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SUMMARY 

This study has, theoretically and empirically, dealt with 
reliability, validity and discrimination measures in 
connection with criterion-referenced tests. The purpose 
of the empirical study was to investigate relations be
tween different discrimination' measures and what effects 
on reliability and validity that selection of items gave 
with the help of these measures. The different discrimi
nation measures were on the whole moderately intercorre-
lated. It was especially interesting to observe the mode
rate intercorrelations between the three discrimination 
measures defined as the differences in item difficulty 
between a) the upper and lower 27 per cent of the sub
jects according to the results of the posttest, b) the 
results of the pre- and posttests and c) the results from 
an expert group as well as a non-expert one. The relia
bility defined as the agreement between the results of 
two posttests was positively influenced no matter which 
one of the three discrimination measures a), b) or c) 
that was used for the selection of the items. As for the 
decision-oriented reliability measures the effects were, 
however, somewhat different for the 'different selections 
of items. Moreover, the results showed that an increase 
in reliability does not necessarily imply an increase in 
validity defined "as the difference between the results of 
pre- and posttests. Finally restrictions of the study are 
dealt with and suggestions for further investigations are 
made. 
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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning har teoretiskt och empiriskt behandlat 
reliabilitets-, validitets- och diskriminationsrnått i an
slutning till kriterierelaterade prov. Syftet med den em
piriska studien var att undersöka relationer mellan olika 
diskriminationsrnått och vilka reliabilitets- och validi-
tetseffekter som urval av uppgifter med dessa mått med
förde. De olika diskriminationsmåtten var överlag mått
ligt interkorrelerade. Särskilt intressant att observera 
var de måttliga interkorrelationerna mellan de tre diskri
minationsmåtten definierade som differensen i lösninga
proportion mellan a) de 27 % bästa och de 27 % sämsta in
dividerna utifrån eftertestningens resultat, b) resultaten 
på för-, och eftermätning och c) resultaten från en expert
grupp och en icke-expertgrupp. Reliabiliteten definierad 
som överensstämmelsen mellan resultaten vid två mättill
fällen påverkades positivt oavsett vilket av de tre diskri
minationsmåtten a), b) eller c) som användes för urval av 
uppgifter. Beträffande de beslutsorienterade reliabilitets-
måtten var emellertid effekterna något olika för olika 
uppgiftsurval. Resultaten visade också att en ökning av 
reliabiliteten inte nödvändigtvis be-höver innebära en ök
ning av validiteten definierad som skillnaden mellan re
sultaten på en för- och eftermätning. Avslutningsvis be
handlas begränsningar i undersökningen och förslag till-
fortsatta prövningar ges. 
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INTRODUKTION 

Testteorio såsom den finns beskriven av t ex Gulliksen 

(1967) och Lord & Novick (1968} gäller främst för norm-

relaterade prov (NRP). För kriterierelaterade prov (KRP) 

finns ännu ingen motsvarande teoretisk underbyggnad, I 

samband med det ökade intresset för KRP har dock en allt 

större uppmärksamhet riktats mot de problem och svårighe

ter man ställs infor vid utvärdering av data från krite

rierelaterade mätningar. 

En viktig skillnad mellan norm- och kriterierelaterade 

prov (NRP resp KRP) består i att man inte kan utgå från 

stabila interindividuella differenser vid mätningar med 

den senare provtypen och därför inte heller kan anta någ

ra preciserade fördelningar i resultathänseende. På grund 

av olika synsätt angående betydelsen av resultatvariation 

i de två mätförfarandena kommer de index och mått med vil

ka man vanligen beskriver ett NRP att i vissa fall sakna 

relevans för KRP. Vanliga sätt att beräkna diskrimina-

tionsindex, reliabilitet och validitet kräver alla att 

variation föreligger i resultaten för att ge meningsfull 

information. En sådan variation är ingen nödvändighet i 

kriterierelaterade prov (se också Popham & Husek, 1969j 

Glaser & Nitko, 1971). 

I praktiken kommer man att erhålla variation även i kri

terierelaterade prov men man kan inte utgå från en sådan. 

