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SAMMANFATTNING 

I denna studie var syftet att studera effekter av två 
betingelser, övning på ett p arallellt förprov och in
struktion, på ett prov benämnt KVR som avsåg att mäta 
kvantitativ-numerisk förmåga. Avsikten med provet, sorn 
innefattade tre delprov, var att det skulle ingå i det 
provbatteri som skulle utgöra de s k studielämplighets-
proven, en förlaga till nuvarande högskoleprovet. Studiens 
försöksuppläggning var i enlighet med Solomon's 4-grupps-
design och 77 försökspersoner från Lärarhögskolans special-
lärarlinje ingick i studien. Utifrån erhållna data kunde 
konstateras att både betingelsen övning och betingelsen 
instruktion hade effekt, dvs förorsakade en förhöjning av 
prestationen på eftertestet för de grupper som erhöll 
dessa betingelser jämfört med de grupper som inte erhöll 
dem. Större delen av förändringen i totalpoäng från för
till eftertest kunde härledas till ett av de tre ingående 
delproven. 



Henriksson, W. Effects of practice and instruction on a 
quantitative-numerical test. Pedagogiska rapporter, 
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SUMMARY 

The aim of this study was to examine the effects of two 
treatments, practice on a parallel pretest and instruction, 
on a test designated K.VR, aiming at measuring quantitative-
numerical ability. The test, consisting of three subtests, 
was intended to form part of the test battery constituting 
the so-called Swedish Scholastic Aptitude Tests, a preli
minary version of "Högskoleprovet" (the present Swedish 
SAT). The design of the study was in accordance with 
Solomon's 4-group design and the subjects were 77 teachers 
who were following the special training course at the 
Umeå School of Education. The obtained data showed that 
both practice and instruction, produced a significant 
effect, i.e. they resulted in a higher performance on the 
posttest for the groups who had these treatments compared 
with the groups who did not have them. The major part of 
the change in total score from pre- to posttest could be 
related to one of the three subtests. 
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Kan en individs testprestation förbättras genom övning 

på samma eller liknande test, eller genom speciella in

struktioner i syfte att åstadkomma en poängförhöjning? 

Ett besvarande av denna frågeställning har varit ett 

angeläget problem, naturligtvis i första hand för den 

enskilde testtagaren, men också för de som konstruerar, 

de som använder och de som fattar beslut utifrån test

poäng samt, inte minst, för de som fattar övergripande 

beslut om hur testinformation ska användas. Ett stort 

antal studier med varierande inriktning och omfattning 

har därför också genomförts för att försöka ge svar på 

frågan om övningens och instruktionens betydelse i detta 

sammanhang (Henriksson, 1981). 

I flertalet av de studier som genomförts har de centrala 

begreppen övning och instruktion getts olika beteckningar 

och innebörd. Detta har varit en av orsakerna till att 

det varit svårt att få en samlad bild av i vilken utsträck

ning och under vilka omständigheter olika test kan vara 

känsliga för övning och instruktion. Betingelsen övning 

har exempelvis kunnat innebära att en individ i vissa fall 

fått genomgå ett eller flera, parallella eller helt olika, 

test före det egentliga testet, dvs det test vars övnings

känslighet ska undersökas. Definitionen av betingelsen 

instruktion har också varierat och getts såväl olika inne

börd som olika beteckningar. Engelska beteckningar som 

exempelvis: "training, coaching, cramming, preparation 

och intervention" har därvid använts för att beskriva 

de åtgärder som vidtagits för att göra individer förtrogna 

med en viss typ av test genom någon form av instruktion, 

undervisning eller träning. I anslutning till dessa åtgärder 

har det dessutom också vanligtvis ingått övning i en elle r 

annan form. Detta har medfört att det förelegat svårigheter 

att separera effekter av respektive övning och instruktion 

(Henriksson & Wedman, 1980). 
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Sett i ett hist oriskt perspektiv blev floran av instruk

tionsdefinitioner något mindre och något enhetligare sedan 

Millman, Bishop & Ebel (1965) presenterat sin teoretiska 

analys av ett begrepp som de benämnde "testwiseness". 

Denna analys kom att fungera som utgångspunkt för många 

empiriska undersökningar angående effekten av instruktion 

på test och d en har även viss relevans för denna studie. 

Författarna formulerade ett antal strategier som de delade 

in i två huvudkategorier beroende på om de var oberoende 

eller beroende av testets syfte eller konstruktion (bilaga 1). 

Den förstnämnda kategorin av strategier var generellt tillämp-

bar i de flesta testsituationer, oberoende av testkonstruk-

tion, medan den andra kategorin av strategier i huvudsak var 

beroende av testkonstruktion och då i dess negativa bemärkelse* 

dvs utgick från uppgifter som var felaktigt konstruerade i ett 

eller annat avseende. 

Vad avser frågan om övnings- och instruktionskänslighet för 

kvantitativt-numeriska test har de instruktionsansatser 

som genomförts för att ge svar på denna fråga ofta genom

förts utifrån grafiska beskrivningar av teoretiska modeller 

för problemlösningsbeteendet. Groen & Parkman (1972) kom 

exempelvis fram till att additionsprocessen hos barn i första 

klass kunde beskrivas utifrån 5 teoretiska modeller, och att 

det förelåg en skillnad mellan vilken eller vilka modeller 

som bäst kunde beskriva barns additionsbeteende i olika 

situationer. Svensson & Broquist (1975) undersökte med 

ungefär samma ansats additionsprocessen hos elever i årskurs 

3 och kunde därvid härleda en enda övergripande modell som be

skrivning för dessa barns additionsbeteende. I en uppfölj

ning av den na studie (Svensson, Hedenborg & Lingman, 1976) 

förfinades också denna modell ytterligare och kunde beskrivas 

grafiskt i ett sekven siellt flödeschema. I samtliga beskrivna 

studier har det också existerat en mer eller mindre uppenbar 

återkoppling mellan processmode 1lering och instruktions-

strategi. Svensson, Hedenborg & Lingman (1976) uttryckte 

detta på följande sätt: 
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"The present results may be informative when formulating tentative 
hypothesis about teaching strategies} especially for children with 
poor mathematical ability" (s 172) . 

