella vikter användes och dels att faktorstruk 

turerna var olika. Med anledning av dessa och de föregå

ende erhållna resultaten säger Hendrickson (inget datum*, 

se också Hendrickson & Green, 1972): 

"Blind empirical weightingt indeed3 might cause reliabi
lity to increaset but it also might result in structural 
changes which make the test measure something altogether 
different and thus cause validity to decrease" (sid 8). 

En undersökning, som har anknytning främst till Hendrick

sons (1971 a) undersökning, men också till Davis & Fifers 

(1959), har utförts av Reilly 8 Jackson (1972). De använ

de sig av två verbala och två kvantitativa prov. Från ett 

stickprov omfattande 5 000 fpp bildades två parallella 

grupper om vardera 2 500 fpp. Två empiriska och ett kon

ventionellt viktsystem prövades och jämfördes. Den ena 

av de två empiriska viktuppsättningarna utgjordes av s k 

guttmanvikter (jfr Hendrickson, 1971 a). Den andra upp

sättningen utgjordes av medelvärdet på det ena av två pa~ 
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ralle1la provversioner för de som valde respektive alter

nativ på d8t andra (jfr Oavis & Fifer, 1959). 

Både parallelltestreliabiliteten och reliabiliteten ba

sarad på ett prov (a-koefficienten) blev större vid dif-

ferentiell poängsättning än vid konventionell. Alltså 

liknande resultat som Davis & Fifer (1959) och Hendrick

son (1971 a) erhöll. Validitetskoefficienterna var emel

lertid lägre vid differentiell poängsättning. Kriteriet 

här utgjordes av resultaten på en liknande testupplaga.. 

Ett intressant delresultat i Reilly & Jacksons undersök

ning var att sambanden mellan verbala och kvantitativa 

prov blev högre vid differentiell poängsättning än vid 

konventionell. Detta resultat är i motsats till vad Hend

rickson (1971 a) erhöll. Författarna kommenterar resulta

ten på följande sätt: 

. . the empirical weighting was ordering •people not only 
on verbal and. quantitative ability but on some other 
factor whioh was reliable but not valid" (sid 5). 

Explicit förklarar de minskningen i validitet trots ök

ningen i reliabilitet vid differentiell poängsättning med 

att denna teknik betonar tendensen att utelämna svar. 

Denna tendens är reliabel men inte valid. 

Sammanfattning 

De undersökningar som ovan har redovisats är i flera fall 

mycket olika till uppläggning och utformning. Resultaten 

Mr heller inte entydiga, 

I både reliabilitets- och validitetshänseende ar bilden 

något splittrad angående effekterna av ett fixt vägnings-

förfarande vid differentiell poängsättning av flervals-

frågors svarsalternativ. Möjligen kan man våga påståendet 

att en poängsättning grundad på empiriska vikter i relia-
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bilitetshänseende tycks kunna erbjuda vissa mättekniska 

fördelar jämfört med konventionell poängsättning. 

Validitetsaspekten är av resultaten att döma vanskligare 

att uttala sig om. Man kan dock lägga mark? till att den 

reiiabi.litetsökning man erhållit i flera undersökningar 

inte åtföljts av en motsvarande validitetsökning. Orsaker 

na till detta är ännu något oklara. 

FÖRSÖKSUPPLÄGGNING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Av den ovan presenterads forskningsresumån framgår att 

betydande insatser lagts ned på försöken att förbättra 

flervalsproven. Resultaten från dessa undersökningar ger 

emellertid ingen entydig bild av effekterna av differen-

tiell poängsättning. 

I det följande skall redovisas tre olika försök, som före 

tagits i syfte att ytterligare belysa effekterna av dif-

ferentiell poängsättning av flervalsfrågors svarsalterna

tiv. I alla tre studierna har fixa viktsystem tillämpats. 

De tre försöken är beroende såtillvida att resultaten 

från det första har utnyttjats vid planläggningen av det 

andra. Samma är förhållandet mellan det andra och det 

tredje försöket. 

Tidsmässigt omfattar de tre studierna tre år (1969-1972). 

Det innebär bl a att några av de i forskningsöversikten 

redovisade försöken inte förelegat vid genomförandet av 

delar av detta arbete, i första hand de två första stu

dierna. Den framställning som nedan följer skall ses mot 

den bakgrunden. 

De frågeställningar som explicit har motiverat de tre 

studierna har varit: 
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1) Har differentiell poängsättning av flervalsfrågors 

svarsalternativ en positiv reliabilitetseffekt rela

tivt konventionell poängsättning? 

2) Har differentiell poängsättning av flervalsfrågors 

svarsalternativ eh positiv validitetseffekt relativt 

konventionell poängsSttning? 

3) Har olika differentiella poängsättningstekniker olika 

effekt i de frågor som behandlas under 1) och 2)? 

Frågeställningarna, som de ovan har presenterats, är 

mycket omfattande till sin karaktär och knappast någon 

enskild undersökning kan ha ambitionen att uttömmande ge 

svar på dem. Därom vittnar också tidigare utförda under

sökningar. 

Syftena med de här redovisade studierna har heller inte 

varit att ge generella svar om effekterna av differen

tiell poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ. 

Avsikten har istället varit att med delvis andra infalls

vinklar än vad som tidigare nyttjats ytterligare belysa 

frågeställningarna. 
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STUDIE 1 

Bland de tidigare redovisade undersökningarna har för 

denna undersökning det största intresset knutits till 

Davis & Fifers (1959). De erhöll med relativt små medel 

mycket positiva reliabilitetseffekter vid differentiell 

poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ. Den 

reliabilitetsökning man konstaterade vid differentiell 

jämfört med konventionell poängsättning motsvarade en 

förlängning av det konventionellt poängsatta provet med 

faktorn 1.49 enligt Spearman-Brown-rationalen. 

I metodiskt avseende använde Davis & Fifer modifierade 

empiriska vikter. Dessa bestämdes genom att kombinera 

empiriska vikter och a priori-vikter. De empiriska vik

terna utgjordes av estimerade och till heltal transforme

rade korrelationskoefficienter mellan val av svarsalter-" 

nativ och resultat på hela provet. A priori-vikterna er

hölls från skattningar av två matematikexperter. 

I två viktiga avseenden skiljer sig den här redovisade 

undersökningen från Davis & Fifers (1959). För det första 

gjordes prövningarna på ett befintligt prov avsett för 

konventionell bedömning. Davis & Fifër nykonstruerade si

na provversioner. För det andra studerades reliabilitets-

effekterna i termer av homogenitet (KR 20) och inte som 

i Davis & Fifers undersökning, i termer av korrelation 

mellan parallella testupplagor. 

Avsikten med föreliggande studie var att, med utgångs

punkt i en liknande teknik som den Davis & Fifer (1959) 

använde, undersöka reliabilitetseffekter vid differentiell 

poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ på ett 

prov avsett för konventionell bedömning. Inom ramen för 

denna problemställning var syftet att ytterligare ge be

lysning av problemet med differentiell poängsättning av 

flervalsfrågor, men främst att ge näring åt fortsatta an
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strängningar på området. I den senare egenskapen kan un

dersökningen sägas vara explorativ i förhållande till de 

två senare undersökningarna (studie 2 och studie 3). 

METOD 

Mätinstrument ' 

I undersökningen användes ett kunskapsprov bestående av 

40 flervalsfrågor med vardera fem svarsalternativ. Provet 

hade konstruerats'för att återspegla innehållet i sam-

hällsorientering för högstadiets avgångsklass i grundsko

lan. 

Samtliga 40 uppgifter hade konstruerats med avsikten att 

ett av svarsalternativen skulle vara helt korrekt eller 

klart bäst. Uppgiften för de som skulle utsättas för pro

vet var att välja ett av alternativen. Provet hade varit 

föremål för systematiska försöksutprövriingar enligt gängse 

normer. För en närmare och också mera teknisk beskrivning 

av provet hänvisas till Jansson & Nordlund (1972). 

Procedur 

Från redan insamlade data uttogs slumpmässigt 422 indivi

der. För alla 40 uppgifter beräknades den biseriala kor

relationen mellan respektive alternativ och totalpoäng. 

Beräkningarna utfördes enligt formeln för den okorrigera

de biseriala korrelationskoefficienten (se t ex Henrysson, 

1963). Totalt beräknades alltså 200 korrelationer, en för 

varje svarsalternativ. 

Med ledning av de erhållna korrelationskoefficienterna 

uttogs 16 uppgifter. Dessa uppgifter kom att utgöra det 

prov på vilket effekterna av differentiell poängsättfiing 

av svarsalternativ studerades. Urvalet av uppgifter gick 

tillväga på så sätt att man bland de ursprungliga 40 upp

gifterna tog ut de vars alternativs biseriala korrela- . 
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tioner fluktuerade mest. Härigenom avsåg man att erhålla 

uppgifter vars alternativ på ett markerat sätt återspeg

lade olika värden på en antagen kunskapsvariabel för tes

tet. 