Teoretiskt antar eller preciserar man inte några bakom

liggande fördelningar för resultaten i KRP. I NRP konstru
erar man mar eller mindre en given fördelning, medan för

delningens utseende i ett KRP beror av en rad icke-metriska 

överväganden. 

Även om möjligheten att förutsätta variation i resultaten 

vid kriterierelaterade mätningar är begränsad, krävs fort

farande att dessa prov är både reliabla och valida. I det 
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avseendet skiljer sig inte kriterierelaterade och norm-

relaterade prov åt. 

Det ökade intresset för KRP har medfört ökade ansträng

ningar att på statistisk väg utvärdera dem. En rad olika 

förslag har presenterats de senaste åren, med syfte att 

ge en statistisk beskrivning av kriterierelaterade prov 

(KRP). Området befinner sig dock ännu i ett tidigt ut

vecklingsskede. 

Syfte 

Avsikten i föreliggande arbete har varit att både teore

tiskt och empiriskt behandla och jämföra olika föreslagna 

mått och index anpassade till ett kriterierelaterat test

förfarande. Den empiriska delan av studien skall i första 

hand betraktas som explorativ. 

Disposition 

Nedan kommer först olika förslag till statistisk behand

ling av data från kriterierelaterade mätningar att behand-* 

las. Tyngdpunkten i denna redovisning ligger på de för

faringssätt som grovt karaktäriserat innebär en omformu-

lering av vunna erfarenheter inom den normrelaterade test-

teorin för att passa de speciella krav som ett kriterie

relaterat testförfarande implicerar. Intresset centreras 

i första hand till reliabilitets- och diskriminationsmått, 

men även validitetsaspekter berörs. 

I den empiriska delen lämnas en redogörelse av ett försök, 

där olika testteoretiska aspekter på ett kriterierelaterat 

prov belyses. Bl a beskrivs relationer mellan olika diskri-

minationsindex och hur utmönstring av uppgifter msd ledning 

av dessa påverkar reliabiliteten och validiteten, definie

rade från en kriterierelaterad utgångspunkt. 
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Avslutningsvis anges begränsningar i undersökningen och 

redovisas några reflexioner inför det fortsatta arbetet 

med dessa prov. 

VALIDITET 

Av olika förekommande validitetstyper än främst den inne-

hållsmässiga validiteten av intresse för KRP (Popham & 

Husek, 1969; Hambleton, 1972). Frågan om uppgifterna re

presenterar de uppställda målen utgör således det centra

la problemet i KRP. 

Dahl (1971) diskuterar innehållsvaliditeten i KRP i ter

mer av kongruens mellan mål och uppgifter. Kongruensen 

mellan uppgifter och mål har betraktats på olika sätt 

(Dahl, 1971): 

"Firat it was assumed that for an item to be congruent 
with an objective it must measure the behavior specified 
in the objective. Second, congruence was conceived to be 
a correspondence between the item and the objective. It 
was reasoned that the correspondence is somehow shared 
by items which measure the same objective" (sid 9). 

Dessa två behandlingar av kongruensbegreppet representerar 

också väl en indelningsgrund för de tekniker som kan och 

har använts för att undersöka validiteten i KRP. Särskilt 

den första aspekten är av intresse har. Den andra lämnas 

till avsnittet om diskriminationsindex. 

Som exempel på den första användningen av kongruensbegrep

pet kan nämnas skattningstekniker och gruppjämförelser. 

Skattningsförfarandet innebär i korthet att ett antal be

dömare får avgöra om uppgifternas innehåll representerar 

de uppställda målen. Ett sådant förfarande kan utformas 

på flera olika sätt. Yost (1971) ger exempel på en sådan 

metodik vid bedömning av relevansen i nedbrutna mål, men 

berör i det sammanhanget också provuppgifterna. 
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Validitetsprövning genom gruppjämförelser har behandlats 

av Qzenne (1971). Hans förslag till validitetsprövning av 

K.RP är en d irekt tillämpning av variansanalys på resulta

ten från en för- och en eftermätning, där tillfällena ut

gör behandlingar. Den tar alltså hänsyn till variationen 

orsakad av instruktionen, dvs den behandling som inträf

far mellan de två mätningarna. Man testar sedan varians

komponenten, som avser de två tillfällena, mot samma kom

ponent plus felkomponenten. 