Pike & Evans (1972) utnyttjade också ett sekvensiellt 

flödeschema (bilaga 4) i anslutning till ett av de 

sammanlagt tre matematiska proven i sin studie. I stu

dien som genomfördes under en 7-veckorsperiod på fri

villigt deltagande försökspersoner i 16-årsåldern kunde 

instruktions- och övningseffekter konstateras för samtliga 

prov. Författarna gav följande sammanfattande förklaring 

till den erhållna övnings- och instruktionseffekten: 

.. appeared to have learned a systematic approach to the item 
format as well as some very basic mathematical concept" (s 52) . 

I sammanhanget instruktion på kvantitativt numeriska 

test är det, sett relativt ovanstående citat, relativt 

vanligt att en instruktion beskrivs i termer av strate

gier. En möjlig orsak till detta kan vara att områdets 

karaktär lämpar sig för en sådan ansats. En annan orsak 

kan också vara att ett optimalt problemlösningsbeteende 

inom detta problemområde bäst beskrivs i termer av 

strategier. Gagne 8 Briggs (1974) redovisar utifrån 

konkreta exempel skäl som kan härledas till båda dessa 

angivna orsaker. Även exempelvis Kleinmuntz (1966), 

Newell & Simon (1972) och Wickelgren (1974) ger stöd 

för denna tanke . 

Det föreligger dessutom också i vissa fall en koppling 

mellan begreppet strategi och en individs prestations

förmåga. De lågpresterande förmår i många fall inte 

på egen hand generera och utnyttja problemlösnings

strategier oavsett hur stor mängd övning de erhåller. 

De högpresterande däremot förmår bilda egna strategier 

vilka de tillämpar på efterföljande uppgifter. En instruk

tion avseende problemlösningsstrategier medför dock att 
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den lågpresterande kan etablera och tillämpa denna på 

ett framgångsrikt sätt och på så vis gynnas relativt 

sett mera av en instruktion än den högpresterande som 

ändå skulle ha u tvecklat dessa strategier (Kellas 

et al, 1973; Brown et al, 1974; Engle & Nagle, 1979). 

Syfte 

Det övergripande syftet var att undersöka om poängen 

på ett kvanti tativt-numeriskt prov (KVR) påverkades 

av betingelserna övning och instruktion. 

Övning definierades därvid mera konkret som genomgång 

av ett parallellt förprov och instruktionen bestod av 

dels allmän information avseende generellt tillämpbara 

testtagningsstrategier, dels information och övning 

avseende specifika testtagningsstrategier för tre del

test. 

Mer precist uttryckt var syftet att undersöka: 

- Effekter av övning och/eller instruktion, enligt ovan

stående allmänna definition, på poängen i ett efter-

test dels totalt dels för respektive deltest. 

- Betydelsen av individens prestationsnivå, definierat 

utifrån poäng på ett förtest, för poängtillskottet i 

ett eftertest av övning och/eller instruktion. 
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METOD 

Design 

I denna studie har Solomons 4-gruppsdesign använts 

(Campbell & Stanley, 1963). Denna design Kan beskrivas 

på följande sätt: 

Yb X Y a 
(E) 

Yb Y a 
(KX) 

X Y a 
(K2) 

Y a 
(K3) 

Beteckningar: 

= förmätning (KVR) 

X = instrukti on till KVR 

Yg = eftermätnin g (KVR) 

Y, och Y = parallella versioner av KVR 
D 3 

E^, Kj, K2» K^ = experimentgr upp och kontrollgrupper. 

Den använda designen möjliggör, utifrån parvisa jämförelser 

mellan gruppmedelvärden, skattningar av effekter av respek

tive gruppbetingelse. Effektskattningar kan även göras uti

från inomgruppsj ämf örelser i E och K^, dvs en skattning 

som baseras på respektive individs poängförändring mellan 

för- och eftermätning. 

Mäti nstrument 

Två parallella mätinstrument har använts i denna studie. 

Det ena har använts vid förmätning (Y^) i grupp E och K^ 

och det andra har använts vid eftermätning (Y ) i samt-
â 

liga grupper (E, K^, ^> K^). Mätinstrumenten (proven) 

benämns KVR, och provtypen var avsedd att ingå som ett 

prov bland flera vilka tillsammans skulle utgöra de sk 



6 

studielämplighetsproven (SOU 1970:20). KVR var avsett 

att mäta "numerisk förmåga och förmåga till logiskt reso

nemang samt läsförståelse av text av matematisk karaktär" 

(SOU 1970:20, s 138). KVR är ett förkortat skrivsätt för 

kvantitativa resonemang, vilket kan sägas vara en samlande 

term för vad de tre ingående delproven mäter. 