Att svarsalternativen representerar olika värden på kun

skapsvariabeln for testet är en av förutsättningarna för 

att différentiel! poängsättning av svarsalternativ skall 

ha någon positiv reliabilitetseffekt. Davis (1959) uttryck

er sig på följande sätt: 

"The measurement of variance attributable to_ selection 
among incorrect choices on the part of examinees who* 
cannot identify the correct choices to the items re
quires, firstt that the incorrect choices in each item 
actually representt with respect to the variable measured* 
different levels of partial information or skill and of 
partial misinformation or inaptitude; ..." (sid 231-232). 

Motiveringen till det uppgiftsurval som företogs var att 

i viss utsträckning gynna det differentiella förfarings

sättet och därigenom verkligen erhålla de effekter som 

Davis & Fifer (1959) påvisade. 

Vikttilldelningen gjordes på en sexgradig skala (0-5). 

Endast heltal användes. Vilka vikter de olika alternati

ven erhöll bestämdes dels av korrelationen mellan svars

alternativ och totalpoäng, men dels också av den bedömda 

riktigheten i de olika svarsförslagen. Äsättandet av vik

ter gjordes individuellt för varje uppgift med restrik

tionen att inget felaktigt alternativ fick ges större vikt 

än det ratta alternativet. Vidare fick inte ett felaktigt 

alternativ ges större vikt än ett annat, om den biseriala 

korrelationen för det förra var lägre än för det senare. 

Inga explicita viktningsregler, utöver de nyss nämnda, ut

nyttjades. Vikttilldelningen utfördes av författaren i 

samråd med en expert på provkonstruktion. Man kan anlägga 

flera kritiska synpunkter på det relaterade förfarings

sättet. Med anledning av försökets explorativa karaktär 
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ansågs emellertid tillvägagångssättet nöjaktigt. Det bör 

också i detta sammanhang erinras om att det inte framgår 

av Öavis & Fifers C1959) redogörelse på vilket sätt de em

piriska vikterna kombinerades med a priori-vikterna. 

För att inte utnyttja slumpen till sin fördel (se t ex 

Cureton, 1950) togs ytterligare ett stickprov ur samma in

dividmaterial. Vikterna från det förra stickprovet till-

lämpades sedan på det senare. Vad man med andra ord gjorde 

var något som kan liknas vid vanlig korsvalidering. Detta 

förfaringssätt möjliggjorde en jämförelse mellan erhållna 

resultat från de två stickproven och därigenom en uppfatt

ning om hur reliabla de uppskattade vikterna var. Att 

dessa är reliabelt bestämda är det krav som måste vara 

uppfyllt för att metoden skall kunna sägas vara användbar 

(se också Davis, 1959). 

Försökspersoner 

I undersökningens första fas ingick ett stickprov omfatt

ande 422 individer. Dessa uttogs genom systematisk samp

ling från en elevgrupp omfattande 2 946 individer, vilka 

utgjorde huvuddelen av eleverna på teoretiska linjen i 

årskurs 9 i Västmanlands län våren 1966. Bortsett från kön 

förelåg ingen känd periodicitet i materialet. På grund av 

ett tekniskt fel kom stickprovet att bestå av 422 indivi

der istället för som avsett var 420 individer. 

Vid korsvalideringen, försökets andrà fas, ingick 200 

slumpmässigt valda individer från samma elevgrupp. 

RESULTAT 

Nedan redovisas de erhållna resultaten. Först presenteras 

data från försökets första del. Därefter redovisas samma 

data från "korsvalideringsfasen". 
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I tabellerna anges, förutom reliabilitetskoefficienter 

vid differentiell och konventionell poängsättning, också 

medelvärden och standardavvikelser. 

Reliabilitetsberäkningarna utfördes, dä konventionell 

poängsättning tillämpades, enligt Kuder-Richardsons for

mel 20 C KR 20). Vid differentiell poängsättning däremot 

användes den generaliserade versionen av KR 20 (se Gullik-

sen, 1967, sid 223). 

Tabell 1. Resultat från första utprövningen. Kolumnbeteck
ningarna anger antal försökspersoner (N), antal 
uppgifter (k), medelvärds (X), standardavvikelse 
(s), reiiabilitet (KR 20) och'proportionalitets-
faktorn i Spearman-Brown-formeln la). 

Metod N k X s KR20 a 

Konventionel1 
poängsättning 422 16 5. 72 2.51 . 52 1 .00 

Differentiell 
poängsättni ng 422 16 33. 35 12.27 .72 2 .37 

Från tabell 1 k an utläsas att den differenti ella poängsätt-

ningsproceduren resulterade i en avsevärt högre reliabili-

tetskoefficiant än den konventionella, ökningen i reliabi-

litet motsvarar en förlängning av det konventionellt rät

tade provet enligt Spearmen-Brown-rationalen med faktorn 

2.37. 

Tabell 2. Resultat från den andra utprövningen, korsvali-
deringsfasen. För beteckningar se tabell 1. 

Metod N k X s KR20 a 

Konventionell 
poängsättning 200 16 5. 58 2.60 .58 1.00 

Differentiell 
poängsättning 200 16 33.06 10.20 . 56 .92 
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Tabell 2 ger vid handen att den vid utprövning 1 e rhållna 

reliabilitetssffekten eliminerats. Man ser också att va-

riahsegenskaperne ändrats från den första utprövningen. 

Standardavvikelsen i korsvalideringsf öi^söket vid diffe-

rentiell poängsättning var mindre än motsvarande för den 

första utprövningen (10.20 respektive 12.27), medan om-

vändningen gällde för konventionell poängsättning (2.51 

respektive 2.68). 

f, 

DISKUSSION 

Från de först redovisade beräkningarna kan man se att dif-

ferentiell poängsättning av de 16 uppgifterna resulterade 

i en kraftig reliabilitetsökning jämfört'med konventionell 

bedömning. Så långt överensstämmer resultaten med vad Da

vis & Fifer (1959) erhöll. Emellertid eliminerades denna 

effekt helt, då vikterna från det första stickprovet ti 1*1-

lämpades på det andra. Den stabilitet och därmed giltighet 

av uppskattade vikter som Davis & Fifer (1959) och Davis 

(1359) erhöll har uppenbarligen inte förelegat vid denna 

undersökning. 

Man kan vidare notera att detta för differentiell poäng

sättning "negativa" resultat erhållits trots en relativt 

hög svårighetsgrad i provet. Att provet var svårt framgår 

av medelvärdena vid de två utprövningarna. Man kan för

vänta sig att ett svårare prov utgör bättre underlag för 

gynnsamma reliabilitetseffskter vid differentiell poäng

sättning av svarsalternativ än ett lättare (se t ex Davis 

& Fifer, 1959, sid 165). 

Flera tänkbara orsaker till de erhållna resultaten kan an

ges. En av dessa är att söka i d et viktsystem som tilläm

pades. En invändning som kan resas är att den relativt 

ostrukturerade metodik som tillämpades vid vikttilldel

ningen medfört irrelevanta och godtyckliga vikter. Mot 

detta påstående talar resultaten från undersökningens 

första fas. Sannolikheten att erhålla den reliabilitets-
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ökning som där påvisades synes vara ytterst liten, om god

tyckliga vikter hade tillämpats. En mera trovärdig invänd

ning är att viktuppsättningen i huvudsak var empiriskt de-

terminerad och därför känslig för slumpinflytelser. Ett 

visst stöd för en sådan uppfattning fås av Davis & Fifer 

(1959), som förklarar varför de använde sig av modifiera

de empiriska vikter på följande sätt: 

"Because the reliability of choice weights based on corre
lation coefficients estimated from data in the upper and 
lower 2? per cent of a sample of Z70 examinees is only 
moderately high, the empirical weights were modified in 
terms of the a priori weights..." (sid 162). 

En annan tänkbar orsak har att göra med provets utform

ning. Davis & Fifer (1959) konstruerade med avsikt sina 

prov så att de felaktiga alternativen skulle skilja sig 

från varandra med avseende på riktighet. I den här presen

terade undersökningen använde man sig av ett redan färdig

ställt prov avsett för konventionell bedömning. Svarsal

ternativen i prov av denna karaktär är vanligen inte kon

struerade så att de är särskilt lämpliga för differen-

tiell poängsättning. Därmed försvåras och minskas möjlig

heterna att på rationell väg gradera svarsförslagen. 

Resultaten från denna studie ger inte anledning till några 

allmängiltiga omdömen angående reliabilitetseffekter av 

differentiell poängsättning av flervalsfrågars svarsalter

nativ. Det förefaller emellertid som òm förutsättningarna 

för metodikens tillämpning närmare måste utredas. Intres

santa uppslag inför det fortsatta arbetet är i vilken ut

sträckning provets utformning påverkar reliabilitetseffek-

terna och också vilka effekter andra viktsystem än det här 

prövade kan ha. 
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STUDIE 2 

De resultat som erhölls i föregående undersökning (studie 

1) gav inget klart besked om effekterna av differentiell 

poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ. En ten

dens kunde emellertid noteras. Modifierad empirisk vikt-

ning syntes inte ha några gynnsamma reliabilitet&effekter 

på prov avsedda för konventionell bedömning. 