Även om Ozenne själv talar om tekniken som analog med re-

liabilitetsförfarandet i klassisk reliabilitetsteori så 

måste här framhållas att tekniken utgör ett exempel på 

kongruensprövning i Dahls (1971) första mening och bör 

därför inordnas under validitetstekniker i målrelaterade 

sammanhang. Likheten med reliabilitetsberäkning är av en

bart statistisk natur, såsom den har utvecklats av Hoyt 

(1941 ). 

Relationen mellan situâtionsvarianskomponenten och samma 

komponent plus felkomponenten kallar Ozenne för sensiti

vitetsindex (e). Den kan variera mellan 0 och 1. Ett högt 

sensitivitetsvärde erhålls om differensen mellan för- och 

eftermätningen är stor, d v s om instruktionen haft stor 

effekt. 

Modellan kan också gälla två grupper, där den ena fått 

instruktion och den andra inte, liksom den kan utvidgas 

till att gälla en gruppering av ingående uppgifter. 

Ett KRP skall differentiera mellan vad eleven kan före 

respektive efter undervisningen om en adekvat undervis

ning givits. I det avseendet utgör Ozennes analysteknik 

ett utmärkt exempel på hur detta kan ske. Man måste emel

lertid komma ihåg att ett lågt sensitivitetsvärde inte 

automatiskt betyder en låg innehållsvaliditet. En förkla

ring till små skillnader mellan resultaten på en för- och 
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en eftermätning kan vara att undervisningen inte varit 

avpassad till målen. Detta kan endast kontrolleras ge

nom en noggrann analys av målen, undervisningen och pro

vet gemensamt. Om emellertid undervisningen fungerat till

fredsställande talar ett lågt sensitivitetsvärde för en 

låg innehållsvaliditet i provet. I det försök som senare 

skall redovisas har Ozennes (1971) sensitivitetsindex an

vänts som mått på validiteten. 

RELIABILITET 

Beträffande reliabilitetsmått anpassade till KRP har på 

senare tid flera sådana föreslagits. Flera av dessa kan 

sägas representera motsvarigheter till mått baserade på 

den klassiska reliabilitetsteorin, men även tillämpningar 

av den av Cronbach et «al. (1963% se också Cronbach et al. , 

1972) utvecklade generaliserbarhetsteorin. Även andra för

slag har emellertid redovisats. 

Cox & Graham (1966 3 har använ t sig av reproducerbarhets-

koefficienten (Guttman, 1950) som ett slags reliabilitets-

mått. Utifrån långt nedbrutna mål kunde de visa att det 

går att konstruera sekvensiellt skalbara kunskapsprov. 

Reproducerbarhetskoefficienten har emellertid uppenbara 

brister och många har uttalat sig kritiskt om dess till-

lämpning. Särskilt kritiserat har reproducerbarhetstek-

nikens modellanknytning blivit. Tekniken bygger på en de

terministisk modell, d v s en modell som antar perfekta 

biseriala korrelationer mellan uppgifter och den egenskap 

provet avser att mäta (sa vidare Nunnally, 19*67} se också 

White & Saltz, 1867). 

Bland de reliabilitetsförslag som redovisats i samband 

med KRP kan man hitta flera, som uppvisar likheter med 

de förfaringssätt som länge tillämpats för bedömningar i 

kanske framför allt kliniska sammanhang. I dessa, där man 
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i många fall har att göra med bedömningar av patienter i 

olika kategorier, har man tvingats angripa reliabilitets-

problemet m&d en nominalskala som utgångspunkt. Här har 

reliabiliteten ofta definierats som överesstämmelsen mel

lan olika bedömare och bestämts som proportionen identis

ka bedömningar mellan t ex två bedömare (se t ex Robinson, 

1957; Cohen, 1960 och 19.68; Fleiss, 1965). 

Hambleton (1972), Jackson (1970) och Ivens (1970) har alla 

presenterat reliabilitétsförslag, som har anknytning till 

nämnda mått på överensstämmelse. 