KVR bestod av tre delprov, som har benämnts I, II och III, 

där varje delprov innefattade 8 uppgifter. Totalt bestod 

således KVR-provet av 24 uppgifter. Testinstruktion till 

respektive del samt ett exempel på respektive uppgifts

typ redovisas i bilaga 3. Kortfattat beskrivet innebar 

delprov I tolkning och användning av icke konventionella 

symboler för olika matematiska operationer, delprov II 

innebar bedömning av huruvida tillräcklig information 

förelåg för att ett problem skulle vara lösbart och del-

prov III innebar bedömning av längd hos en konturlinje som 

begränsade en figur sammansatt av flera kongruenta rek

tanglar med kända mått. Uppgifter konstruerade av French 

(1964) kan i princip sägas ha stått som förebild för 

samtliga tre uppgiftstyper. (För närmare information om 

konstruktionssätt, innehåll och uppgiftstyp se Lundman, 

1969; SPINTUM, 1975). 

De två versionerna av KVR som använts i denna studie har 

konstruerats i syfte att vara parallella. Att formulera 

en entydig, exakt och allmänt accepterad definition av 

begreppet parallella test, ligger utanför syftet med 

denna studie, och i detta sammanhang har därför begreppet 

getts den innebörd som kan sägas vara gemensam för de 

flesta definitioner. (Se t ex Stanley, 1971; Nehrens & 

Lehmann, 1975). Den konkreta sammansättningen av de två 

versionerna, fortsättningsvis benämnda för- och eftertest, 

gjordes med utgångspunkt från redan befintliga utprövnings-

data baserade på elever från årskurs 3 i gymnasiet. Vid 
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provsammansättningen eftersträvades parallellitet mellan för-

och eftertestets delprov (I, II, III) med avseende på p-värde 

och placering i testet. Konkret innebar detta att t ex upp

gift 9 i förtestet hade ungefär samma p-värde som uppgift 9 

i eftertestet. Uppgiftsdata tillsammans med det ordnings

nummer som respektive uppgift hade i de två parallella ver

sionerna av KVR re dovisas i nedanstående tabell 1. 

Tabell 1. Uppgiftsdata (p, r̂ s) samt ordningsnummer för res
pektive uppgift inom för- (Y.) respektive efter-
provets (Y ) tre delprov (I, II, III). 3 

Uppgift Förtest (Yb) Eftertest (Ya) 
Del nr P Del P rbis P rbis 

1 0.87 0.61 0.87 0.54 
2 0.78 0.23 0.80 0.50 
3 0.61 0.61 0.64 0.28 

I 4 0.52 0.48 0.51 0.70 
5 0.50 0.46 0.50 0.50 
6 0.36 0.51 0.27 0.41 
7 0.21 0.28 0.20 0.47 
0 0.08 0.32 0.14 0.32 

9 0.84 0.29 0.83 0.22 
10 0.72 0.59 0.71 0.28 
11 0.38 0.42 0.40 0.34 
12 0.37 0.41 0.39 0.39 

II 13 0.34 0.37 0.33 0.27 
14 0.29 0.41 0.29 0.21 
15 0.26 0.50 0.27 0.57 
16 0.25 0.25 0.24 0.27 

17 0.52 0.61 0.64 0.68 
18 0.40 0.78 0.38 0.77 
19 0.37 0.44 0.31 0.35 
20 0.21 0.45 0.30 0.39 

III 21 0.29 0.56 0.29 0.84 
22 0.23 0. 79 0.23 0.33 
23 0.16 0.44 0.16 0.42 
24 0.09 0.39 0.11 0.90 



8 

Procedur 

Ett randomiseringsförfarande tillämpades vilket innebar 

en slumpmässig fördelning av de fyra försöksbetingelserna 

på fyra naturliga klasser av elever. Betingelserna var: 

"instruktion och övning", "övning", "instruktion" och 

"kontroll" och i ordning kallas den klass som tilldelats 

r e s p e k t i v e  b e t i n g e l s e  f o r t s ä t t n i n g s v i s  E - ,  K ^ - ,  K 0 ° h  

K3-grupp. 

En allmän och inledande information gavs i samtliga grup

per och därefter bestämdes händelseförloppet i princip 

utifrån designen (se s 5). Experimentgruppen erhöll 

såväl betingelsen övning som instruktion, och den först

nämnda innebar i denna studie att försökspersonerna fick 

genomföra förtestet (Y^) under en provtid på 30 minuter. 

Svarsmarkeringarna gjordes direkt i provhäftet. Efter 

provtidens slut samlades de ifyllda testen in och den 

experimentella betingelsen instruktion inleddes med att 

ett instruktionsmaterial delades ut.''"'' 

Detta material bestod av försättsbladet till KVR (bilaga 2) 

samt 4 uppgifter för för delprov I, 5 uppgifter för delprov 

II och 4 uppgifter för delprov III,.sammanlagt 13 uppgif

ter. Dessutom utdelades ett separat blad med e tt för del 

Il-uppgifter anpassat beslutsschema (bilaga 4). Efter 

genomgången instruktionsfas med sammanlagd tid av 2 lek

tionstimmar med mellanliggande rast samlades instruktions

materialet in med undantag för bladet med beslutsschemat. 

Därefter delades eftertestet (YD ut och proceduren vid 

eftertestningen var sedan identisk med proceduren vid 

förtestningen. 

1) Instruktionsmaterialet och en beskrivning av instruk
tionsfasen kan erhållas efter hänvändelse till för
fattaren . 
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Proceduren i övriga grupper framgår genom att, i den 

procedurbeskrivning som formulerades för experiment

gruppen, ta bort vissa faser. K^-gruppen erhöll således 

inte instruktionsfasen utan gavs enbart förtestet, 

gruppen erhöll enbart instruktion och K^-gruppen erhöll 

varken övning utifrån förtestet (Ŷ ) eller instruktion 

(X). Gemensamt för samtliga beskrivna grupper (E, K^, 

K-, var däremot att de erhöll eftertestet (Y ). 
Z. Ô 3 

Instruktion 

Den instruktion som genomfördes i grupperna E och l<2 

kan beskrivas som bestående av två på varan dra följande 

moment. Det första momentet innefattade instruktion av

seende generellt tillämpbara testtagningsstrategier medan 

det andra momentet bestod av övning och instruktion som 

var specifikt anpassad till respektive delprov I, II, III. 