Teoretiskt gäller att om flervalsfrågor åsätts vikter, 

som är proportionella mot medelvärdena i totalpoäng för 

de som väljer respektive alternativ, så maximeras relia-

biliteten i provet (Guttman, 1941), dvs ökar i relation 

till reliabiliteten vid dikotom viktning. En ökad relia-

bilitet kunde också konstateras i föregående studie, där 

vikterna utgjorde mycket grova approximationer till s k 

guttmanvikter, och vidare, där dessa tillämpades på samma 

material från vilket de hade beräknats. Det mest intressan

ta i denna studie var emellertid att konstatera att då 

vikterna tillämpades på ett nytt individmaterial, så re

ducerades denna ökning helt. "Shrinkageaffekten" var med 

andra ord ytterst påtaglig. I syfte att ytterligare belysa 

denna fråga har ett liknande viktsystem tillämpats i denna 

andra studie, men här utan inslag av bedömning av riktig

heten i de olika svarsförslagen. 

Utöver det empiriska viktförfarandet har också prövats 

två varianter av a priori-vikter. Tidigare har man i mycket 

liten utsträckning prövat 3ådana vikter i samband med kun

skapsmätningar. Nedelsky (1954), Lord (opubl. und.; ref. 

Lord & Novick, 1968} och Hambleton, Roberts & Traub (1970) 

har emellertid tillämpat a priori-vikter. I Nedelskys och 

Lords studier erhöll den eller de sämsta distraktorerna 

annan vikt än de övriga, medan samtliga distraktorer dif

ferentierades poängraässigt i undersökningen av Hambleton, 

Roberts & Traub. Inte i någon av studierna erhölls några 

påtagliga positiva reliabilitetseffekter vid användande 
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av a priori-vikter. Enligt Guttman ä Schlesinger (1967) 

borde man dock kunna -förvänta sig sådana effekter. 

I anslutning till den förra studien påpekades svårigheter

na av att studera effekter av differenti ella poängsätt-

ningsprocedurer på prov konstruerade för att rättas diko-

tomt. I den hår studien har två prov konstruerats, ett 

för dikotom och ett för differsntiell poängsättning. Detta 

förfaringssätt har inte provats i tidigare sammanhang. 

Problemställningen i d enna studie var, liksom i föregåen

de studie, att undersöka celiabilitetseffekter av diffe-

rentiell poängsättning, med utvidgad till att gälla flera 

olika förfaringssätt. 

METOD 

Mätinstrument 

Två synonymordprov, bestående av 40 uppgifter vardera, 

användes. Proven var identiska med avseende på huvudord 

och helt korrekt alternativ. Endast distraktorerna skilde 

de två proven åt. Till samtliga 40 huvudord hörde fem 

svarsalternativ, av vilka ett skulle väljas. 

Det ena provet var avsett för konventionell bedömning och 

hade utformats enligt konventionella normer. Det andra 

provet hade utformats i syfte att erhålla en gradering av 

alternativens riktighet relativt huvudordet. 

Procedur 

Ett första steg i undersökningen var att konstruera de 

två ovan beskrivna synonymordproven; det ena avsett för 

konventionell och det andra för differentiell bedömning. 

Det konventionella provet konstruerades utan avsikt att 

ordna svarsalternativen efter grad av riktighet relativt 

det korrekta svaret. Det var däremot avsikten vid utform
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andet av det prov som skulle bedömas differentiellt (i 

fortsättningen kallat graderat prov). 

En av de stora svårigheterna i undersökningen var kon

struktionen av det graderade synonymordprovet. Utifrån 

bedömningar av konstruktörerna (åtta trebetygsstuderande 

i pedagogik ht '1969 3 och ordböcker i svenska språket (Fo

cus, 1958} Sv. Akademin, 1966} Strömbergs, 19683 fram

ställdes en första"version av provet. Detta försöksutprö-

vades på en femte- och sjätteklass. Efter denna utpröv-

ning förändrades eller utmönstrades ungefär halva antalet 

uppgifter. Kriteriet härför utgjordes av försökspersoner

nas totalpoäng. De utmönstrade uppgifterna ersattes sedan 

av lika många nya. Den slutgiltiga graderingen kom såle

des att grunda sig på både bedömningar och empiriska re

sultat . 

Motiveringen till att två prov konstruerades var att få 

en mer fullständig bild av olika poängsättningsteknikers 

inverkan på flervalsprovens reliabilitet. Bristerna i en 

reliabilitetsjämförelse, där konventionell och differen-

tiell poängsättning (KP resp DP) används på samma prov, 

framgår av följande. DP har primärt tillkommit för att ta 

tillvara de testades partiella kunskaper. Konventionella 

prov uppvisar vanligen ingen klar gradering av svarsalter

nativens riktighet. Reliabiliteten i konventionella fler-

valsprov maximeras vanligen då de felaktiga alternativen 

är lika attraktiva (Horst, 1933). Detta förhållande mini-

merar de fördelar som kännetecknar DP. Om å andra sidan 

svarsalternativen återspeglar olika grader av kunskap, bör 

logiskt också gälla att attraktionsgraden varierar hos 

distraktorerna för de som ej känner det rätta svaret, 

dvs betingelserna för en maximal reliabilitet med KP 

är försämrade. Detta bör medföra att en reliabilitetsjam-

förelse i det första fallet gynnar KP, medan den i det se

nare fallet gynnar DP. 
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Parallellt med huvudutprövningen lät man 14 universitets

lärare i pedagogik rangordna svarsalternativen för alla 

uppgifter i det graderade provet. Denna bedömning ställ

des sedan i relation till det samband som beräknats mel

lan svarsalternativen och totalpoängen. De uppgifter för 

vilka bedömarnas rangordning överensstämde med rangord

ningen av de biseriala korrelationskoefficienternas stor

lek kom att utgöra det graderade provet. Denna åtgärd möj

liggjorde sannolikt på ett bättre sätt att olika poäng-

satta alternativ också återspeglade olika grader av par

tiell kunskap, än om renodlad empirisk viktning använts. 

Av de ursprungliga 40 uppgifterna kom 16 att differen-

tiellt poängsättas. De 16 motsvarande uppgifterna i det 

konventionella provet fick utgöra det prov varmed det gra

derade provet skulle jämföras. 

Det konventionella provet rättades med en poäng för rätt 

besvarat alternativ och noll poäng för felaktigt svar. 

Svarsförslagen i det graderade provet erhöll vikter dels 

i förhållande till i vilken utsträckning individer med 

hög totalpoäng valt dem (empiriska vikter) och dels i för

hållande till deras bedömda riktighet (a priori-vikter). 

De empiriska vikterna bestämdes med utgångspunkt i de bi

seriala korrelationerna mellan svarsalternativ och total

poäng (jfr föregående studie). För att underlätta -relia-

bilitetsberäkningarna användes bara heltal. Dessa åsattes 

de olika svarsalternativen med restriktionen att inget 

felaktigt alternativ fick ges högre vikt än det rätta al

ternativet. Transfarmeringen av de biseriala korrelation

erna till heltal gick till på följande sätt. Först över

fördes samtliga korrelationer till positiva tal genom att 

till varje korrelationsvärde addera absoluta beloppet av 

värdet på det sämsta svarsalternativet för respektive upp

gift. Därefter tilldelades de olika alternativen vikter på 

en femgradig skala enligt följande: .00 - .19 a 0, .20 - .39 

= 1, .40 - .59 = 2, .60 - .79 - 3 och .80 och däröver • 4. 
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En reliabilitetsuppskattning av det graderade provet, med 

vikter tilldelade enligt ovan nämnda empiriska metod, 

skulle medföra en "för hög" koefficient. Därför "korsva-

liderades" detta prov på nya elever. Det är denna relia-

bilitetskoefficient som sedan skall jämföras med reliabi-

liteten på det konventionella provet. En kraftig sänkning 

av reliabiliteten på provet vid "korsvalideringen" kan 

ses som ett indicium på att de ursprungliga vikterna inte 

är reliabla. 

Två uppsättningar av a priori-vikter användes. Underlaget 

till båda dessa uppsättningar var 14 lärares (se ovan) 

och åtta trebetygsstuderandes rangordning av svarsalter

nativens riktighet relativt huvudordet. I det ena fallet 

användes skalan 1-5 enligt samtliga 22 bedömares rangord

ning. Den andra viktuppsättningen utgick från samma skala, 

men här fick de "absoluta" talen från rangordningen be

stämma vikterna. Summan av samtliga rangtal, som tillde

lades ett givet alternativ, ställdes i relation till det 

minsta tal detta alternativ kunde erhålla. Om talet 1 re

presenterade det svarsförslag som hade största likhet med 

huvudordet, kunde för 22 bedömar» minimalt poängen 22 till

delas . 

På samma sätt kunde summan maximalt vara 110. Då vikterna 

uttrycktes på skalan 1-5, innebar den förra summan 1 o ch 

den senare 5. Summan 44 innebar två, summan 66 tre och 

summan 88 fyra i poäng. Mellanliggande summor approxime-

rades till närmaste heltal. 

Det skall tilläggas att de två uppsättningarna av a priori-

vikter endast tjänade som "grova" jämförelsematerial och 

får betraktas som preliminära. 