Hambleton (1972) tar som utgångspunkt ett beslutsoriente-

rat synsätt och definierar reliabiliteten som 

.. the proportion of times that the same decision would 
be made on the basis of the two sets of test scores. Maxi
mum reliability would be achieved when decisions are the 
same for individuals on both test occasions" (sid 13). 

Med detta förfaringssätt bestäms alltså reliabiliteten som 

proportionen individer i kontingenstabellens huvuddiagonal» 

d v s på samma sätt som i många "kliniska" reliabilitets-

studier. Klassificeringen av individer i en dikotomi kan 

göras, menar Hambleton, genom en enkel transformering av 

summapoängen på provet. 

Jackson (1970) har föreslagit ett liknande förfaringssätt 

som Hambleton (1972) för att bestämma reliabiliteten i 

KRP. Han går dock ett steg längre än denne, vilket fram

går av följande (Jackson, 1970): 

"One way that 'reliability' might be analyzed is through 
comparison of the inferences made for a group of indivi
duals on one form of a test with the inferences yielded 
by an alternate form developed independently with identi
cal procedures. An index of agreement between the two 
forms in classifying the individuals tested —perhaps 
a contingency coefficient — could then be used as an 
index of the 'reliability' of the measurement procedure" 
(sid 12). 
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En arman som intresserat sig för reliabiliteten i KRP är 

Ivens (197G). Hans förslag avviker från ovanstående för

slag främst i det att ingen hänsyn tas till en fixerad 

kriteriegräns. I det ena förslaget, som Ivens (1970) pre

senterar, definieras reliabiliteten som medelvärdet av 

proportionen individer, som erhåller samma resultat vid 

två mättillfällen på de olika uppgifterna. Det andra måt

tet baserar sig på totalppängen och definieras av propor

tionen individer, som erhåller samma eller nästan samma 

totalpoäng på de två mätningarna. I det senare fallet 

summerar man helt enkelt proportionen individer i den nå

got utvidgade diagonalen från vänster till höger. Han 

föreslår att diagonalen skall utvidgas med 5 \ av total

poängen. Idén till detta har han hämtat från statistisk 

signifi kanstestning. 

Det mått som tilldragit sig den största uppmärksamheten 

bland föreslagna reliabilitetsmått avpassade för kriterie-

relaterade prov utgörs av Livingstons (1972 a} reliabili-

tetsförslag. Hans teknik för reliabilitetsbestämning har 

utvecklats från den klassiska reliabilitetsteorin och re

presenterar, precis som fallet ar med de traditionella 

teknikerna, ett "metriskt" förfarande. 

Alla de klassiska reliabilitetsmetoderna har sitt ursprung 

i korrelationen mellan parallella test. I korrelations

koefficienten ingår avvikelsepoängen, definierad som varje 

poängs avvikelse från medelvärdet, både i kovarianstermen 

och de båda varianstermerna. Det som skiljer Livingstons 

reliabilitetsmått från det klassiska är definitionen av 

avvikelsepoängen. I den utvidgade reliabilitetsteorin de

finieras avvikelsepoängen som avvikelsen från en fixerad 

"cut-off-gräns". Denna gräns utgör kriteriet för vad som 

skall anses representera tillräcklig respektive inte till

räcklig kunskap. 
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Från formelns utseende 

r  c r 2 + ( u  -  C ) 2  
X X  X '  X  X  

T X ? rf *» oz + (y - C ) 2 
X  X  X  

där k| c kriterierelaterad reliabilitet, r « konven-Tx XX 
tionell reliabilitet, o2 = vari ans i testpoäng, y = medal-

värde i test poäng och C * kriteriegräns, kan man lätt /C 
konstatera att ju större värde på r , under konstant va-

X  X  
riation, desto mindre inverkan har korrektionstermen 

(yv - C )2 och att ju mindre variation, under konstant X  X  
reliabilitet, desto större effekt har korraktionstermen. 

Praktiskt så innebär Livingstons formel att reliabilite-

ten alltid är större än den konventionella i de fall då 

C ï y och att den är noll då C = u och xi = x? = 
X X x x 1 *• 
»....x . Det senare gäller även den konventionella relia

bi li tetskoefficienten. 