Vid utformningen av de generellt tillämpbara testtagnings-

strategierna togs utgångspunkt i de av Hillman, Bishop & 

Ebel (1965) formulerade strategierna som var oberoende av 

testets syfte och konstruktion (bilaga 1). Efter vissa 

tillägg kom de strategier som instruerades under instruk

tionsfasens första moment att bestå av: tidsanvändnings

strategi, markeringsstrategi, gissningsstrategi och an

teckningsstrategi . 

Den specifika instruktionen för delprov I innebar, kort

fattat beskrivet, genomgång av elementära matematiska 

operationer i direkt anslutning till de fyra övnings

uppgifterna. Dessa uppgifter var representativa för upp

gifterna på delprov I i eftert estet. 
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Den specifika instruktionen för delprov II innebar instruk

tion och övning i problemlösning enligt en sekvensiell 

strategi där respektive uppgift delades upp i två alterna

tivt tre delproblem som löstes var för sig. Med utgångs

punkt från ett beslutsschema (bilaga 4), härlett av Pike & 

Evans (1972), instruerades således försökspersonerna att 

markera "ja" eller "nej" i anslutning till respektive in

formationspåstående: (1), (2) eller i vissa fall (1) + (2), 

och att sedan relatera detta till ett totalsvar på uppgif

ten, dvs ett av alternativen a, b, c, d eller e. De fem 

övningsuppgifterna hade samtliga olika svarsalternativ 

som korrekt alternativ, vilket innebar att samtliga svars

alternativ (a-e) som korrekt alternativ fanns representerade. 

Den specifika instruktionen i anslutning till delprov III 

innebar information om en speciell strategi vid p roblem

lösningen. Denna strategi, som utvecklats av Lundberg 

(1974), innebar dels att respektive figur betraktades 

från parvis olika håll, dels att en referensram uttryckt 

i enheterna a och b bildades i anslutning till detta. 

Försökspersoner 

Elever från samtliga fyra klasser på speciallärarlinjen 

vid Lärarhögskolan i Umeå ingick i studien, totalt 77 

individer. 

RESULTAT 

Resultatredovisningen disponeras på så sätt att först 

presenteras respektive grupps totalresultat vid för-

och eftertest (tabell 2) och därefter görs såväl spe

ciella uppgiftsgrupperingar (tabell 3) som speciella 

individgrupperingar (tabell 4). 
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Tabell 2. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och antal 
observationer (n) för angivna grupper vid för-
(Y^) respektive eftertest (Yg). 

Grupp n 
Yb Y a 

Grupp n 
X s X s 

E 21 11.24 2.72 14.86 2.15 

K1 21 11.29 3.61 12.14 4.49 

K2 16 14.06 3.34 

K3 19 11.37 4.19 

Av tabell 2 framgår att grupp E och initiait (Y^) hade 

relativt likvärdig prestationsnivå på KVR (11.24 resp. 11.29). 

Frånsett att grupperna E och således kan antas bestå av 

individer som är initiait jämförbara med avseende pa pres

tationsförmåga på KVR, kan utfallet i tabell 2 också indikera 

att de två test som konstruerats i syfte att vara parallella 

(se s 7) också fungerade i enlighet med detta i denna studie. 

Parallella test ska för jämförbara grupper av individer ge 

ungefär samma poängmedelvärde och standardavvikelse och dessa 

karakteristika överensstämmer, som framgår av tabell 2, rela

tivt bra för grupp E och jämfört med K3. 

Av tabell 2 framgår också att respektive grupps medelvärde 

i eftermätningen varierar. Den grupp (E) som erhöll den 

speciella instruktionen och dessutom gavs tillfälle till 

övning fick det högsta gruppmedelvärdet (14.86). Vidare 

hade den grupp (K^) som erhöll enbart övning, ett lägre 

gruppmedelvärde (12.14) än den grupp (K̂ ) som erhöll en 

bart den speciella instruktionen (14.06). Den grupp (K3) 

som erhöll enbart eftermätning erhöll också det lägsta 

gruppmedelvärdet (11.37). 
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Vad gäller respektive grupps standardavvikelse vid efter-

testningen (Y ) kan konstateras att de grupper som er-

hållit den speciella instruktionen (E och K^) hade en 

något mindre standardavvikelse i eftertestet än de övriga 

grupperna. 

Utfallet av statistiska prövningar av gruppmedelvärdesski11-

nåder i eftermätningen (Y ), där samtliga parvisa medel-

värdes kombi nationer (=6 st) prövades, resulterade i föl

jande signifikanta skillnader: E-K^, p < .01; E~K-g, p < .001. 

Statistiskt säkerställda gruppmedelvärdesskillhader obser

verades således i två fall av sex. I det ena (E-K^) innebar 

detta att den grupp (E) som erhöll speciell instruktion och 

dessutom övning presterade ett högre gruppmedelvärde än den 

grupp (K^) som erhöll enbart övning. I det andra fallet 

(E-Kg) innebar detta att om jämförelsen gjordes med grupp 

Kg, i stället för grupp K̂  som i första fallet, förelåg 

skillnaden på en högre signifikansnivå. Skillnaden mellan 

grupp och Kg i denna studie var att K^ erhållit betingel

sen övning medan Kg inte erhållit någon experimentell be

tingelse (se design). 

