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SAMMANFATTNING 

I denna studie var syftet att pröva en logiskt uppbyggd och 
sekvensiell problemlösningsstrategi för ett kvantitativt-
numeriskt prov (NOG), vilket ingår som ett av totalt sex 
delprov i det s k högskoleprovet. Den sekvensiella strategin 
modellerades via uppgiftsformatet och studiens uppläggning 
baserades därför på att samma prov presenterades i två ver
sioner: en konventionell version (NOG) och en experimentell 
version (NOG'). Indikationer på jämförbarhet mellan experi
ment- och kontrollgrupp med avseende på initialförmåga er
hölls utifrån ett verbalt förprov (ORD). Som försökspersoner 
fungerade 239 elever från samtliga linjer i gymnasiets års
kurs 3. Den sekvensiella problemlösningsstrategin hade ingen 
påvisbar effekt i denna studie, indikerat av frånvaron av 
poängskillnad mellan experiment- och kontrollgrupp, när res
pektive version rättats såväl konventionellt som differen-
tiellt. Tänkbara anledningar till det erhållna utfallet 
di skuteras. 



Henriksson, W. Item format and partial knowledge on a 
quantitative-numerical test. Pedagogiska rapporter, 
Umeå, 1981, nr 97. 

SUMMARY 

The aim of this study was to test a logical and sequential 
problem-solving strategy for a quantitative-numerical test 
(NOG), one of the six subtests in the so-called Swedish 
Scholastic Aptitude Test. The sequential strategy was 
modelled via the item format, and the design of the study 
was therefore based on two versions of the same test: a 
conventional version (NOG) and an experimental version 
(NOG'). Indications of comparability between the experi
ment" and control group regarding initial ability were 
obtained from a verbal pretest (ORD). The subjects were 239 
students from all lines in grade 3 in the upper secondary 
school. The sequential problem-solving strategy did not 
have any noticeable effect in this study as indicated by 
the absence of difference in score between the experiment
and control group when the two versions had been scored 
both conventionally as well as differentially. Possible 
reasons for the obtained outcome are discussed. 
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Denna studie ingår i en serie studier som genomförts 

med det övergripande syftet att undersöka om en individs 

erhållna poäng på ett kvantitativt-numeriskt prov kan 

påverkas av betingelserna övning och instruktion enligt 

en viss definition av dessa begrepp (Henriksson, 1981 

b-d ) . 

I de tidigare studierna var syftet med den genomförda 

instruktionsbetingelsen att påverka individerna till 

att utnyttja vissa strategier vid testtagandet. Dessa 

strategier var av två slag: dels allmänna och generellt 

tillämpbara strategier, dels specifikt inriktade och an

passade strategier. Den förstnämnda kategorin av strate

gier kunde utnyttjas såväl för olika typer av test som 

för prov eller prövningar i mera generell bemärkelse. 

De specifikt inriktade strategierna kunde däremot ut

nyttjas i huvudsak enbart för ett visst test och för 

det kvantitativt-numeriska provet NOG innebar detta in

struktion avseende en logiskt uppbyggd och sekvensiell 

problemlösningsstrategi. Gemensamt för ansatsen i dessa 

tidigare studier var att instruktionen utformades som 

en direkt individpåverkan via muntliga anvisningar och 

information om hur denna sekvensiella problemlösnings-

strategi skulle utnyttjas vid problemlösningen. 

I föreliggande studie har en annan ansats för individpå

verkan utnyttjats. Den logiska strategin som instruerades 

i tidigare studier togs i denna studie som utgångspunkt 

för konstruktion av ett helt nytt uppgiftsformat. Detta 

innebar att de individer som genomgick ett NOG-prov som 

bestod av uppgifter vilka hade detta nya uppgiftsformat 

mer eller mindre automatiskt fungerade i enlighet med den 

i de tidigare studierna instruerade strategin. 



2 

Denna logiskt uppbyggda och sekvensiella problemlösnings-

strategi, som formaliserades via uppgiftsformatet i 

denna studie, var enbart inriktad på uppgiftsformatet 

per se. Den var således inte alls inriktad på att för

ändra, utveckla eller modifiera individens faktiska för

måga, i detta fall den kvantitativt-numeriska förmåga 

som NOG-provet avsåg att mäta. Via den logiska strategin, 

eller i detta fall det nya uppgiftsformatet, delades ett 

problem upp på två alternativt tre delproblem vilka 

löstes var för sig. En mera direkt uppskattning av in

dividens faktiska förmåga antogs därigenom uppkomma eller 

annorlunda uttryckt, en reducering av det konventionella 

NOG-formatets komplexitet. Ett uppgiftsformat där for

matet per se ger upphov till en bristande överensstämmelse 

mellan erhållen poäng och faktisk förmåga betecknas därvid 

som komplext (Henriksson, 1981 a). 