Totalt administrerades proven till 28 klasser; lika många 

femte- och sjätteklasser. Två av dessa utnyttjades, som 

tidigare nämnts, vid en försöksutprövning av det gradera

de provet. I huvudutprövningen ingick 20 klasser, fördela
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de på fem orter. Till 10 av dassa administrerades det Kon

ventionella provet och till 10 det graderade provet. Inom 

respektive ort och årskurs fördelades de två proven slump

mässigt. De återstående sex klasserna användes i korsva-

liderande syfte för det graderade provet. 

Försökspersoner 

Utprövningarna företogs på elever i årskurserna fem och 

sex (mellanstadiet). Skolor belägna i följande orter har 

deltagit i undersökningen i Bju rholm, Husum, Lycksele, Nord-

maling, Roöertsfors, Vindeln, Vännäs, Vännäsby och Umeå. 

Samtliga klasser (fem och sex) på dessa skolor har prövats» 

Totalt har 761 elever varit föremål för prövning. Bort

fallet, totalt sett, uppgick till 6,2 %. Uppdelat på de 

tre delförsöken var bortfallet 4,1 % i förförsöket, 9,0 % 

i huvudundersökningen och 7,1 % i "korsvalideringsutpröv-

ningen". I övrigt hänvisas till tabell 3, där ytterligare 

information om undersökningsmaterialets utseende står att 

finna. 
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Tabell 3. Antal försökspersoner fördelade på ort, årskurs 
och kön. Under rubriken "Typ av utprövning" an
ger FUP att utprövningen är av försökskaraktär, 
HUP står för huvudutprövning och KVUP för kors-
valideringsutprövning. GP anger att provet kon
struerats för differentiell poängsättning, medan 
KP avser konventionellt utformat och rättat prov. 

Plats Prov 
Typ av 
utprövn. 

Antal elever 
Årskurs 5 
Fl Po 

i 
Årskurs 
Fl 

; 6 
Po Totalt 

Umeå FUP 11 14 10 12 47 

47 

Husum KP HUP 13 11 13 12 49 
GP HUP 11 11 6 13 41 

Lycksele KP HUP 25 25 23 27 100 
GP HUP 25 25 32 18 100 

Nordmaling KP HUP 9 0 9 7 33 
GP HUP 14 7 8 8 37 

Robertsfors KP HUP 9 9 10 11 39 
GP HUP 9 10 7 12 38 

Vindeln KP HUP 10 8 13 5 36 
GP HUP 6 8 7 12 33 

506 

Bjurholm GP KVUP 14 10 12 6 42 

Vännäs GP KVUP 24 40 36 27 127 

Vännäsby GP KVUP 5 11 9 14 39 

208 

761 

RESULTAT 

På samma sätt som i den föregående studien redovisas under 

denna rubrik, förutom erhållna reliabilitetskoefficienter, 

också medelvärden och standardavvikelser. Reliabilitets-

beräkningarna har, då poängsättningen varit av konvention

ellt slag, utförts enligt Kuder-Richardsons formel 20. Vid 

differentiell poängsättning har den generaliserade formen 

av denna formel använts (Gulliksen, 1967, sid 223). 
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För att underlätta olika slag av jämförelser har äveri det 

graderade provet varit föremål för konventionell poäng

sättning. I samma syfte förekommer upprepningar av vissa 

data och beteckningar. 

Vidare har, för att göra tabellerna mer överskådliga och 

lättlästa, flera olika förkortningar använts i d e olika 

tabellerna. Dessa hänför sig alla till provtyp och rätt

ningsförfarande. Nedan ges definitionerna av dessa för

kortningar. 

KP = k onventionellt prov, dikotomt poängsatt (1, 0). 

GFV«« , t = graderat prov, utprövat vid huvudförsöketj di-
K o n  v  •  i  .  «  i  * »  i  »  kotomt poangsatt. 

GP, 7 = gr aderat prov, utprövat vid "korsvaliderings-
försöket"; dikotomt poängsatt. 

GP ^ = graderat prov, utprövat vid huvudförsöket; di»f-
® " ferentiellt poängsatt med empiriska vikter från 

samma utprövning. 

GP ^2 Ä graderat prov, utprövat vid huvudförsöket i dif -
® ' ferentiellt poängsatt med empiriska vikter från 

"korsvalideringsförsöket". 

GP 22 = graderat prov, utprövat vid "korsvaliderings-
^ * försöket"; différentiellt poängsatt med empi

riska vikter från samma utprövning. 

GP ~ graderat prov, utprövat vid "korsvaliderings-
* " försöket"; differentiellt poängsatt med empi

riska vikter från huvudutprövningen. 

GPrane i a graderat prov, utprövat vid huvudförsöket; dif-
® ferentiellt poängsatt utifrån rangordning av 

svarsalternativen. 

GPabs i * graderat prov, utprövat vid huvudförsöket; dif-
ferentiellt poängsatt utifrån summan av till
delade rangtal. 
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Tabell 4. Statistiska egenskaper för de utprövade fler-
valsproven vid konventionell rättning. Kolumn
beteckningarna anger antal försökspersoner (N), 
antal uppgifter tk), medelvärde (X), standard
avvikelse (s) och reliabilitet (K.R2Û). För Svr 
riga beteckningar se sid 33. 

Metod N k X s KR20 

KP 257 16 7.14 2.96 .67 

GP, , 249 16 7.31 2.69 .59 konv.1 

o 208 16 7.81 2.53 .54 konv.2 

Av tabell 4 framgår att det konventionella provets relia-

bilitet överstiger reliabiliteten för det graderade provet 

konventionellt poängsatt. De båda senare reliabilitets-

koefficienterna skiljer sig också från varandra. Samma ten

dens uppvisar standardavvikelserna i de tre fallen. 

Tabell 5. Statistiska egenskaper för de utprövade fler-
valsproven, där det konventionella provet rättats 
dikotomt och det graderade differentiellt. För 
beteckningar se tabell 4 och sid 33. 

Metod N k X s KR20 

KP 257 16 7.14 2.96 .67 

GPgr.11 
GPgr.12 
GPgr.22 
GPgr.21 

249 

249 

200 

208 

16 

16 

16 

16 

29.46 

28.85 

30.38 

31 .24 

7.82 

6.98 

7.31 

7.16 

.70 

.62 

.67 

.66 

Då det graderade provet rättats med vikter erhållna med 

empirisk metod är dess reliabilitet i paritet med det kon

ventionella provets reliabilitet. Det syns emellertid bara 

gälla under förutsättning att de empiriska vikterna till-

lämpats på de utprövningar varifrån de har beräknats. Det 

graderade provets reliabilitet sjönk då vikterna från en 
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utprövning applicerades på en annan. Detta framgår av ta

bell 5. 

Tabell 6. Statistiska egenskaper för de utprövade fler-
valsproven, där det graderade provet rättats 
differentiellt med både empiriska och a priori-
vikter. Kolumnbeteckningen (a) anger proportiona-
litetsfaktorn i Spearman-Brown-formeln. För öv
riga beteckningar se tabell 4 och sid 33. 

Metod N k X s KR2Q a 

KP 257 16 7.14 2.96 .67 1.00 

GP__ 249 16 28.85 6.98 .62 .80 gr.12 
GP 0, 208 16 31.24 7.16 .66 .96 gr. 21 
GP___ 249 16 60.86 8.79 .68 1.05 rang 
GP_, 249 16 60.13 6.40 .68 1 .05 

Från tabell 6 kan man utläsa vilken effekt de olika väg-

ningsförfarandena haft på reliabiliteten för de i under

sökningen använda proven. Båda teknikerna, där vikterna 

a priori bestämts, är likvärdiga vad beträffar reliabili

teten och något bättre än det konventionella provets. I 

samma avseende är alla dessa tre emellertid bättre än em

pirisk viktning. 

DISKUSSION 

De i tabell 4 redovisade resultaten ger en grov uppfatt

ning om det konventionella och det gradera provets olik

heter. 0m flervalsproven utformas enligt de principer som 

Guttman & Schlesinger (1967) föreslagit, torde den erhåll

na reliabilitetsskillnaden mellan de två proven, konven

tionellt rättade, i sina huvuddrag vara att förvänta. 

De betingelser som vanligen leder till att reliabiliteten 

vid konventionell poängsättning maximeras är inte tillgo

dosedda då proven utformas med graderade svarsalternativ. 



36 

Resultaten stöder i detta avseende vad Horst C1933) på

pekat (sa också sid 26). Ett konventionellt konstrue

rat prov leder av resultaten att döma till bittre mätsä-

kerhet än ett som utformats med graderade svarsförslag, i 

de fall då poängsättningen är dikotom. I det sammanhanget 

är det.också intressant att notera att resultaten ger in

direkt stöd åt uppfattningen att konventionella flervals-

prov kan förbättras avsevärt.genom att endast förändra 

distraktorerna. 

Beträffande reliabilitetseffekterna vid differentiell 

poängsättning ger resultaten upphov till flera intressan

ta iakttagelser. Om man jämför reliabilitetskoefficienter-

na vid konventionell och differentiell viktning av det 

graderade provet, finner man att de är större vid alla tre 

varianter av det senare förfaringssättet än det förra. 