Tabell 3 kan sägas vara en uppföljning av tabell 2 och 

innebär att totalpoängen för respektive grupp och mät

tillfälle delats upp på tr e delprov (I, II, III). Delprov 

I utgjordes av uppgift 1-8, delprov II av uppgift 9-16 

och delprov III av uppgift 17-24. 
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Tabell 3. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) och antal 
observationer (n) då för- respektive eftertest 
(Y, resp 

b 
Y ) delats upp på delpröv I, II och III. 
0 

Grupp Del n _ 

prov X s X s 

E I 21 5.57 1.43 5.71 0.88 

II 21 3.90 1.60 4.33 1.13 

III 21 1.76 1.97 4.81 1.87 

K1 I 21 5 .38 1.99 4.86 1.98 
1 

II 21 3.95 1.59 3.62 1.40 

III 21 1.95 1.50 3.67 1.9 8 

K2 I 16 5.31 1.83 

II 16 4 .31 1.16 

III 16 4 .44 1.84 

K3 I 19 5 .26 2. 34 

II 19 4 .00 1.45 

III 19 2.11 1.45 

Slutsatserna utifrån tabell 2 avseende jämförbarheten mellan 

grupperna E, K, och K-, och mellan för och eftertestning kan 

sägas kvarstå även efter det att en uppdelning på delprov I, 

och III gjorts. För delprov II t ex är respektive medelvärde 3.91 

3.95 (Y, ), 4.00 (Y ) och ungi 
D a 

också för delprov I och III. 

3.95 (Y. ), 4.00 (Y ) och ungefär samma tendens kan konstateras e 
D 3 

Vad avser gruppernas poängvärden på de tre delarna vid efter-

mätningen kan dock vissa intressanta iakttagelser göras. Det

ta gäller främst delprov III» d är en erhållen poäng uppenbart va 

beroende såväl av den speciella instruktionen som av övning, 

(x = 4.81, 3.67, 4.44, 2.11). 

9 
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Analogt med förfaringssättet i anslutning till tabell 2 

genomfördes statistiska signifikansprövningar av gruppmedel-

värdesskillnader i eftertestningen (Yl, när denna upp-

delats på delprov (I, II, III) inom respektive grupp. 

Samtliga parvisa medelvärdeskombinationer C = 1ö st) 

prövades och signifikanta skillnader erhölls i följande 

tre fall: E-K^: delprov III,p < .001; delprov III, 

p < .01; delprov III,p < .001. 

Utifrån detta utfall kan två iakttagelser göras: dels 

att i de fall där det existerar en signifikant grupp-

medelvärdesskillnad är grupp den ena enheten i den 

parvisa jämförelsen dels att jämförelsen i samtliga 

fall gäller delprov III. 

0m utfallet av de statistiska medelvärdesprövningarna 

i anslutning till tabellerna 2 och 3 jämförs blir slut

satsen att den erhållna skillnaden i totalpoäng mellan 

grupp E och i stor utsträckning kan härledas till en 

skillnad för del III (x = 4.81 respe ktive 2.11 enligt 

tabell 3). Den signifikanta skillnaden i totalpoäng mellan 

grupp E och K.^ (tabell 2) kan däremot inte på mo tsvarande 

sätt relateras till en stor poängförändring mellan för-

och eftertest på någon av d elproven I, II eller III. 

Tidigare har konstaterats att det föreligger indikationer 

på att grupperna är initiait jämförbara, och att för-

(Y^) och eftertest (Yg) är parallella. Gm så är 

fallet möjliggör den design som använts i studien ett 

studium av poängförändring på individnivå i grupperna 

E och K^. Detta innebär konkret att poängskillnaden 

mellan för- och eftermätning kan analyseras på individ

nivå inom grupp E och K^. En sådan analys, utformad som 

ett differenstest, resulterade i slutsatsen att skill

naden var statistiskt säkerställd i E-gruppe n (p < .001) 

men inte i K^- gruppen. 0m poängskillnaden mellan för- och 
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eftertest på individnivå delades upp med avseende på mot

svarande skillnader inom de tre delproven (I, II, III) 

erhölls en signifikant skillnad såväl i experimentgruppen 

(p < .001) som i kontrollgruppen (p < .001) för delprov 

III. Ën negativ poängförändring (p < .05), dvs en poäng-

minskning, erhölls dessutom för delprov I i kontrollgruppen. 

Detta innebar att poängförändringen mellan för- och efter

test till största delen kunde relateras till en poängför

ändring på delprov III. Det kan också tilläggas att kon

trollgruppen erhöll en poängminskning för både delprov I 

och II (signifikant förändring för delprov I) och att en 

poängökning således erhölls enbart för delprov III. Detta 

innebar att för kontrollgruppen balanserades en poängförsäm

ring (I, II) mot en poängförbättring (III) och resultatet 

blev således en frånvaro av statistiskt säkerställd skill

nad på to talpoängsnivå. 

Den följande tabellen (tabell 4) redovisar utfallet vid 

en uppdelning av individerna i respektive E och K.^ i två 

kategorier: högpresterande och lågpresterande, utifrån 

poäng på förmätningen (Y^). 

Tabell 4. Medelvärden (x), standardavvikelser (s) ooh antal 
observationer (n) vid för- och eftertestning för 
grupperna E och K,, då respektive grupp uppdelats 
på höggrupp (H) och låggrupp (L) utifrån förtest
ningen ( ) . 