Uppgiftsformat och testad förmåga 

När det gäller uppgiftsformatet per se har ett flertal 

studier visat att analogiuppgifter är känsliga för såväl 

övning som instruktion (Gentile, Kessler & Gentile, 1969; 

Achenbach, 1970; Moore, 1971; Whitley & Davis, 1974; 

Bridgeman & Buttrum, 1975; Alderman & Powers, 1979). 

Siffer- och formserieuppgifter har också visat sig öv-

nings- och instruktionskänsliga (Sullivan, Rowe & Shannon, 

1974). Uppgiftsformatet kan vidare också till stor del 

vara bestämt beroende på vilken förmåga som mäts. Så är 

exempelvis fallet med den spatiala förmågan, vilken van

ligtvis utgjorde en av totalt sju primära förmågor, som 

identifierades utifrån en faktoranalytisk ansats (se t ex 

Thurstone, 1938). I denna förmåga har vanligtvis två 

faktorer, "spatiala relationer" och "spatial visualisering", 

innefattats (Shepard & Netzler, 1971; Egan, 1979) och 

beaktat vad som konstaterats angående begreppet spatial 

förmåga har test avsedda att mäta denna i v issa fall visat 

sig övnings- och instruktionskänsliga (Goldstein & Chance, 

1965; Sherman, 1974; Connor, Serbin S Schackman, 1977). 
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Vad avser själva förmågan och motsvarande mätningskäns

lighet för övning och instruktion har den spatiala för

mågan redan uppmärksammats. Denna förmåga undantagen 

har inga enhetliga utfall avseende enskilda förmågors 

känslighet i detta avseende kunnat konstateras. Däremot 

har relationer mellan olika förmågor uppmärksammats. 

Kogan & Wallace (1964) ansåg exempelvis att verbala test 

borde vara mera känsliga än matematiska test medan Pike 

(1978) var av motsatt åsikt. Vissa har också hävdat att 

spatial förmåga är den fundamentala och bakomliggande 

komponenten i matematisk förmåga och att dessa som logisk 

konsekvens är relaterade (Sherman, 1967; Maccoby & Jacklin, 

1974; Fennema & Sherman, 1977). Andra har dock inte kunnat 

belägga denna relation (Very, 1967; Hyde, Geringer & Yen, 

1975). 

Om man vidare beaktar såväl uppgiftsformat som själva 

förmågan samtidigt, dvs en sorts interaktionskomponent, 

blir frågeställningen huruvida, antingen samma förmåga 

mätt med olika uppgiftsformat, eller samma uppgiftsformat 

för att mäta olika förmågor, gett upphov till någon sys

tematik med avseende på övnings- och instruktionseffekter. 

Förmågeaspekten har inte gett något enhetligt utfall men 

vad avser uppgiftsaspekten kan konstateras att siffer-

serieuppgifter, formserieuppgifter och analogiuppgifter 

kan sägas innefatta samma problemlösningsförmåga. Problem

lösningen innefattar nämligen två steg: dels att identi

fiera en princip, dels att tillämpa denna. Det först

nämnda steget innebär ett identifierande av relationen 

mellan de två (tre) ursprungliga delarna i en analogiupp

gift, relationerna inom ett sifferset i en sifferserie-

uppgift och relationerna inom och mellan ett antal former 

i en formserieuppgift. Det andra steget, att tillämpa den 

identifierade principen, innebär antingen ett val av exakt 

samma relation för två nya delar där i vissa fall den ena 

av dessa två delar redan finns angiven (analogiuppgifter) 

eller ett val av den eller de siffror eller former - en eller 

två stycken - som utgör en fortsättning på den ursprungliga 
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siffer- eller formserien. Sammanfattat är således dessa tre 

uppgiftstyper såväl övnings- som instruktionskänsliga. Upp

giftstyperna avser att mäta en förmåga som vanligtvis be

tecknas induktivt resonerande förmåga (se t ex Pellegrino & 

Glaser, 1979). 

Utifrån hela detta avsnitt, som behandlade uppgiftsfor

mat och testad förmåga, kan konstateras att i vissa 

fall definierar uppgiftsformat och/eller testad förmåga 

vilka övnings- och instruktionseffekter som kan förväntas. 