De mest positiva effekterna erhölls med de två uppsätt

ningarna a priori-vikter, vilket är särskilt anmärknings

värt i den meningen att endast mycket grova vikttilldel

ningar prövades och vidare att graderingen av svarsalter

nativens riktighet utfördes av språkligt sett otränade be

dömare. Till det skall läggas att Hambleton, Roberts & 

Traub (1970) inte kunde konstatera sådana reliabilitets-

effekter med a priori-vikter av liknande utseende som här 

prövades. 

Noterbart i ovanstående relaterade resultat är också det 

faktum att differentiell poängsättning på basis av "kors-

validerade" empiriska vikter resulterade i högre reliabi-

litet än konventionell poängsättning. Oet resultatet är 

motsatt det som erhölls i föregående studie, men stöder 

samtidigt de kommentarer som där gavs och som ytterligare 

motiverades tidigare i denna studie (se sid 28) angående 

inverkan av provens utformning på reliabiliteten vid olika 

poängsittningsförfarartdön. 
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Den tolkning som ovan redovisats blir emellertid en annan, 

om reliabilitetsjämforelserna görs för olika prov; det ena 

konventionellt utformat och poängsatt med vikterna ett och 

noll och det andra utformat med graderade svarsförslag och 

differentiellt poängsatt. Det empiriska viktningsförfaran-

det gav i det avseendet inga positiva reliabilitetseffek-

ter jämfört med det konventionella. Resultaten talar också 

i detta fall mot empirisk viktning vid bedömning av fler-

valsfrågor. Åtminstone gäller det för den teknik som här 

prövades. Huruvida resultaten kan generaliseras till andra 

empiriska förfaranden är osäkert. Det förefaller emeller

tid som om "shrinkagefenomenet" förtar eventuella fördelar 

av ett empiriskt viktningsförfarande baserat på biseriala 

korrelationskoefficienter. 

Kanske skulle "shrinkageeffekten" kunna reduceras, om 

större individmaterial använts än vad som var fallet i 

denna undersökning och/eller om mer stringenta empiriska 

viktsystem utnyttjats. Undersökningar av Davis & Fifer 

(1959), Davis (1959), Hendrickson (1971 a), Hendrickson & 

Green (1972) och Reilly & Jackson (1972) ger åtminstone 

indirekt stöd åt en sådan uppfattning. 

Vad beträffar reliabilitetsjämforelserna mellan a priori-

viktning och konventionell viktning tillämpade pÔ två 

olika prov erhölls ingen skillnad. De a priori-vikter som 

prövades i denna undersökning gav i huvudsak samma relia

bi litetsuppskattningar som erhölls vid konventionell poäng

sättning. Ett rimligt antagande i detta sammanhang är att 

med mer utvecklade a priori-vikter kan positiva reliabili-

tetseffekter erhållas, även om jämförelsen görs i den se

nare, mer restriktiva, betydelsen. 

De två tolkningar som har givits är varandra motstridiga, 

åtminstone vad gäller effekten av differentiell poängsätt

ning baserad på biseriala korrelationskoefficienter mellan 

svarsalternativ och totalpoäng. Vid a priori-viktning är 

tolkningarna snarare oförenliga än motstridiga. 
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Det ar mot denna bakgrund sannolikt att en av anledning

arna till de olikheter som framkommit i den tidigare forsk

ningen kan ha berott på olikheter i provens utformning. 

Konstruktionssättet syns ha en direkt inverkan på relia-

bilitetseffekterna vid olika poängsättningsförfaranden. 

Resultaten stöder i det avseendet vad som tidigare påtala

des med utgångspunkt från Horsts C19333 resonemang och ger 

visst empiriskt belägg åt den syn som framförts av Guttman 

& Schlesinger (1967). 
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STUDIE 3 

De två föregående studierna var båda centrerade till relia- . 

bilitetseffekter vid differentiell poängsättning av fler-

valsfrågors svarsalternativ. I den penare av de två studier

na prövades en delvis ny försöksuppläggning. Två synonym-

ordprov konstruerades, ett för konventionell och ett för 

differentiell bedömning. Proven var identiska med avseende 

på huvudord och rätt svar. Endast distraktorerna skilde sig 

åt. 

Denna försöksuppläggning möjliggjorde flera intressanta 

iakttagelser. Så kunde t ex konstateras att differentiell 

poängsättning på basis av empiriska vikter hade positiva 

reliabilitetseffekter under förutsättning att jämförelsen 

med konventionell poängsättning gjordes på ett prov som ha

de utformats med avsikt att erhålla en gradering av svars

alternativens riktighet. Så långt bekräftades också den hy

potes som framförts i d iskussionen av de resultat som er

hölls i den första undersökningen och som mera utförligt 

motiverades i den andra. Då däremot reliabiliteten i det 

graderade provet, différentiellt poängsatt med empiriska 

vikter, jämfördes med reliabiliteten i d et konventionella 

provet, dikotomt poängsatt, blev effekten den motsatta. I 

båda dessa avseenden gav a priori-vikter gynnsammare resul

tat än empiriska vikter och i det senare var reliabilitetsr 

resultaten vid a priori-viktning i paritet med motsvarande 

för konventionell viktning. 

För att undersöka giltigheten i dessa resultat har en lik

nande försöksuppläggning tillämpats i nedan redovisade un

dersökning. Två väsentliga tillägg har emellertid gjorts. 

För det första har både vad gäller empirisk och a priori 

poängsättning mer stringenta viktsystem använts. För det 

andra har validitetsfrågan också uppmärksammats. 
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Viktsystem baserade på sambandsmått och likhetsmêtt 

En väsentlig utvidgning av denna undersökning gentemot 

föregående är att också stringenta och välformulerade vikt

system prövats. När det gäller empiriska viktsystem har i 

denna studie både biseriala korrelationer och medelvärden 

för respektive alternativ använts som underlag. De senare 

av dessa två representerar s k guttmanvikter (Guttman, 

1941). 

I föreliggande arbete prövas också en upplevelsevariabel 

som grund för en differentiell viktning av svarsalternativ. 

Förutsatt att testet är endimensionellt eller homogent före

faller det rimligt att anta att olika grader av partiell 

kunskap återspeglas i distanser mellan likhetspercept. Un

der detta antagande bör alltså en distraktor som bedöms 

mera lik huvudordet i ett synonymordprov än en annan dis-

traktor också refleketera högre grad av partiell kunskap. 

Med utgångspunkt i detta synsätt har i denna undersökning 

använts a priori-vikter av betydligt mer utvecklat slag än 

i föregående undersökning. 

Validitetseffekter vid differentiell poängsättning 

Validitetsfrågan har i betydligt mindre utsträckning intres

serat forskarna på området än reliabilitetsfrågan, åtmin

stone om man ser till de empiriska bidragen. I huvudsak 

har man nöjt sig med att konstatera att en ökning av re-

liabiliteten automatiskt borde medföra en ökning av vali-

diteten enligt den s k attenuationsformeln. 

På senare tid har emellertid intresset för validitetsfrågan 

resulterat i några mycket intressanta undersökningar. Hend

rickson (1971 a), Hendrickson & Green (1972) och Reilly & 

Jackson (1972) fann alla en samtidig reliabilitetsökning 

och validitetsminskning. Tvärtemot vad man skulle predicera 

utifrån attenuationsformeln. Denna effekt kunde inte kon

stateras av Davis & Fifer (1959), Sabers & White (1969) 

eller Hambleton, Roberts & Traub (1970). 
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flETOD 

Mätinstrument 

I undersökningen ingick två synonymordprov. Det ena bestod 

av 20 uppgifter ur den verbala delen (S) av USTM (Prien, 

1960). Det andra bestod likaledes av 20 uppgifter och var 

identiskt med provet från USTM vad beträffar huvudord och 

rätta svar. Detta enda som skilde de två proven åt var 

distraktorerna. Det senare provet hade på liknande sätt som 

i föregående studie utformats med avsikt att erhålla ordna

de svarsalternativ i relation till huvudordet. Denna egen

skap gäller ej för provet hämtat från USTM. 

Procedur 

En liknande försöksuppläggning som i föregående försök till-

lämpades i d enna undersökning. Den verbala delen av USTfl 

(40 uppgifter) gavs till en grupp elever. Det nykonstruera-

de provet plus ytterligare 20 uppgifter (buffertuppgifter) 

gavs till en annan grupp. Grupperna (klasserna) var slump

mässigt fördelade på de två proven. Det skall också till

läggas att de 20 uppgifter som var av intresse för denna 

undersökning hade s^mma positioner i de två provversionerna. 