Grupp Under
grupp 

n 
X s X s 

E H 10 13.7 1 .42 15.4 2.27 

L 11 9.0 1.18 14.36 2.01 

Ki 
H 10 14.10 1. 34 15.10 3.41 

1 L 11 8.73 2.11 9.46 3.68 
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Eftersom förmätningen (Y^) fungerat som kategoriserings-

variabel vid b ildandet av hög- och låggrupp blir natur

ligtvis följden i såväl grupp E som grupp att höggruppen 

har ett betydligt högre medelvärde än motsvarande låggrupp 

vid förmätningen. Givet detta förhållande kan samma relation 

vid eftermätningen (Y ) iakttas enbart i grupp K,, dvs den 
3 X 

grupp som erhöll betingelsen övning (x = 15.10, 9.46). För 

den grupp som erhöll betingelsen instruktion och övning (=E) 

kan inte samma markanta medelvärdesskillnad i eftermätningen 

iakttas (x = 15.4, 14 .36). Vidare kan konstateras att stan

dardavvikelserna genomgående är högre vid eftermätningen 

(Y ) än vid förmätningen (Y, ) och dessutom att standardav-
3 D 

vikelserna vid ef t ermätni ngen är högre i grupp K.-^ än i 

grupp E. 

Tidigare har poängförändringar på individnivå analyserats 

i grupperna E och K^. Om motsvarande analys genomfördes i 

anslutning till tabell 4, dvs när respektive grupp delats 

upp på hög- och låggrupp, erhölls signifikanta poängför

ändringar enbart för experimentgruppen och inom denna i 

såväl höggrupp (p < .05) som låggrupp (p < .001). Det kan 

således konstateras att de individer som hade lagt initiait 

värde vid förmätningen (L), gynnades relativt sett mera av 

betingelserna övning och instruktion (E) än av enbart be

tingelsen övning (K^), indikerat av närvaro/frånvaro av 

signifikans i respektive grupp. 

Sammanfattningsvis kan i anslutning till tabell 4 konsta

teras att betingelserna i E-grup pen fungerat så att säga 

homogeniserande på prestationsnivån i Y i jämförelse med 
3 

motsvarande effekt av betingelsen i K^-gruppen. Samma 

förhållande kunde också iakttas tidigare t ex i tabell 2 

(s 11) där standardavvikelsen vid eftermätningen för de 

grupper (E och K^) som erhållit instruktion var betydligt 

mindre än för övriga grupper (K.-^ och K^)- Utifrån data 

i tabell 3 och motsvarande analyser kan vidare också den 

slutsatsen dras att de lågpresterande i E-gruppen står 
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för största delen av den signifikanta poängökning som 

tidigare konstaterats för totalgruppen. Sett över grupper 

(E och K1) blir dessutom slutsatsen att lågpresterande 

gynnas uppenbart mera av betingelsen övning och speciell 

instruktion än av enbart betingelsen övning. 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka om poängen på ett kvanti-

tativt-numeriskt prov (K.VR) påverkades av betingelserna 

övning och instruktion. Utifrån erhållna data kan allmänt 

konstateras att såväl instruktionen före eftermätningen 

(Y ) som övningen på ett parallellt förprov resulterade 3 
i ett högre grup pmedelvärde vid eftermätningen jämfört 

med motsvarande grupper som inte erhöll dessa betingelser. 

Om hänsyn togs enbart till respektive grupps medelvärde i 

Y (eftertest ningen), var tendensen den att instruktion 

föreföll vara något effektivare än övning, dvs betingelsen 

instruktion resulterade i ett högre gruppmedelvärde i efter 

mätningen än betingelsen övning. Denna slutsats bygger dock 

på antagandet att för- och eftertestningen utgjordes av 

parallella prov och att gruppsammansättningen inte skilde 

sig i något avg örande avseende mellan grupperna. Stöd för 

dessa antagandens giltighet erhölls i denna studie. Vidare 

förelåg indikationer på att betingelsen enbart instruktion 

var effektivare än betingelsen enbart övning (tabell 23. 

Om hänsyn dessutom togs till individuella skillnader i 

prestation vid förmätningen (Ŷ ) uppvisade även den grupp 

(E) som erhöll betingelsen övning och instruktion en större 

relativ förändring jämfört med den grupp som erhöll 

enbart betingelsen övning. Detta gav således ytterligare 

stöd åt slutsatsen att instruktion och övning var effek

tivare än enbart övning. Även här baseras denna slutsats 

på riktigheten i antagandena att grupperna var initiait 

jämförbara och att mätinstrumenten (Y^ och Yg) var parallella. 
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Om totalpoängen delades upp på delsp ecifik poäng (tabell 3) 

erhölls även indikationer på parallellitet mellan och 

Yg med avseende på delprov. Givet detta konstaterande hade 

den största poängförändringen från för- till eftertest 

skett på del III. Detta innebar således att förändringen 

i totalpoäng till största delen berodde på en poängföränd

ring på del III. Gm dessutom, som tidigare, betingelsen 

övning och instruktion (E) samt betingelsen övning (K^) 

jämfördes relativt varandra kvarstod samma relation som 

tidigare, dvs att den förstnämnda var effektivare. Tenden

sen var i övrigt att enbart betingelsen instruktion 

var effektivare än betingelsen enbart övning (K.-^), indikerat 

av skillnaden i närvaro/frånvaro av signifikans. 