Instruktionsprocessen 

Ett vanligt synsätt har varit att betrakta skillnader i 

problemlösningsförmåga på test som enbart en avspegling 

av motsvarande skillnader i intellektuell förmåga, men 

detta synsätt har numera nyanserats genom bidrag avseende 

exempelvis motivation, ängslan och attityder. Som illus

trerande exempel på detta, och som bakgrund till metodisk 

ansats i denna studie, behandlas dimensionen konceptuellt 

tempo. Kagan (1966) hänförde individuella olikheter i 

prestation på uppgifter där det krävs att individen gör 

ett val bland flera alternativ till denna dimension och 

identifierade utifrån detta två kategorier av problem-

lösare: impulsiva och reflektiva. Åtskilliga instruktions-

studier har utifrån detta genomförts i syfte att få impul

siva individer att fungera mera reflektivt och åtminstone 

tre instruktionsdesigner för individpåverkan har därvid 

utvecklats, alla inriktade på att minska eller reducera 

konceptuellt tempo (se t ex Messer, 1976). Ansatser har 

också gjorts för att via olika manipuleringar av själva 

uppgiften framtvinga ett refleflektivt beteende (Zelniker & 

Oppenheim, 1973; Egeland, 1974). 

Utifrån ovanstående beskrivning av relationen reflektiv -

impulsiv kan två instruktionsansatser identifieras: den 

ena och vanligast förekommande utformad som en individ-

påverkan via instruktion, den andra utformad som en in

dividpåverkan via uppgiften. 
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För att utifrån detta återknyta till föreliggande studie 

omnämndes inledningsvis att ett antal studier genomförts 

i syfte att via instruktion påverka individers problem

lösningsbeteende på ett kvantitativt-numeriskt prov 

(Henriksson, 1981 b-d). Den genomförda instruktionsbe

tingelsen hade ingen direkt påvisbar effekt trots att 

olika instruktionsansatser prövades vilka sammantagna 

innebar bland annat en variation av instruktionsperiodens 

längd och övningsmaterialets storlek, ett isolerande av 

begreppet partiell kunskap och närvaro respektive från

varo av en visualiserad beslutsmodell. 

I föreliggande studie utnyttjades därför en annan ansats. 

Genna utgick, som tidigare omnämnts, från uppgiften 

(jämför ovan) och innebar att denna modellerades i en lig

het med den tidigare instruerade sekvensiella problemlös

ningsstrategin. Instruktionen formaliserades således via 

ett nytt uppgiftsformat i denna studie betecknat NOG'. 

Ett problem i de tidigare genomförda studierna var att få 

kunskap om i vilken utsträckning den instruerade strategin 

dels etablerades, dels utnyttjades. Detta problem förelåg 

inte i d enna studie eftersom strategin så att säga byggdes 

in i uppgiftsformatet NOG'. 

Ytterligare ett problem som eliminerades i denna relativt 

tidigare studier sammanhänger med relationen mellan fak

tisk kunskap och avgivet svar. Skillnaden för den testade 

mellan en formalisering av den sekvensiella strategin 

genom uppgiftsformatet i denna studie, och en instruktion 

om motsvarande strategi i föregående studier, var att i 

det förstnämnda fallet behövde denne inte härleda sina 

svar på delproblemen till ett totalsvar på uppgiften. 

Detta krävdes däremot i de fall där instruktionsbetingel

sen utnyttjades. Det uppgiftsformat som utnyttjades i 

denna studie (NOG') kan därför sammanfattningsvis sägas 

skapa förutsättningar för en bättre uppskattning av en 

individs faktiska kvantitativt-numeriska kunskap eftersom 
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det kan antas reducera det konventionella uppgiftsfor

matets (NOG) komplexitet. 

Syfte 

Denna studie ingår i en serie studier med det övergripande 

syftet att undersöka om poängen på ett kvantitativt-nume-

riskt prov (NOG) kan påverkas av övning och instruktion. 

I detta sammanhang var avsikten med denna studie att för

söka få indikatorer på huruvida ett problemlösningsbeteende 

i e nlighet med den logiskt uppbyggda och sekvensiella 

problemlösningsstrategin skapade förutsättningar för en 

poängförhöjning på ett NOG-prov. Utfallet kunde därvid 

förväntas dels ge ramar för möjliga effekter av en individ-

påverkan via instruktion, dels vara informativt för olika 

ansatser för individpåverkan via instruktion. Utfallet av 

föreliggande studie, där ett experimentellt uppgiftsformat 

utnyttjas, kunde också antas ge indikationer på huruvida 

det konventionella uppgiftsformatet var komplext. 

Syftet i föreliggande studie var därför att, utifrån två 

olika uppgiftsformat, ett konventionellt (NOG) och ett 

experimentellt (NOG'), pröva en logiskt uppbyggd och sek-

vensiell problemlösningsstrategi för uppgifter avsedda 

att mäta kvantitativ-numerisk förmåga. 