För reliabilitets- och validitetsjämförelser prövades fem 

olika viktsystem fördelade på ett konventionellt, två em

piriska och två a priori-viktsystem. Dessa beskrivs nedan. 

a) Konventionellt viktsystem. Poängsättningen skedde så att 

rätt svar gav en (1) poäng och felaktigt svar noll (0) 

poäng. 

b) Empiriska viktsystem. (1) Den ena viktuppsättningen ut

gjordes av sambanden, mätt i termer av biseriala k.orre-

lationskoefficienter, mellan resultaten på respektive 

svarsalternativ och totalpoängen. (2) Den andra utgjor

des av medelvärdena i totalpoäng för de som hade valt 

respektive svarsalternativ (s k guttmanvikter). 
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c) Viktsystem baserade på distraktorlikhet-. Denna teknik 

bygger på likhetsskattningar av parvisa distraktorkom-

binationer och försökspersonernas uppgift var att välja 

den distraktor som mest liknade huvudordet. Den så er

hållna frekvsnsmatrisen behandlades med Thurstones par-

visa jämförelseteknik (Case Vj se t ex Edwards, 1957). 

För dessa likhetsskattningar användes två försöksgrupper: 

universitetsstuderande och elever från grundskolans hög

stadium. Tekniken gav upphov till två viktsystem: ett 

som baserades på rangordningen i den uppkomna skalan och 

ett annat som tog hänsyn till de relativa distanserna 

mellan alternativen. 

De olika viktsystemen har framställts i schematisk form i 

tabell 7. Samtliga fem viktsystemen har tillämpats på det 

nykonstruerade (graderade) provet, medan endast det konven

tionella har tillämpats på provet från USTM. Beträffande * 

a priori-vikterna har var och en av de två uppsättningarna 

erhållits via a) universitetsstuderande, b) elever som själva 

utsatts för det graderade provet och c) elever som utsatts 

för det konventionella provet. Totalt har alltså sex upp

sättningar a priori-vikter tillämpats, fördelade på två 

viktsystem. 

För att minska slumpfaktorns betydelse vid användning av 

empiriska vikter har gruppen som fick det graderade provet 

slumpmässigt delats i två lika stora grupper, A och B. Vik

terna, som erhölls från den ena gruppen, har sedan använts 

på den andra och vice versa. 
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Tabell 7. De fem olika viktsystemen i schematisk framställ
ning. Sifferindex hänför sig till distraktorerna, 
medan bokstavsindex står för det korrekta alter
nativet. I övrigt anger r-vikter baserade på kor
relationer, m medelvärden och z skalvärden uti
från normalfördelningen. 

Valalternativ 
Viktsystem Al A2 ar a3 Ai* 

Konventionellt 0 0 1 0 0 

Empiriskt, rbig ri rz rr rif 

Empiriskt, medelvärden ml mr m3 

Empiriskt, likhet (rang) 2 4 5 3 1 

A p riori, likhet (z-värden) Zl 22 zr 23 2tt 

För samtliga viktsystem beräknades reliabilitets- och valj.-

ditetskoefficienter. De förra var alla av homogenitetstyp. 

Kriteriet i det senare fallet var dels medelbetyg och dels 

betyg i svenska. Både medelbetyg och betyg i svenska, men 

framför allt det senare, kan förväntas vara relativt starkt 

verbalt laddade och utgjorde därför lämpliga kriterier till 

de ingående proven. Validitetsprövningarna får i huvudsak 

betraktas som explorativa, emedan lämpligheten i de valda 

kriterierna kan diskuteras. Det problemet är dock inte på 

något satt unikt för denna undersökning. Speciellt intres

sant var att se om en eventuell ökning av reliabiliteten 

utifrån olika différentiella viktsystem också motsvarades 

av en ökning av validiteten. 
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Försökspersoner 

I undersökningen deltog 37 B1-studerande i ämnet pedagogik. 

De verbala proven gavs till sammanlagt 204 elever på grund

skolans högstadium. Av dessa fick 101 USTM:s verbala del 

och 103 den nykonstruerade delen. 181 (av 204) deltog i 

ovan nämnda skattning. Anledningen till bortfallet var av 

praktisk natur Ctandläkarbesök o dyl). 

RESULTAT 

Reliabilitetsberäkningarna har utförts enligt Kuder-Richard-

sons formel 20 (KR20) och den generaliserade versionen av 

denna formel (Gulliksen, 1967, sid 223). Validitetsberäk-

ningarna är av vanlig produktmomenttyp. Förutom reliabili-

tets- och validitetsberäkningar redovisas också medelvärden 

och standardavvikelser. 

I syfte att göra resultatredovisningen mer överskådlig kom

mer vissa data att upprepas i tabellerna. Vidare har flera 

olika förkortningar använts i de olika tabellerna. Dessa 

hänför sig till provtyp och rättningsförfarande. Nedan ges 

definitionerna av dessa förkortningar. 
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KP - konventionellt prov*, dikotomt poängsatt 
( 1 , 0 ) .  

GP, - graderat prov, konventionellt poängsatt 
K O n v *  ( 1 , 0 ) .  

GP = gr aderat prov*, différentiellt poängsatt 
® ' " med transformerade r^. -vikter erhållna 

från samma material som de tillämpats på. 

GP - .graderat prov; differentiellt poängsatt 
g " ' med transformerade r^•s~vikter erhållna 

från grupp B tillämpade på grupp A. 

GP r = graderat prov; differentiellt poängsatt 
® * med transformerade r. . -vikter erhållna 

från grupp A tillämpaål på grupp B. 

GP = g raderat prov; differentiellt poängsatt 
® " " utifrån medelvärden för respektive alter

nativ erhållna från samma material som de 
tillämpats på. 

GP m /\_ß = graderat prov«, differentiellt poängsatt 
^ " utifrån medelvärden för respektive alter

nativ erhållna från grupp B tillämpade på 
grupp A. 

GP R_A = gr aderat prov; differentiellt poängsatt 
®r,m* utifrån medelvärden för respektive alter

nativ erhållna från grupp A tillämpade på 
grupp B. 

GP = gr aderat prov, differentiellt poängsatt 
gr.ra g.s. utifrån rangordnade alternativ av studen

ter. 

GP ® gr aderat prov, differentiellt poängsatt 
gr.rang. e. utifrån rangordnade alternativ av elever 

som inte deltagit i provet. 

GP = gr aderat prov, differentiellt poängsatt 
gr. rang.+e. utifrån rangordnade alternativ av elever 

som deltagit i provet. 

GP - graderat prov; differentiellt poängsatt 
gr.z.s. utifrån z-vikter erhållna från parvisa 

jämförelser av studenter. 

GP = gr aderat prov; differentiellt poängsatt 
gr. z.-e. utifrån z-vikter erhållna från parvisa 

jämförelser av elever som inte deltagit 
i provet. 

GP = gr aderat prov; differentiellt poängsatt 
gr.z.+e. utifrån z-vikter erhållna från parvisa 

jämförelser av elever som deltagit i pro
vet. 
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Tabell 0. Reliabilitets- òch validitetskoefficienter (KRj20 
resp rp_s och rp „) "För de i undersökningen in
gående provan vid konventionell och biserial vikt-
ning. Index P anger prov, S betyg i "Svenska" och 
M medelbetyg. I tabellen anges_också antal för
sökspersoner (N), medelvärde (X), standardavvik
else (s) och proportionalitetsfaktorn i Spearman-
Brown-formeln (a) för respektive prov/utvarder-
ingstyp. 

Prov/ut-
värder-
ingstyp N X s KR20 a rP-S r P - M  

KP 101 6.65 4.21 .01 1 .00 .57 .55 

GPkonv. 103 7.11 3.10 .67 .40 .56 .51 

GPgr. r. *) 103 5.57 2. 56 .04 1.23 .54 .51 

GPgr. r. A-B. 52 5.65 2.52 .74 .67 .58 .42 

GPgr.r.B-A. 51 5.02 2.09 .76 .74 .37 .49 

^ De elever som tog det graderade provet har slumpmässigt 
delats i två grupper, A (N=52) och B (N=51). 

Tabell 9. Reliabilitets- och validitetskoefficienter (KR20 
resp rp_c. och rp_J för de i undersökningen in
gående proven vid konventionell viktning och em
pirisk viktning baserad på svarsalternativens 
medelvärden. För övriga beteckningar se tabell 0. 

Prov/ut 
värder-
ingstyp N X s KR20 a rP-S rP-M 

KP 101 0.65 4.21 .81 1 .00 .57 .55 

GPkonv. 
103 7.11 3.10 .67 .40 .56 .51 

GPgr.m.» 103 125.62 25.05 .00 1 .72 .45 .47 

GPgr.m.A-B. 
52 110.93 24.16 .05 1 .33 . 54 .47 

GP _ r, A 51 125.66 24.65 .05 1 .33 .31 .41 

^ De elever som tog det graderade provet har slumpmässigt 
delats i två grupper* A (N=52) och B (N=51). 
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Tabell 10. Reliabilitets- och validitetskoefficienter {KR20 
resp Tp_s och r*^«jvj3 " För de i undersökningen in
gående proven vid konventionell viktning och 
a priori-viktning grundad på rangordnade lik
hetsskattningar. För övriga beteckningar se ta
bell 8. 

