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SUMMARY 

With the inter-item-covariance matrix as a'basis it will 
here be shown how the standard error of measurement 
approximately can be expressed in terms of item diffi
culty. In connection with the derived relation Lord's 
(1959) empirically received result SpM = ,432/n is 
discussed. 

Wedman, I. Mätningens standardfel och testlängd. Pedago
giska rapporter, Umeå, 1973, nr 31. 

SAMMANFATTNING 

Med utgångspunkt i inter-item-kovariansmatrisen visas hur 
mätningens standardfel approximativt kan uttryckas i ter
mer av uppgifternas svårighetsgrad. I anslutning till den 
härledda relationen diskuteras också Lords C1959) empi
riskt erhållna.resultat Sg^ ® .432/n. 
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INTRODUKTION 

I testteoretiska sammanhang brukar mätningens standardfel, 

Sgpj, betraktas och användas som ett komplement till rei 

liabilitetskoefficienten, r . Den senare används för att 

uttrycka mätsäkerheten i erhållna data från en grupp in

divider, medan mätningens standardfel vanligen utnyttjas 

för bestämningar av med vilken precision erhållna poäng 

estimerar motsvarande "sanna" poäng för de enskilda indi

viderna. 

Följande välkända relation gäller mellan mätningens stan

dardfel och reliabilitetskoefficienten 

SEM = Sx/1"rxx' (1) 

där Sx står för standardavvikelsen i erhållna poäng och 

rxx för reliabiliteten i provet. 

Beträffande mätningens standardfel har man sedan länge 

uppmärksammat dess nära samband med testlängd. Lord (1957 

och 1959) har både teoretiskt och empiriskt visat att det 

råder ett approximativt linjärt samband mellan storheter

na standardfel och testlängd. 

Syfte 

Avsikten i denna studie är att med utgångspunkt i inter-

item- kovariansmatrisen visa hur mätningens standardfel 

på ett enkelt sätt kan relateras till uppgifternas svå

righetsgrad och testlängd. Framställningen gäller för di-

kotomt rättade uppgifter. 

Mätningens standardfel och testlängd 

I sin teoretiska studie visade Lord (1957) att mätningens 

standardfel kan uttryckas på följande sätt 
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/xatn ~ xa3 
s ^ a > *  

där n anger antalet uppgifter och xg den erhållna poäng

en för individ a. 

I praktiken bildar man vanligen ett medelvärde av de en

skilda estimaten för att få en så stabil uppskattning som 

möjligt. I dessa fall låter man det så erhållna medelvär

det representera samtliga individers mätfel. Det är detta 

medelvärde, som fortsättningsvis behandlas. 

I den påföljande empiriska studien (Lord, 1959) erhöll 

han resultatet 

( 

S EJV| * . 432/ïï, 

då KR 20 användes som reliabilitetsmått i (1) och 

SEM • .4.78/ÏÏ, 

då KR 21 användes som mått på reliabiliteten. I undersök

ningen utnyttjades resultat från 50 olika test. 

Samtidigt med Lords (1959) empiriska presentation visade 

Swineford (1959) med utgångspunkt i KR 20 och vanligen 

erhållna värden på uppgifternas svårighetsgrad och inter-

korrelationer att 

* *435/in. 

Senare har också Gardner (1970) berört samma problem. I 

sin framställning utgår han från realistiska data på upp

gifternas svårighetsgrad och relationen mellan standard

avvikelse, S , och testlängd och kan då med utgångspunkt 

i KR 20 estimera regressionskoefficienten i den linjära 

relationen mellan mätningens standardfel och testlängd 

till .433. 
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Närmast skall visas hur relationen mellan mätningens stan

dardfel och testlängd kan uttryckas på ett enkelt satt med 

hjälp av informationen i inter-item-kovariansmatrisen. 

Denna matris har tidigare visat sig vara mycket användbar 

vid härledning av flera testteoretiska formler (Henrysson 

& Wedman, 1972). 

Med hjälp av fiktiva data på uppgifternas svårighetsgrad 

visas också hur den så erhållna relationen förhåller sig 

till de av Lord (1959) empiriskt erhållna resultaten. 

Härledning av mätningens standardfel med utgångspunkt i 

inter-item-kovariansmatrisen 

Mätningens standardfel, kan analogt med (1) uttryckas 

på följande sätt 

där KR2Û är ett mått på reliabiliteten. I kvadrerad form 

blir (1) 

SCM - S /1-KR2Q 
EM X 

(3) 

SEM = SJC1-KR20). (4) 

Uttryckt i kovarianstermer kan (4) skrivas 

E2c. . 

(5) 

Om (5) utvecklas erhålles 

(n-1)££c.. - nEEc.. 
H 1J » 'J 
Cn-1)Z2c^. 

j4 1J 

£c« • p11 ̂ J"V £ £ c « • 
i ̂  ln 1i j4 1J 

( 6 )  



5 

Om faktorn -j~j- approximeras till 1.0 erhålles följande 

enkla uttryck för mätningens standardfel 

dar p står för lösningsproportionen och q = 1-p, och följ

aktligen 

Uttryckt i termer av svårighetsgrad och antal uppgifter 

kan (8) också skrivas 

Om KR 21 tas som utgångspunkt .i stället för KR 20, erhål

les ett till (9) analogt uttryck (se t ex Gardner, 1970) 

Liknande relationer har diskuterats av Lord (1957 och 1959) 

och Swineford (1959). Ovanstående approximationsformler är 

i det sammanhanget att betrakta som maximaluttryck. 

I praktiken har medelvärdet av uppgifternas varianter, pq, 

ett begränsat variationsområde. Om man som variationsgrän

ser för faktorn pq antar värdena .16 och .25, erhålles i 

enlighet med (9) .400/n och .500/n, vilket inbegriper Lords 

(1959) empiriskt erhållna resultat, .432/n. 

DISKUSSION 

Lord (1959) har empiriskt funnit att relationen mellan 

mätningens standardfel och testlängd är approximativt lin

jär. I Swinefords (1959) analys av nämnda relation gjordes 

antaganden om både uppgifternas svårighetsgrad och inter-

korrelationer. Gardner (1970) gjorde antaganden om upp

SEM * ?piqi' 
( 7 )  

SEM * 
( 8 )  

(9) 
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gifternas svårighetsgrad och relationen mellan testlängd 

och standardavvikelse för att påvisa den nära relationen 

mellan matningens standardfel och testlängd. 

Med samma utgångspunkt som i Swinefords (1959) analys, 

dvs informationen i inter-item-kovariansmatrisen, har 

denna studie med ett delvis annat förfarande visat att 

mätningens standardfel approximativt kan ses som en funk

tion av enbart uppgifternas svårighetsgrad. Därigenom får 

man en enkel förklaring till de av Lord (1959) empiriskt 

erhållna resultaten. 

Den har presenterade studien utgör ett exempel på hur 

testteoretiska formler och principer på ett ofta enkelt 

sätt kan erhållas genom manipulation av informationen i 

intèr-item-kovariansmatrisen. I det avseendet utgör stu

dien 8n fortsättning på vad som tidigare redovisats av 

Henrysson S Wedman (1972). 

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