Mer precist uttryckt var syftet att undersöka: 

- Skillnader i erhållen poäng (konventionell och differen-

tiell) mellan experiment- och kontrollgrupp där den ena 

gruppen (E) erhållit uppgifterna i e tt experimentellt 

uppgiftsformat (NOG') och den andra gruppen erhållit 

motsvarande uppgifter i det konventionella uppgifts-

formatet (NOG) . 

- Reliabilitetseffekter till följd av olika poängsättnings-

förfaranden (konventionell och differentiel1 poängsättning). 
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METOD 

Design 

Studiens design var en variant av en konventionell 

experiment-kontrollgruppsdesign med förmätning för 

att kunna ta ställning till jämförbarheten mellan 

grupperna. Designen kan beskrivas på följande sätt: 

Y 
b 

Y' 
a 

(E) 

Y 
b 

Y (K) 
a 

Y^ = för mätning (ORD) 

Y' = eftermätning, experimentell variant av NOG 
a betecknad NOG' 

Yg = eft ermätning, konventionell version av NOG. 

Avsikten med att utnyttja ett förprov i denna design var 

att utifrån detta få indikationer på de två gruppernas 

(E och K) jämförbarhet. Ett krav på förprovet var också 

att det inte fick fungera som övningsbetingelse till 

efterprovet. Utifrån detta bedömdes ORD-provet, ett del-

prov i högskoleprovet, vara ett lämpligt prov eftersom 

det dessutom också tog relativt kort tid att genomföra 

och därför inte förväntades ge någon trötthetseffekt 

som kunde påverka prestationen vid efterprovet. 

Mätinstrument 

Grundidéen i denna studie var att samma prov presenterades 

i två versioner, en konventionell version (NOG) och en 

version (NOG'), där respektive uppgift delades upp på del

problem vilka besvarades var för sig. Givet att en individ 

avgav en viss svarssekvens på en uppgift i N OG'-versionen 

kunde denna direkt relateras till ett visst svar på mot

svarande uppgift i det konventionella NOG-provet. Uppgifts
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formaten var således direkt relaterbara. Den konkreta 

innebörden i detta framgår av nedanstående uppgift som 

presenteras i de två uppgiftsformaten NOG och NOG' 

Konventionellt uppgiftsformat (NOG) 

Vilket  är  hel ta let?  

(1)  Kvadraten av hel ta le t  är  fem enheter  mindre än produk ten av 
hel ta let  och d et  närmast  fö l jande s törre  hel ta le t .  

(2)  Kvadraten av det  närmast  mind re h el ta let  ä r  jämnt  
delbar t  med å t ta .  

Ti l l räckl ig  informat ion f ör  lösningen er hål les  

(A) i (1) men ej i (2) 
jB i (2) men ej i (1) 
C i (1) tillsammans med (2) 
D i (1) och (2) var för sig 
E ej^ genom de båda påståendena 

Experimentellt uppgiftsformat (NOG" ) 

Kan man besvara f rågan:  

"Vilket är heltalet?" 

om m an vet  a t t :  

11)  Kvadraten av hel tale t  är  fem enheter  mindre 
än produkten av hel ta le t  och det  närmast  
föl jande s törre  hel ta let .  

(2) Kvadraten av det  närmast  mindre hel ta le t  är  
jämnt  de lbar t  med å t ta .  

Nej  
Om \X I  på  båd e  (1)  och (2) ,  
kan man besvara f rågan ut i f rån (1)  + (2)?  

Ja  Nej  
0 • 
Ja  Nej  
• 0 

Ja  Nej  •
 

•
 

(Uppgiften är hämtad från Högskoleprovet 1979. Orien
tering och exempel, s 16 ). 

I ovanstående uppgift är alternativ A korrekt. För 

det konventionella uppgiftsformatet har således den 

som svarat rätt på denna uppgift markerat svarsalter

nativ A. Den som besvarat motsvarande uppgift i de t 

experimentella uppgiftsformatet (NOG") korrekt har 

svarat "Ja" utifrån informationspåstående (1) och 



9 

"Nej" utifrån informationspåstående (2) och dessutom 

inte tagit ställning till (1) + (2) eftersom "Ja" 

markerats i anslutning till (1). Relationen mellan upp

giftsformaten när alternativ A ä r korrekt kan således 

illustreras på följande sätt: NOG:A. NOG': (1) = "Ja", 

(2) = "N ej". Motsvarande relationer mellan övriga svars

alternativ (inklusive alternativ A) framgår av samman

ställningen på nästa sida. 