Prov/ut-
värder-
ingstyp N X s KR20 a rP-S r P ~ M  

KP 101 6. 65 4.21 .81 1.00 .57 .55 

GPkonv. 103 7. 11 3.18 .67 .48 .56 .51 

GP gr.rang. „ 103 s. 49. 90 10.24 .66 .46 .26 .27 

GP gr.rang. „103 - e. 57. 93 10.98 .69 .52 .38 .39 

GP gr.rang. „ 103 + e. 57. 82 10.26 .66 ^46 .37 .38 

Tabell 11. Reliabilitets- och validitetskoefficienter (KR20 
resp Tp_q och rp_M) för de i undersökningen ift-
gående proven vid konventionell viktning och 
a priori-viktning grundad på likhétsdistanser. 
För övriga beteckningar se tabell 8. 

Prov/ut
värder
ingstyp N X s KR20 a r p - s  p P - M  

KP 1 0 1  8 .  6 5  4 . 2 1  . 8 1  1 .00 . 5 7  . 5 5  

EP. konv. 
1 0 3  7 .  1 1  3 . 1 8  . 6 7  , 4 8  . 5 6  . 5 1  

GPgr.z.s. 
1 0 3  6 0 .  34 1 1 . 0 7  . 7 7  . 7 9  .29 . 3 1  

GPgr. z. A-B. 
1 0 3  8 1  .  8 9  1 3 . 9 8  . 84 1.23 . 3 6  .40 

GPgr.z. B-A. 
103 82. 20 13.98 .84 1 . 2 3  . 3 5  . 3 9  

Ur tabell 6 kan utläsas att då båda proven rättats på kon

ventionellt sätt, har det konventionella provet klart högre 

reliabilitetsvarde än det graderade provet. Validitsts-
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Koefficienterna är emellertid av ungefär samma storleks

ordning i de två proven. 

Man ser också att reliabiliteten för det graderade provet 

klart understiger samma mått för det konventionella provet, 

då det förra rättats differentiellt med vikter erhållna 

från en annan grupp än på vilka de tillämpats och det se

nare konventionellt. Endast då vikterna prövades på samma 

grupp från vilka de "beräknats, blir reliabilitetskoeffi

cienterna för de två proven likvärdige. 

Validitetsprövningarna visade överlag klart lägre värden 

vid differentiell poängsättning baserade på "korsvalidera* 

de" vikter än vid konventionell poängsättning. För grupp A 

(med vikter från B) erhölls dock, då kriteriet utgjordes 

av betyg i ämnet "Svenska", en validitetskoefficient jäm

förbar med motsvarande för konventionellt bedömda prov. 

Ur tabellen framgår också att vid konventionell rättning 

är det graderade provet svårare än det konventionella. 

Beträffande de resultat som erhölls vid differentiell poäng

sättning baserad på s k guttmanvikter så kan man framför 

allt konstatera högre reliabilitetsvärden än för motsvaran

de baserad på biseriala korrelationskoefficienter. Detta 

framgår av tabell 9. Särskilt kan man notera att reliabili-

tetskoefficienterna även då "korsvaliderade" vikter till-

lämpades var högre vid differentiell poängsättning av det 

graderade provet än för konventionell poängsättning av det 

konventionella provet. 

Tabell 10 visar att både reliabilitets- och validitetsvär-

dena avsevärt reducerades vid differentiell poängsättning 

av det graderade provet utifrån rangordnade "likhetsvikter" 

jämfört med konventionell poängsättning av det konvention

ella provet. 
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Då emellertid viktsystemet av a priori-typ baserades på 

likhetsdistanser mellan svarsalternativen var, som fram

går av tabell 11, reliabiliteten jämförbar med det konven

tionella. 

DISKUSSION 

Med utgångspunkt i det graderade synonyrnordprovet kan man 

Överlag konstatera positiva reliabilitetseffakter vid dif-

ferentiell poängsättning av fIsrvalsfrågors svarsalternativ 

relativt konventionell poängsättning. Resultaten bekräftar 

i det avseendet vad som erhölls i föregående studie. Effek

ten syns vidare vara mer uttalad för välformulerade vikt

system än för approximativa sådana. 

En jämförelse mellan vikter baserade på biseriala korrela

tionskoefficienter och s k guttmanvikter utfaller av resul

taten att döma klart till de senares fördel. "Shrinkage-

effekten" tycks till största delen drabba det förra vikt

systemet. Beträffande a prioritvikter kan man konstatera 

klart bättre resultat om hänsyn tas till relativa distan

ser mellan svarsalternativen än enbart rangordning mellan 

dem. 

Så långt kan man alltså konstatera positiva reliabilitets-

effekter av differentiell poängsittning jämfört med kon

ventionell. Resultaten stöder vad beträffar det empiriska 

viktningsförfarandet vad Hendrickson (1971 ai, Hendrickson 

& Green (1972) och Reilly & Jackson (1972) och i viss mån 

också Davis S Fifer (1959) fann. Sabers & White (1969) kunde 

emellertid inte konstatera positiva reliabilitetseffekter 

vid empirisk viktning. I jämförelse med de resultat Hamble-

ton, Roberts & Traub (1970) fann visar vidare de har er

hållna resultaten på betydligt större reliabilitetseffekter 

vid a priori-viktning. 
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Men på samma sätt som i föregående undersökning blir bilden 

delvis en annan, om jämförelserna med konventionell poängs 

sättning görs på två prov, det ena avsett för différentiel! 

bedömning och det andra för konventionell bedömning. Här 

blir effekten istället negativ, Utom då det différentielle 

poängsättningsförfarandet baserats på guttmanvikter och 

relativa distansvikter utifrån elevernas egna skattningar. 

Av särskilt intresse är de reliabilitetsti1lskott som ges 

om likhetsbedSmningarna ger relativa distanser mellan svars

alternativen. I de fall då likhetsskalan bestämts med led

ning av elevernas egna skattningar har man erhållit högre 

reliabilitet på det graderade provet än det konventionells. 

Däremot gäller ej detta då samma vikter bestämts från stu

dentskattningar. Detta antyder att vem eller vilka som 

ordnar svarsalternativen är av viss betydelse. Detta resul

tat är analo gt med det man funnit för upplevd svårighets-* 

grad (Munz & Jacobs, 1971). 

När det sedan gäller validitetsaspekten uppvisar resultaten 

en anmärkningsvärd homogenitet. Fastän man i många fall kan 

konstatera en reliabilitetsökning vid differentiell poäng-

sättning så minskar samtidigt validiteten. För empirisk 

viktning har sådana effekter också kunnat konstateras av 

Hendrickson (1971 a), Hendrickson & Green (1972) och Reilly 

& Jackson (1972). Det tycks alltså som om den reliabilitets-

ökning man under vissa betingelser kan förvänta inte mot

svaras av en validitetsökning, vilket i sin tur innebär att 

dimensionaliteten i proven ändras, då man substituerar kon

ventionell poängsättning med differentiell. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att differentiell 

poängsättning av flervalsfrågors svarsalternativ kan ge 

mycket positiva reliabilitetseffekter relativt konvention

ell bedömning. Två faktorer syns ha en avgörande inverkan 

på storleken av denna effekt, nämligen utformningen av pro

vet och slaget av viktsystem. Särskilt den förra faktorn 

måste emellertid bli föremål för mer ingående studier, innan 

mer generella utsagor kan göras. 
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Vidare tycks det förhålla sig på det viset att en ökad re-

liabilitet vid differentiell viktning ofta kan leda till 

en samtidig validitetsminskning. Orsakerna till och inne

börden av dessa resultat måste ytterligare studeras. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

De tre studier som har redovisats i detta arbete har i lik

het med många andra studier inom området i första hand sökt 

beskriva reliabilitetseffekter vid differentiell poängsatt-

ning av flervalsfrågars svarsalternativ. I det avseendet 

har resultaten bidragit till flera klargöranden. Men även 

om validitetsprövningarna har utgjort en mindredel av de 

ansträngningar som lagts ned i detta arbete, har resultaten 

från dessa i hög grad påverkat tolkningarna av reliabili-

tetsresultaten. 

Försöksuppläggning 

Ett utmärkande drag i tidigare undersökningar är att jäm

förelserna mellan konventionell och differentiell bedömning 

gjorts på prov avsedda för det förra bedömningsförfarandet. 

Davis 8 Fifers (1959) undersökning synes vara undantaget 

från denna regel. 

I det arbete son här redovisats har man tagit fasta på de 

riktlinjer som presenterats av Guttman & Schlesinger (1967). 

I kontrollsyfte har man emellertid gått ännu ett steg. I 

de två senare studierna har två innehållsligt lika prov an

vänts, ett för konventionell och ett för differentiell be

dömning. 

Fördelarna med en sådan uppläggning är av två slag. Dels 

skapas gynnsamma betingelser för ett närmare studium av 

olika vägningsförfaranden och dels kan man få en bättre upp

fattning om karaktären i erhållna effekter. Att å ena sidan 

kunna visa att differentiell poängsättning av flervalsfrå-

gors alternativ har en positiv reliabilitetseffekt på prov 
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utformade med graderade svarsalternativ ger en bild av si

tuationen. Att sedan kunna visa att denna effekt till stor 

del reduceras, om jämförelsen görs med reliabiliteten på 

ett konventionellt utformat prov, ger en annan bild. 