I ett försök att belysa innebörden i Livingstons reliabi-

litetskoefficient har Harris (1972) algebraiskt visat att 

k|x är identisk med den konventionella reliabilitetskoef-

ficienten, då denna baseras på två lika stora populationer 

med medelvärden lika långt under och ovanför "cut-off-grän-

sen" och för vilka reliabiliteten är lika. I sina kommen

tarer till denna identitet säger Harris (1972) bl a: 

"Theoretically at leastt one can manipulate the magnitude 
of the reliability coefficient by alter ing the range of 
talent. Livingston's 'bigger' coefficients can readily 
be secured by implicitly extending the range of talent 
in this manner" (sid 28-28). 

Harris (1972) har också visat att mätningsfelet blir det

samma med Livingstons teknik som med vanlig teknik, trots 

att reliabiliteten med den förra blir högre, flen som Living-

ston(1972 b) replikerat, så gäller k|x inte enskilda po

äng utan hela testet, och där implicerar en högre relia-

bilitetskoefficient också säkrare slutsatser om på vilken 

si(da om "cut-off-gränsen" de "sanna" poängen skall placeras. 
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Andra har anmärkt på Livingstons reliabilitetskoefficient 

utifrån mer intuitiva utgångspunkter (Ozenne, 1971; Hsu, 

1971). Ozenne (1971) uttrycker sig på följande sätt: 

"The major criticism of this method is that the reliability 
defined in this way can easily be manipulated by changes 
in the criterion level" (sid 12). 

En sådan kritik bortser emellertid från ett väsentligt 

faktum, nämligen att "cut-off-gränsen" måste bestämmas 

utifrån icke-statistiska överväganden. 

Hambleton (1972) har anmärkt på Livingstons reliabilitets-

mått för att den tar hänsyn till hur långt över och under 

en given "cut-off-gräns" individens poäng faller. Proble

met är istället, menar Hambleton: 

.. one of determining whether a student is above or 
below some cutting score. In facts in most practical 
applications of criterion-referenced testst the test 
score is used to dicotomize individuals into either a 
'mastery ' or a 'non-mastery ' category" (sid 12). 

I en nyligen presenterad artikel har Shavelson et al. 

(1972) pekat på flera, som de menar, begränsningar i 

Livingstons (1972 a) reliabilitetsförslag. En olägenhet, 

som de för fram, är att k£ inte bara är beroende av in-Tx 
dividernas uppgiftssvar utan också av "cut-off-gränsen", 

vilket bl a medför att koefficienten inte enbart kan ses 

som ett uttryck för kvoten mellan sann och observerad va

rians. De menar vidare att mätningens standardfel kan er

sätta reliabilitetskoefficienten, då spridningen i total 

poäng är liten. 

Livingston (1972 c) avvisar emellertid dessa anmärkningar. 

Beträffande mätningens standardfel som ett substitut för 

reliabiliteten anför Livingston att k| är, användbar av o  I X '  
samma skäl som den normrelaterade reliabilitetskoefficien

ten är det. Vidare menar han att avvikelser mellan grupp
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medelvärdet och "cut-off-gränsen" kan betraktas som "sann 

varians" för kriterierelaterade ändamål och att kS kan 
Tx 

ses som kvoten mellan "sanna" och "observerade" genom

snittliga avvikelser från "cut-off-gränsen". 

Utmärkande för de reliabilitetsförslag som presenterats 

av Hambleton (1972), Jackson (1970), Ivens (1970) och 

Livingston (1972 a) är att de inte kräver variation i 

testresultaten för att ge meningsfull information. Mot 

denna bakgrund kan det finnas skäl att nämna Jacksons 

(1970) syn på reliabilitetsproblemet i KRP. 

Jackson menar att i många praktiska testsituationer så 

torde de vanliga reliabilitetsmetoderna vara fullt använd-
* 

bara, emedan en reducerad spridning i testresultaten inte 

verkar alltför sannolik. I förlängningen av detta resone

mang kan också noteras generaliserbarhetsteorins (Cron-

bach £t a_l. , 1963 och 1972) tillämpning i kri terierelate

rade sammanhang (Hively et_ a_l. , 196Q). 