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

NOG NOG' 

A (1) 
(2) 

= "J a" 
= "Ne j" 

B (1) 
(2) 

= "N ej" 
- "Ja" 

C 

(1) 

(1) 
(2) 

+ (2) 

= "N ej" 
= "Ne j" 
= "J a" 

D (1) 
(2) II 

II 

C_l
 C

_l
 

Q)
 Q

) 

E 

(1) 

(1) 
(2) 

+ (2) 

- "Nej" 
= "N ej" 
= "N ej" 

Det lodräta streck som återfanns i den typografiska ut

formningen av NOG'-uppgifterna syftade till att fungera 

som ett "optiskt hjälpmedel" för individernas lösnings-

process. Annorlunda uttryckt innebar detta att en individ 

som avgett någon svarsmarkering till vänster om det lod

räta strecket skulle erhålla den optiska ledtråden att 

(1) + (2) inte behövde besvaras eftersom svarsmarkeringen 

i så fall måste göras till höger om strecket. Om individen 

däremot avgett de två första svarsmarkeringarna i anslut

ning till (1) och (2) till höger om det lodräta strecket 

syftade linjen således till att ge ledtråden att (1) + 

(2) skulle besvaras. Muntlig instruktion och demonstration 

av syftet med det lodräta strecket gavs i anslutning till 

den allmänna instruktionen (bilaga 1 c) till NOG'. 
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Det prov som utnyttjades vid förmätningen (Y^) utgjordes 

som tidigare angetts av ett ordprov (ORD). Detta prov, 

liksom den konventionella versionen av NOG ingår i de s k 

Högskoleproven (Skolöverstyrelsen, 1979 . ORD-provet be

stod av 30 uppgifter vilka avsåg att mäta kunskap om såväl 

svenska som främmande ords betydelse. Som framgått av ovan

stående innehöll NGG-provet i såväl sin konventionella 

(NOG) som experimentella form (NOG') uppgifter av kvanti-

tativ-numerisk karaktär. Antalet uppgifter i NOG var 20 

och i NOG' i princip 3 x 20 = 60 . 

Differentiell poängsättning 

För att erhålla indikationer på förekomst av partiell 

kunskap i NOG-provet har, förutom den konventionella 

0-1 rättningen, även en differentiell poängsättnings-

procedur tillämpats. Innebörden i denna framgår av 

nedanstående översikt där det framgår vilken poäng 

som tilldelats respektive svar, givet att ett visst 

alternativ är korrekt. 

Tabell 2. Relation mellan avgivet svar och erhållen 
differentiell poäng för respektive alter
nativ (A-E). 

K o r r e k t  a l t e r n a t i v  A v g i v e t  s v a r  P o ä n g  

A  A  2  
B  0  
C  1  
D  1  
E  1  

B  A  0  
B  2  
C  1  
0  1  
E  1  

C  A  1  
B  1  
C  3  
D  0  
E  2  

D  A  1  
B  1  
C  0  
D  2  
E  0  

.  E  A  1  
B  1  
C  2  
D  0  
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Den bakomliggande rationalen i den differentiella 

poängsättningen, som givetvis är gemensam för samtliga 

fem svarsalternativ, belyses utifrån ett resonemang 

där alternativ A ä r korrekt. Om en individ då svarat 

helt rätt (=A) får denne maximal poäng vilket i detta 

fall är 2 poäng. Gm en individ i stället har svarat 

"maximalt fel" (=B), dvs svarat "Nej" i stället för 

"3a" på (1) och "Ja" i stället för "Nej" på (2) erhåller 

denne 0 poäng. I övrigt har den individ som svarat an

tingen C, D eller E bedömts ha svarat "delvis rätt" och 

erhåller därför 1 poäng i samtliga dessa fall. Qrsaken 

till detta ar följande: Om en individ svarat (1) = "3a", 

(2) = "J a", (=alternativ D), har denne svarat rätt på 

(1) men fel på (2), dvs har 1 rätt och får för detta 

1 poäng. Om en individ i stället svarat (1] = "Nej", 

(2) = "N ej", (1) + (2) = "Ja", (=alternativ C) betyder 

detta att denne svarat fel på (1) + (2) är ett följdfel, 

dvs denne individ har också 1 rätt och får för detta 

1 poäng. Om slutligen alternativ E angetts, dvs (1) = 

"Nej", (2) = "Nej", (1) + (2) = "Nej" erhålls 1 poäng 

utifrån samma motivering som för alternativ C. 

Utifrån tabell 2 kan också konstateras att uppgifter vars 

korrekta alternativ var antingen A, B eller D erhöll 

maximalt 2 poäng/uppgift medan uppgifter vars korrekta 

alternativ var antingen C eller E kunde erhålla maximalt 

3 poäng/uppgift. Den övergripande orsaken till denna 

poängskillnad utgjordes av det faktum att för den först

nämnda uppgiftskategorin (A, B, D) innebar lösningspro

cessen för den senare uppgiftskategorin (C, E) ett ställ

ningstagande till ytterligare ett delproblem, dvs samman

lagt tre delproblem. 
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Procedur 

Gemensamt för båda grupperna var att proven fanns in

lagda i kuvert, vilka när de utdelats, följdes av en 

kort allmän introduktion. De specifika testinstruktio-

nerna framgår av bilaga la-c. Testtiderna var för ÜRD-

provet 15 minuter och för NOG- och NÜG'-provet 30 

minuter. Både ORD- och NOG-provet bestod av flervals-

uppgifter med 5 svarsalternativ, varav ett var korrekt. 