Även om det inte med säkerhet kan fastslås, så talar de här 

erhållna resultaten tillsammans med vad andra visat, att 

provets utformning har en mycket avgörande inverkan på ef

fekterna av differentiell poängsättning. För att erhålla 

positiva reliabilitetseffekter med differentiell poängs

sättning fordras att svarsalternativen representerar olika 

värden på den kunskapsvariabel testet avser att mäta. 

Vid en närmare analys kan detta konstaterande synas som en 

truism, men faktum kvarstår att få undersökningar har be-^ 

aktat problemet i någon nämnvärd utsträckning. Det syns 

istället som om den tidigare forskningen utgått från'att 

de olikheter som de facto existerar i befintliga flervals--

prov beträffande svarsalternativens utformning i sig utgör 

en tillräcklig förutsättning för prövningar av differen-

tiella poängaättningsförfaranden. 

Reliabilitet 

Ett framträdande drag i de här presenterade resultaten är 

att differentiell poängsättning under vissa betingelser 

syns ha en positiv reliabilitetseffekt jämfört med konven

tionell poängsittning. 

Nedelsky (1954), Lord (opubl. und.*, ref. Lord & Novick, 

196Ö), Sabers & White (1969) och Hambleton, Roberts & Traub 

(1970) erhöll ingen markerad reliabilitetsdifferens mellan 

konventionell och differentiell poängsättning. Positiva 

resultat har emellertid redovisats av Davis & Fifer (.1959), 

Hendrickson (1971 a), Hendrickson & Green (1972) och Reilly 

& Jackson (1972). 
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En av orsakerna till positiva reliabilitetseffekter vid dif-

ferentiell poängsättning syns vara det sätt på vilket pro

ven utformas. I den här redovisade undersökningen, liksom i 

Davis & Fifers (1959) använde man prov som hade konstruerats 

i avsikt att erhålla en gradering av svarsalternativens rik

tighet. I det avseendet överensstämmer resultaten med Gutt-

man & Schlesingers (1967) prediktioner. 

Till denna förklaring skall läggas att oavsett provens ut

formning, så leder en konsistent tillämpning av guttman-

vikter (Guttman, 1941) alltid till bättre mätsäkerhet än 

dikotoma vikter. De resultat Hendrickson (1971 a), Hendrick

son & Green (1972) och Reilly & Jackson (1972) erhöll be

höver därför inte tas som bevis mot förklaringen om bety

delsen av provens utformning. 

Av de viktsystem som användes i de här redovisade studier

na gav guttmanvikter det bästa resultatet. Bara något säm

re var a priori-vikter baserade på likhetsskattningar från 

eleverna» I båda dess®, fall överträffade resultaten,i mätt i 

SpearmanrBrown-termer, vad som tidigare erhållits och ger 

därmed också visst stöd åt den ovan givna orsaksförklaring

en. Viktigt att notera är att noggrant formulerade a priori-

vikter gav i huvudsak samma resultat som guttmanvikter. 

Intressant är också det faktum att approximativa viktsystem 

av både empiriskt och a priorislag gav betydande reliabili-

tetstillskott, om man ser till de beräkningar som gjordes 

på det graderade provet. Dock kan man konstatera att empi

riska vikter, baserad« på biseriala korrelationskoefficien-

t«r, syn iNS vara något instabile. 

De resultat som redovisats i detta arbete får en annan tolk

ning, om man jämför med de resultat som erhållits vid kon

ventionellt utformade prov, rättade på vanligt sätt. Endast 

för stringenta viktsystem synes under dessa förhållanden 

differentiell poängsättning ge reliabilitetsvinster. 
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Validitet 

Av de resultat som här har presenterats framgår att posi

tiva reliabilitetseffekter i detta fall motsvaras av nega

tiva validitetseffekter vid differentiell poängsättning.. 

Resultaten bekräftar därmed de utfall som erhölls av Hend

rickson (1971 a), Hendrickson & ßreen (1972) och Reilly & 

Jackson (1972). 

Tillsammans antyder ovan relaterade resultat att den va-

riansökning man kan förvänta vid differentiel1 poängsätt

ning delvis är reliabel men inte valid (Reilly & 3ackson, 

1972). Innebörden i detta påstående måste dock närmare ut

redas. Resultaten från denna undersökning ger inget utrym

me för en närmare tolkning på denna punkt. 

Det är i det här sammanhanget emellertid intressant att no

tera hur intresset ökat för personlighetsfaktorers betydel

se för erhållna effekter vid differentiell poängsättning 

både vad gäller fixa och variabla vägningstekniker (Hansen, 

1971^ Jacobs, 1971» Echternacht & Boldt, 1972i Reilly & 

Uacfesort, 1972). 

Begränsningar 

Ovan har sagts att differentiell poängsättning kan ha po

sitiva reliabilitetseffekter, om proven utformas med gra

derade svarsförslag. Den exakta innebörden i detta påstå

ende är dock fortfarande outredd. Den här undersökningen 

kan endast göra anspråk att peka på tendenser och därmed 

ge upphov till nya, mer stringenta, undersökningar just i 

det avseendet. I fortsättningen fordras därför studier, 

där "graderingsfaktorn" systematiskt varieras. 

En viktig begränsning i alla tre studier är att relativt 

små sampel har utnyttjats. Med större individmaterial skulle 

de i dessa studier erhållna "shrinkageeffekterna" kunna 

reduceras och ge upphov till säkrare resultattolkningar. 
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En annan invändning, sam kan resas mot föreliggande arbete, 

gäller de använda viktsystemen. Så t ex kan man ifrågasätta 

'relevansen av de i studie i ti llämpade modifierade vikter

na, som i utformning och stringens inte kan jämföras med de 

som Davis & Fifer (1959) utnyttjade. A andra sidan får man 

komma ihåg att denna studie i huvudsak var av vägledande 

karaktär. 

Beträffande uppsättningarna av a priori-vikter kan man frå

ga sig i vilken utsträckning de representerar tänkbara och 

tillämpbara viktkonfigurationer. Vad som saknas ar bl a 

stringenta viktuppsättningar baserade på andra individ-

grupper än här utnyttjade. Speciellt värdefullt vore om 

också expertgrupper fick komma till tals vid bestämmandet 

av a priori-vikterna. 

Ytterligare en begränsning har att göra med relationen mel

lan reliabilitet och validitet. Föreliggande prövningar 

har endast givit underlag för konstaterande om denna rela

tion. En bedömning av varför erhållna reliabilitetsökningar 

vid differentiell poängsättning samtidigt har medfört vali-

ditetsminskningar har inte kunnat göras. Inte heller har 

det erkänt svåra kriterieproblemet i validitetsstudier när

mare behandlats. Det vore angeläget att pröva andra krite

rier an här tillämpade. 

Mera perifert ligger frågan om innehållsfaktorns betydelse 

och i vilken utsträckning valet av reliabilitetsmetod på

verkat utfallen. 

REFLEXIONER INFÖR FORTSATTA STUDIER 

Den kraftiga ökningen av s k objektiva prov, som man har 

kunnat konstatera under de sista decennierna, syns fort

sätta. Med utgångspunkt i detta faktum är det både angelä

get och önskvärt att studera i vilken mån man kan förbättra 

traditionella bedömningsförfaranden. Det syns därför moti

verat att fortsätta studier av det slag som redovisats i 

detta arbete. 
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Man kan identifiera många problem som den fortsatta forsk

ningen på området bör inrikta sig på att studera. Från re

sultaten i detta arbete kan två väsentliga faktorer anges. 

De mycket positiva reliabilitetseffekter som i vissa fall 

har redovisats här bör få konsekvenser i undersökningar, 

dar svarsalternativens riktighet systematiskt kontrolleras 

och helst också varieras. En lämplig utgångspunkt för detta 

arbete kan utgöras av Guttman & Schlesingers (1967) förslag. 

Ett annat problem, som syns angeläget att närmare studera," 

utgörs av samtidiga reliabilitets- och validitetseffekter 

vid differentiell poängsättning. Den här redovisade under

sökningen resulterade i positiva reliabilitetseffekter men 

negativa validitetseffekter. Generaliteten i detta utfall 

måste utredas, liksom också orsakerna till det. I det se

nare avseendet har den tidigare forskningen givit flera 

antydningar om personlighetsfaktorernas betydelse. De an

strängningarna bör fortsätta. Här finns också en förbindel

selänk mellan fixa och variabla vägningstekniker. 

Ett tredje problem värt att studera är på vilket sätt olika 

bedömningsförfaranden mottas av de som utsätts för proven. 

Attitydundersökningar saknas nästan helt på detta område 

(se dock Arnold & Arnold, 1970). 

Betoningen i det fortsatta arbetet måste avslutningsvis 

ligga på mer enhetliga och samlade ansträngningar än vad 

som hittills varit fallet. Även om många fortfarande är 

skeptiska mot differentiell poängsättning (se t ex Thorn-

dike & Hagen, 1969) skulle mer systematisk forskning om 

och kring partiella kunskapsproblem sannolikt leda till, 

förutom statistiska förbättringar av flervalsproven, mer 

välkonstruerade och ur,;pedagagisk synvinkel betraktat mer 

tilltalande prov. Till sist kanske också ett dämpande av 

de kritiska röster som höjts mot dessa prov. 

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