Då prestation på förmätningen (Y^), togs som utgångspunkt 

för en dikotomisering i hög- och låggrupp, blev utfallet 

att de individer som hade lågt initiait värde (låg poäng 

på förtestet) gynnades relativt sett mera av betingelsen 

instruktion och övning än de som hade högt initiait värde 

(tabell 4). Förhållandet var däremot det motsatta för be

tingelsen övning, dvs de med högt initiait värde gynnades 

relativt sett mera än de med lågt initiait värde. Tendensen 

skulle således kunna uttryckas på så sätt att lågpresterande 

gynnades av den givna instruktionen medan högpresterande 

gynnades av övningen på det parallella förprovet. 

Vad avser möjliga orsaker till utfallet av denna studie kan 

denna fråga primärt hänföras till en diskussion av möjliga 

orsaker till att delprov III, var speciellt känsligt för 

övning och instruktion. 

En individs tidigare erfarenhet av test eller ett speciellt 

uppgiftsformat kan i vissa si tuationer vara en möjlig orsak 

till att en övnings- eller instruktionseffekt uppkommer 

(Henriksson, 1981). Eftersom testtypen i samtliga tre fall 

var relativt ny i Sverige förefaller ett rimligt antagande 

vara att ingen av försökspersonerna hade tidigare erfarenhet 
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av något av uppgiftsformaten. Möjligen med undantag för 

delprov I, där den nya symbolen (•) egentligen inne

fattade det matematiska begreppet "fakultet" (se t ex 

Ostergaard-Pedersen, 1966). En skillnad mellan försöks

personerna utifrån detta matematiska begrepp torde dock 

vara marginell i denna studie. 

Uppgiftsformatets komplexitet kan också vara en faktor 

som åstadkommer en skillnad med avseende på övnings- och 

instruktionskänslighet (Henriksson, 1961). I detta av

seende är nog förmodligen uppgifterna på delprov I av

vikande relativt uppgifterna på delprov II och III. Åt

gärden stt skriva ut innebörden av exempelvis 1 (•) 4 till 

1x2x3x4 (se bilaga 3) kan rimligtvis inte innebära någon 

högre grad av komplexitet och givet att detta gjorts, inne

bar uppgiftens lösning ett tillämpande av elementära 

matematiska operationer. Utifrån detta konstaterande före

faller det ganska rimligt att poängen på delprov I varken 

kunde påverkas av korttidsinstruktion eller korttidsövning 

(8 uppgifter). För att få till stånd en signifikant poäng

skillnad mellan för- och eftertest hade troligtvis betyd

ligt längre instruktionstid erfordrats, och detta.hade då 

förmodligen också samtidigt påverkat individens faktiska 

förmåga. 

•et som anförts hittills har inte åtskiljt delprov II och 

delprov III och därmed har inte heller någon förklaring 

getts till studiens poängutfall vilket, i den tidigare 

diskussionen, relaterades till delprov III. Den fortsatta 

diskussionen, som centreras till begreppet strategi, antyder 

möjligheter till en sådan åtskillnad. Den strategi som 

instruerades för delprov III var enkel, såväl att instruera 

som att förstå och utnyttja. Denna, eller någon liknande 

strategi, kunde troligtvis också etableras via övning, 

eftersom den grupp (K^) som erhöll enbart övning också 

uppvisade en viss poängökning. En rimlig slutsats är att 

om övningsbetingelsen hade utökats (> 8 uppgifter), hade 



20 

effekten troligtvis blivit jämförbar med instruktions-

effekten . 

Någon enkel och lättetablerad strategi fanns däremot inte 

för delprov II. Om så hade varit fallet skulle nämligen 

åtminstone grupp ha erhållit en poängökning eftersom 

frånvaron av effekt för E-gruppen skulle kunna härledas 

till att den strategi som instruerades var dålig eller 

felaktig. Den speciellt anpassade problemlösningsstrategin 

för delprov II (bilaga 4) var ungefär densamma som Pike & 

Evans (1972) med framgång utnyttjade i sin studie. Två 

viktiga skillnader, och därmed potentiella orsaker till 

skillnaden i utfall, mellan de två studierna förtjänar 

att påpekas: dels var instruktions- och övningsperiodens 

längd väsentligt mycket längre (7x3=21 timmars instruk

tionstid och ungefär 24 timmar för hemarbete fördelat 

över en tidsperiod på 7 veckor), dels baserades deras 

studie på frivilligt deltagande försökspersoner. (Jfr 

Henriksson, 1981) . 

Sammanfattningsvis har denna studie påvisat en viss posi

tiv effekt av såväl övning som instruktion. Effekten sam

manhänger sannolikt huvudsakligen med två omständigheter: 

dels att delprov III ingick i studien, dels att en ratio

nell strategi för problemlösning på denna del kunde etab

leras på relativt kort tid. Avslutningsvis kan tilläggas 

att delprov II som, utifrån utfallet i denna studie var 

varken övnings- eller instruktionskänsligt, ingår som ett 

av totalt sex delprov i högskoleprovet. Det betecknas i 

detta sammanhang NOG (se t ex Skolöverstyrelsen, 1981). 
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An Outline of Test-Wiseness Principles 

I. Elements independent of test constructor or test purpose. 

A. Time-using strategy 

1. Begin to work as rapidly as possible with reason

able assurance of accuracy. 

2. Set up a schedule for progress through the test. 

3. Omit or guess at items (see I.C. and II.B) which 

resist a quick response. 

4. Mark omitted items, or items which could use fur-, 

ther consideration, to assure easy relocation. 

5. Use time remaining after completion of the test 

to reconsider answers. 

B. Error-avoidance strategy. 

1. Pay careful attention to directions, determining 

clearly the nature of the task and the intended 

basis for response. 

2. Pay careful attention to the items, determining 

clearly the nature of the question. 

3. Ask examiner for clarification when necessary, 

if it is permitted. 