Samtliga svarsmarkeringar, med ett undantag, gjordes på 

separata svarsblanketter (bilaga 2). Undantaget utgjor

des av NOG'-provet där svarsmarkeringarna gjordes direkt 

i uppgiftshäftet. 

Försökspersoner 

I föreliggande studie ingick sammanlagt 239 elever från 

årskurs 3 i gymnasiet som försökspersoner. I respektive 

experiment- och kontrollgrupp ingick en klassenhet från 

vardera humanistisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, 

naturvetenskaplig och teknisk linje. En slumpmässig 

fördelning av klasser på betingelser resulterade i att 

sammanlagt 114 och 125 försökspersoner kom att ingå i 

experiment- respektive kontrollgrupp. 

RESULTAT 

I resultatredovisningen presenteras studiens utfall först 

vid konventionell sedan vid differentiell poängsättning 

och som avslutning presenteras reliabilitetsdata för 

respektive poängsättningsförfärande. 
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Tabell 3. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och 
antal försökspersoner (n) för experiment- (E) 
och kontrollgrupp (K) för angivna provbe
tingelser (ORD, NOG/NOG'). 

ORD NOG '/NOG 

Grupp n x s X s 

E 114 16.27 4.11 11.76 3 .50 

K 125 17.92 3.95 12.62 3 .06 

Av tabell 3 framgår att experiment- och kontrollgrupp 

utifrån poäng på ORD-provet inte var helt jämförbara 

eftersom kontrollgruppen tenderade ha en högre pres

tationsnivå, indikerat av ett högre poängmedelvärde. 

Skillnaden mellan respektive grupps poängmedelvärde 

på ORD-provet var statistiskt säkerställd 3*13» 

p < .01). Av tabellen framgår också att experimentgruppens 

poängmedelvärde på NOG'-provet var betydligt lägre än 
r 237 1 

kontrollgruppens poängmedelvärde på NOG-provet 11 ^ =2.01, 

p < . 05). 

I tabell 4 redovisas utfallet av den differentiella poäng

sättningen (s 10). 

Tabell 4. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och 
antal observationer (n) för experiment- och 
kontrollgrupp, där respektive prov (NOG, 
NOG') haft differentiel1 poängsättning. 

Grupp n X s 

E 114 40.22 6.66 

K 125 42.06 5.04 
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Skillnaderna mellan gruppernas poängmedelvärden var 
f?3 7i 

statistiskt säkerställd (t , = 3. 29, p < .01). Den 
obs r 

skillnad som kunde konstateras vid konventionell 0-1 

rättning kvarstår således även när uppgifterna rättats 

different iellt. 

Vad avsåg förändringen i reliabilitet beroende på olika 

poängsättningsförfarande kan rent allmänt konstateras 

att den i princip inte förändrades och att den också 

var relativt hög. I experimentgruppen var re 1iabi1iteten 

vid konventionell respektive differentiell poängsättning 

KR20 = 0. 71 respektive KR20 = 0. 72 medan motsvarande data 

i kontrollgruppen var KR20 = 0. 66 respektive 0.70. 

DISKUSSION 

Studiens syfte var dels att studera effekterna av en 

via uppgiftsformatet formaliserad sekvensiell problem

lösningsstrategi (NOG'), dels att identifiera före

komst av partiell kunskap. Indikationer på uppgifts

formatets betydelse kunde erhållas utifrån en jäm

förelse av erhållen poäng för experiment- och kontroll

grupp på NOG och NOG' medan eventuell förekomst av 

partiell kunskap per se samt fullständig kunskap re

flekterades av differentiell poäng. 