Nackdelen med generaliserbarhetsteorin är att den kräver 

variation i testresultaten. Marton (pers. komm.) har dock 

påpekat att även om varianskomponenten, som hänför sig 

till "sanna" variationer mellan individer, skulle vara 0, 

så kan man ändå erhålla en skattning av felkomponenten. 

Därmed skulle denna kunna tas som ett uttryck för provets 

reliabilitet. 

Fhanér (1972 a, b, c), Kriewall (1972) och Shavelson et 

al. (1972, se ovan) har också uttalat sig till förmån för 

mätningsfelet som ett substitut för reliabilitetskoeffi-

cienten vid kriterierelaterade mätningar. 

Som en kommentar till de anmärkningar som har rests mot 

reliabilitetsmått i kr iterierelaterade sammanhang syns 

det emellertid vara relevant att upprepa vad Livingston 

(1972 c, se ovan) påpekat, nämligen att ett reliabilitets-
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mått i kriteriere laterade sammanhang är användbart av sam

ma skäl som det är det vid normrelaterade mätningar. I 

dessa senare sammanhang kan man knappast överskatta värdet 

av reliabilitetskoefficienten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att reliabilitets-

problematiken vid kriterierelaterade mätningar i huvudsak 

har angripits på två olika sätt. Det ena representeras av 

de nyss nämnda förslagen, d. v' s förslag som innebär att 

intresset centreras till mätningsfelet istället för relia

bi liteten. Det andra representeras av de förslag som im

plicerar en omformulering av de klassiska reliabilitets-

teknikerna. 

Två egenskaper är speciellt utmärkande för flera av de se

nare förslagen. Det ena är det beslutsorienterade syn

sättet. Det andra är skalnivån. Beträffande det förra så 

menar många att uppgiften vid användning av kriterierela

terade prov består i att med så stor- rättfrekvens som möj

ligt klassificera individer över och under en preciserad 

"cut-off-gräns". Jackson (1970), Hambleton (1972) och 

Livingston (1972 a) har alla presenterat mått som åter

speglar ett beslutsorienterat synsätt. 

För att undvika spridningens inverkan på reliabilitets

koeff icienten har man vidare anpassat måtten till i huv ud

sak nominalskalemätningar och definierat reliabiliteten 

som överensstämmelsen mellan parallella mätningar antingen 

uttryckt i proportioner (Ivens, 1970; Hambleton, 1972) 

eller i en kontingenskoefficient (Jackson, 1970). 

Undantaget till den senare indelningen utgörs av Living

stons mått (1972 a). Här gäller intervallskalemätningar, 

men den vanliga produktmomsntkorrelationen har anpassats 

till en fixerad kriteriegräns, som alla observerade värden 

jämförs med. 
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OISKRIMINATIONSMATT 

I syfte att förändra eller eliminera olämpliga uppgifter 

i normrelaterade prov har sedan länge en rad olika diskri-

minationsmått använts. Utmärkande för dessa är att de be

skriver relationen mellan resultatet på uppgiften och nå

got kriterium. Vanligtvis har denna relation uttryckts 

som en korrelationskoefficient, t ex biserial- och punkt-

biserial korrelation. Beroende på om kriteriet varit av 

intern eller extern typ så har dessa mått använts i re-

liabilitets- respektive validitetshöjande syfte. 

Lord å Novick (1968) uttrycker syftet med att beräkna 

diskriminationsmått på följande sätt: 

"In the case of achievement tests3 particularlyt the 
selection and validation of items is based largely on 
a judgment of how adequately the set of items spans the 
domain of interest. The test constructor then uses item 
statistics primarily to eliminate bad items or to ahoose 
the best item from a group of items which he presumes to 
measure some particular aspect of the domain of interest" 
(sid 350). 

I samband med kriterierelaterade prov har dessa två frågor 

kraftigt uppmärksammats. Många menar att eftersom prov-

konstruktionen direkt styrs av de uppställda målen, så är 

uppgiftsanalys av ringa intresse (Osburn, 196B; Nitko, 

1970). Tanken här syns vara att om uppgifterna väljs med 

utgångspunkt från välformulerade mål lämnas inget utrymme 

för konstruktion av uppgifter som fungerar mindre bra. 