4. Check all answers. 

C. Guessing strategy. 

1. Always guess if right answers only are scored. 

2. Always guess if the correction for guessing is 

less severe than a "correction for guessing" 

formula that gives an expected score of zero 

for random responding. 

3. Always guess even if the usual correction or a 

more severe penalty for guessing is employed, 

whenever elimination of options provides suffi-

cient chance of profiting. 

D. Deductive reasoning strategy. 

1. Eliminate options which are known to be incorrect 

and choose from among the remaining options. 

2. Choose neither or both of two options which imply 

the correctness of each other. 

3. Choose neither or one (but not both) of two state

ments, one of which, if correct, would imply the 

incorrectness of the other. 

4. Restrict choice to those options which encompass 

all of two or more given statements known to be 

correct. 

5. Utilize relevant content information in other test 

items and options. 
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II. Elements dependent upon the test constructor or purpose. 

A. Intent consideration strategy. 

1. Interpret and answer questions in view of pre

vious idiosyncratic emphases of the test con

structor in view of the test purpose. 

2. Answer items as the test constructor intended. 

3. Adopt the level of sophistication that is expected. 

4. Consider the relevance of specific detail. 

B. Cue-using strategy. 

1. Recognize and make use of any consistent idiosyn-

cracies of the test constructor which distinguish 

the correct answer from incorrect options. 

a. He makes it longer (shorter) than the incorrect 

options. 

b. He qualifies it more carefully, or makes it re-, 

present a higher degree of generalization. 

c. He includes more false (true) statements. 

d. He places it in certain physical positions 

among the options (such as in the middle). 

e. He places it in a certain logical position 

among an ordered set of options (such as the 

middle of the sequence). 

f. He includes (does not include) it among simi

lar statements, or makes (does not make) it 

one of a pair of diametrically opposite state

ments . 

g. He composes (does not compose) it of familiar 

or stereotyped phraseology. 

h. He does not make it grammatically inconsistent 

with the stem. 

2. Consider the relevancy of specific detail when 

answering a given item. 

3. Recognize and make use of specific determiners. 

4. Recognize and make use of resemblances between 

the options and an aspect of the stem. 

5. Consider the subject matter and difficulty of 

neighoring items when interpreting and answering 

a given item. 
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KVANTITATIVA RESONEMANG 

Anvisningar 

Detta prov omfattar tre avdelningar. 
Varje sådan avdelning inleds med en särskild instruk
tion. Läs noga igenom instruktionen innan Du tar itu 
med uppgifterna inom en ny avdelning. 

I instruktionerna anges vilka räkneoperationer som ska 
utföras eller vilka bedömningar som ska göras. 

Till varje uppgift hör fem svarsförslag. 

I samtliga uppgifter innebär markerandet av det femte 
svarsförslaget, e, att man anser de övriga fyra svars-
förslagen vara felaktiga eller att den givna informa
tionen är otillräcklig. 

Alla svarsmarkeringar ska göras genom att rita en ring 
runt någon av bokstäverna a-e för varje fraga. 

VÄND INTE BLAD FÖRRÄN EFTER TILLSÄGELSE! 



INSTRUKTION I _., _ 
Bilaga 3 

Då vi vill multiplicera ett antal på varandra föl
jande heltal med varandra, använder vi här symbolen 
(•). 
Produkten 1 • 2 • 3 ' 4 kan med hjälp av denna sym
bol skrivas 1 (•) 4. 
Det minsta av de på varandra följande talen skrives 
således före symbolen, det största efter. 
Exempels 2(*)6®2"3-4#5,6* 720. 

Vilket värde har produkten av 2 (•) 4 och 
4 (•) 5 minskat med 3 (•) 4? 

a. 11 
b. 32 
c. 40 
d. 466 
e. Inget av dessa 

INSTRUKTION II 

Var och en av uppgifterna inleds med att en fråga eller 
ett problem ställs. 

Därefter följer två påståenden, (1) och (2), vilka inne
håller olika slags information. 

Det gäller att avgöra om man för att lösa uppgiften 
klarar sig med den information som ges i det ena av på
ståendena, 
behöver båda påståendena, 
kan använda antingen det ena eller det andra påståendet 
eller behöver mer information än vad påståendena ger. 

Två på varandra följande hela tal är givna. Vilka? 

(1) Talens summa är 67. 

(2) Talens differens är 1. 

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. Eĵ  genom de båda påståendena 

INSTRUKTION III 

Följande åtta uppgifter består av figurer sammansatta 
av likadana rektanglar alla med längden a och bredden 
b. En sådan rektangel är avbildad nedan. 

a 

b 

För var och en av följande uppgifter skall längden av 
den feta linje som inlagts i respektive figurer uttryckt 
i a och b anges. 

E X emp e1 : I figuren till vänster 
har den feta linje läng
den 4a + 2b . 

a. 6 a + 6 b 
b. 4a • 6b 
c. 3a • 6b 
d. 2a + 6b 
e. Längden 

stämmas 
kan ej be-

(Uppgifterna från SOU 1970:20) 



Bilaga 4 

B E S L U T S S C H E M A  

S TÄLL FÖLJANDE FRÅGOR; 

^  A R INFORMATIONEN ENBART I (A) TILLRÄCKLIG? 

ÄR INFORMATIONEN ENBART I (B) TILLRÄCKLIG? 

J&2> AR INFORMATIONEN I (A) TILLSAMMANS MED (B) TILLRÄCKLIG? 

MÄNGD INFORMATION 
INGEN DELVIS 

>a el d 

c el e 

b,c el 

> b el d 

a,c el 

>a,b,c, 