I denna studie kunde ingen direkt effekt av uppgifts-

formatet konstateras eftersom totalmedelvärdet på 

NOG' inte var högre än motsvarande medelvärde på NOG 

(tabell 3, s 13). Orsaken till att medelvärdet på 

NOG' till och med blev lägre än på NOG kan emeller

tid till viss del förklaras utifrån att experiment-

och kontrollgrupp inte var helt jämförbara i p resta

tionsavseende indikerat av motsvarande medelvärdes-

skillnader på ORD-provet. 
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Studien gav inte heller indikationer på förekomst av 

partiell kunskap i NOG-uppgifterna. Den different iella 

poängsättningen av NOG- respektive NOG'-provet gav 

nämligen i princip samma relation i prestationsavseende 

mellan experiment- och kontrollgrupp som den konventio

nella poängsättningen 0-1. En annan tolkning till detta 

utfall kan också vara att försökspersonerna i kontroll

gruppen faktiskt var i besittning av partiell kunskap 

men att de kunde utnyttja denna kunskap på ett rationellt 

sätt. Denna sistnämnda tolkning innebär att poäng för det 

konventionella uppgiftsformatet (NOG) utgör en uppskatt

ning av såväl fullständig kunskap som partiell kunskap. 

Vad avser förändringen i reliabilitet och validitet vid 

den differentiella poängsättningen jämfört med den kon

ventionella poängsättningen blev utfallet att reliabili-

teten i stort sett förblev oförändrad. Detta utfall 

överensstämmer med den generella iakttagelsen att en 

differentiell poängsättning, i princip oavsett vilken 

poängsättningsmodell som tillämpats, har medfört en 

oförändrad eller något ökad reliabilitet (Gilman & Ferry, 

1972; Wedman, 1973; Cross & Frary, 1970; Giles & Cross, 

1900). Sett relativt denna studie indikerar reiiabi1itets-

data emellertid att mätsäkerheten vid såväl konventionell 

som differentie11 poängsättning var relativt hög. 

Allmänt och sammanfattande kan således konstateras att 

den via uppgiftsformatet formaliserade sekvensiella och 

logiska strategin inte alls resulterade i en förbättrad 

problemlösning på NOG. Någon entydig orsak till detta är 

svår att härleda eftersom orsakerna kan vara flera. 

Om man utgår från kontrollgruppen kan nämligen en orsak 

vara att de som erhöll det konventionella uppgiftsfor

matet (NOG) faktiskt redan tillämpade en sekvensiell 

strategi vid problemlösningen. Detta innebar således 

att de först betraktade en NOG-uppgift som bestående av 

2 alternativt 3 delproblem vilka de besvarade var för 
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sig och att de sedan relaterade dessa delsvar till ett 

totalsvar (A, B, C, D eller E) på uppgiften. Frånvaron 

av skillnad utifrån differentie11 poäng kan också för

klaras inom samma tolkningsram. När de tillämpade den 

sekvensiella strategin och ställdes inför en uppgift där 

de exempelvis kunde ta ställning till (1) men inte (2) 

kunde de också utnyttja denna partiella kunskap på ett 

rationellt sätt. Detta innebar att de dels eliminerade 

orimliga alternativ, dels tillämpade en viktad gissnings-

strategi vid valet mellan återstående alternativ. 

Om man i stället utgår från experimentgruppen, som er

höll det speciella uppgiftsformatet (NOG'), kan ytter

ligare en möjlig orsak till studiens utfall härledas. 

Denna orsak är att försökspersonerna i experimentgruppen 

missuppfattade instruktionen till NOG'. Detta förefaller 

dock mindre troligt utifrån en analys av hur försöksper

sonerna besvarat respektive uppgift. Det var nämligen 

ett fåtal som exempelvis gick vidare och besvarade infor

mationspåståendena (1) + (2) när de angett "Ja" på endera 

av informationspåståendena (1) eller (2), eller som be

svarade enbart ett när två krävdes eller två när tre 

krävdes som svar. Sammanlagt var det 20 försökspersoner 

som missuppfattade instruktionen på 61 uppgifter. Detta 

ska relateras till 144 individer och möjliga 2.860 upp

gifter vilket totalt sett innebär en relativt liten fel

procent (= 2.11%). 

En tredje orsak till studiens utfall kan också ha varit 

att den sekvensiella strategi som byggdes in i uppgifts-

formatet i sig inte innebar ett förbättrat problemlös

ningsbeteende. Denna strategi hade erhållits utifrån en 

teoretisk analys av NOG-uppgiften varvid ett rationellt 

problemlösningsbeteende härletts i princip i överensstäm

melse med tillkomsten av en deduktiv slutledning. En annan 

möjlig approach hade varit att ta utgångspunkt i en analys 

och beskrivning av de högpresterandes beteenden när de 
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löser en konventionell NOG-uppgift och sedan låta detta 

ligga till grund för utformandet av en instruktion eller 

ett uppgiftsformat. Det senare tillvägagångssättet be

dömdes dock som mindre fruktbart i detta fall. 
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Bilaga la 

ORD 
78:3 

Anvisningar 
Varje uppgift har överst e tt ord understruket. Under det ordet 
stär fem andra ord. Ett av orden anger betydelse n av det under
strukna ordet eller betyder ungefar samma sak som det under
strukna ordet. 

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

llskdn bety der ungefär samma sak som arg. Böl ja med att mar
kera det rätta svaret i provhäftet. Därefter skriver du svaret på 
svarsblanketten. Om denna uppgift hade ingått i provet skylie 
du alltså ha skrivit så här på svarsblanketten 

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

En ryssja är ett fiskeredskap. Fiskeredskap är svarsförslag B. Om 
uppgiften hade ingått i provet skulle du ha skrivit B på svars
blanketten. 

12 3 

A 

B 

Skriv alla svar pi svarsblanketten. 
Skriv tydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift bör du ändå besvara uppgiften genom att försöka 
bedöma vilket svarsförslag so m verkar bäst eller rimligast. 

Pä nästa sida böljar provet som innehåller 30 uppgifter 
PROVTID: IS minuter 

VAND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SAGER TILL! 



Bilaga 1b 

Anvisningar 
Vaije uppgift inleds med att en fråga ställs. Därefter följer tvä påstå
enden. ( i) och (2), som innehåller olika slags information. Uppgiften 
är att avgöra hur mycket information som behövs för att besvara frå 
gan. Uppgifterna besvaras genom att du anger vilket eller vilka av på 
ståendena du behöver använda. Undersök noggrant de olika svarsför
slagen innan du bes varar uppgiften. 

Vi böljar med et t övningsexempel: 
Hur mycket betalade Andersson i räntor för sina lån under året? 

(1)  Andersson hade 3  lå n.  Sammanlagda lånesumman var 1 4S 000 
kronor. 

(2)  Vart  o ch et t  a v Anderssons lån löpte med 10 % ränta .  Lånebe
loppen var 45 000 kronor, 10 000 kronor och 90 000 kronor. 

Tillräcklig information för lösningen erhålles 
A i  (1)  men ej  i  (2)  
B i (2) men ej i (1) 
C i ( 1 ) tillsammans med (2) 
D i ( 1 ) och (2) var för sig 
E ej genom de båda påståendena 

Svarsförslagens innebörd 

78:3 

Informationen i (1) räcker i nte till för att besvara frågan. Informa
tionen i ( 2) är tillräcklig. Svarsförslag B är alltså rätt. Om uppgiften 
hade ingått i provet skulle du ha skrivit så här pä svarsblanketten. 

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

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

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

i  (I)  och (2)  var för sig = Antingen ( 1)  eller (2) kan användas, efte rsom båda 
var för sig innehåller tillräckligt mycket information. 

ej genom de båda påståendena - Inte ens genom att utnyttja både (1) och (2) 
kan man få tillräcklig informati on. 

påståendena = Inte ens genom att utnyttja både (1) och (2) 

Skriv alla svar på svarsblanketten. Skriv tydligt. 
Om du inte kan lösa en uppgift bör du ändå besvara uppgiften genom att försöka 
bedöma vilket svarsförslag s om verkar bäst e ller rimligast. Inget poängavdrag sker 
om du-svarar fel. 

På nästa sida böljar provet som innehåller 2 0 uppgifter 
PROVTID:30 minuter 

VÄND INTE BLAD FÖRRÄN PROVLEDAREN SÄGER TILL! 



NOG 3- BÌlag a 

7 8 : 3  

Anvisningar 

Var och en av uppgifterna inleds med att en fråga eller ett 

problem ställs. 

Därefter följer två påståenden (1) och C2), vilka innehål

ler olika slags information. 

Det gäller att avgöra om man kan lösa uppgiften utifrån den 

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

Om du anser att uppgiften går att lösa utifrån informatio

nen i (1) eller (2) markerar du i motsvarande ruta: 

Om du anser att uppgiften inte går att lösa markerar du i 

motsvarande ruta: r̂ i 
DU 

Om du markerat |^x 1 för både (1) och (2), gör du så att du 

betraktar (1) och Ç2) tillsammans (1) + (2), och försöker 

avgöra om uppgiften går att lösa på så sätt. 

Observera att du ska ta ställning till (1) + (2) enbart då 

du markerat r̂ i på både (1) och (2). 
QT] * 

Övningsexempel 

Kan man besvara frågan: 

"Hur mycket betalade Andersson i räntör 
för sina lån under året?" 

om man vet att : 
(1) Andersson hade 3 lån. Sammanlagda 

lånesumman var 145 000 kronor. 
Ja 

• 

Nej 

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

Nej 
0m m på både (1) och (2), 
kan man besvara frågan utifrån (l)+(2)? 

3a Nej 

• • 

3a Nej 
• Q 



Bilaga 2 

SVARSBLANKETT :a 1978:3 

Prov
kombination Skola Linje Kön Betyg • • q 
Prov 

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

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

Prov 

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

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