Man kan emellertid anföra rationella motiv för att beräkna 

diskriminationsindex även vid kriterierelaterade mätning

ar. I både. målformuleringsfasen och vid uppgiftskonstruk

tionen finns subjektiva inslag och osäkerhetsmoment (se 

t ex Wedman, 1973) som medför att det färdiga provet inte 

kan betraktas som felfritt eller "sant" i någon absolut 

mening. Även vid kriterierelaterade mätningar syns det 
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därför vara befogat med diskriminationsindex som kan an

vändas för att ge upplysningar am uppgifter som bör ute

slutas eller bli föremål för revision. 

Intresse för diskriminationsindex för kriterierelaterade 

prov saknas emellertid inte. På senare tid har flera för

slag till diskriminationsindex anpassade till KRP presen

terats. Dessa förslag skall i vi ss mån ses mot bakgrund 

av att arbetet hitintills i sto rt sett kännetecknats av 

ett "trial-and-error-sökande", vilket inte minst Pophams 

(1971) artikel ger visst stöd åt. 

Det mest använda måttet på uppgiftskvaliteten i KRP är 

differensen.mellan lösningsproportionen vid för- och efter-
* 

mätning [Cox & Vargas, 19663. Uppgifter med låga differen

ser anses vara mindre bra och utmönstras därför. Differens

måttet utgör så att säga motsvarigheten på uppgiftsnivå 

till Ozennes (19713 sensitivitetsindex (e) på testnivå 

och är ett både enkelt och praktiskt, mått för att maxime

ra detta index. 

Cox â Vargas (1966) och Popham (1971) har båda studerat 

sambandet mellan det enkla differensmåttet och tradition

ella diskriminationsmått. Sambandet visade sig vara mycket 

måttligt. I Pophams studier varierade dessutom sambandet 

kraft igt. 

Ivens (1970) har undersökt differensmåttets inverkan på 

reliabiliteten i KRP. Han fann att reliabiliteten blev 

högre i det prov som bestod av uppgifter med stora diffe

renser mellan för- och eftertestet än i ett parallellt 

prov med låga differenser. Reliabiliteten definierades i 

detta fall som approximativ överensstämmelse mellan två 

eftermätningar. I anslutning till sina resultat säger han: 

"ThuSf it is recommended that item selection for criterion-
referenced tests be done using the difference in pretest 
and posttest difficulty values" (sid 46). 
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Brerinan S Stolurow (1971) har kritiserat det vanliga dif

ferensmåttet för att det inte tar hänsyn till var på pro

centskalan differensen uppkommer. Deras förslag är istäl

let en utvidgning av det enkla differensmåttet och benäm

nes PMPG(= percent maximum possible gain). Det har följ

ande utseende; 

PPIPG = ^eftertest - ^för test 

^ ^förtest 

Relationen mellan differensmåttet och PMPG kan enkelt ut

tryckas och illustreras grafiskt i figur 1. 

Figur 1. Relationen mellan differensmåttet, Pg - Pp , 
och PMPG som funktion av lösningsproportionen 
vid förmätningen, pp. Kurvorna reprasenterar 
olika värden på differensmåttet, där p^ anger 
lösningsproportionen vid eftermätningen. 

Från beskrivningen i fig ur 1 kan man konstatera att för 

att drastiska omkastningar skall kunna inträffa beträffan

de rangordningen av givna provuppgifter, så krävs att upp

gifter med låga värden enligt differensmåttet samtidigt 

besvaras rätt av många vid förmätningen. 



1 5  

Ett annat index som föreslagits är differensen mellan lös

ningsproportionen, £, för en expertgrupp och en icke-expert-

grupp. Kriteriet på expertgrupp kan vara av både "extern" 

och "intern" karaktär. I det förra fallet avses differen

sen mellan två olika grupper, där den ena anses besitta 

kunskaperna ifråga, den andra inte (Levin & Marton, 1971î 

Marton, 1973). I det senare fallet representeras de två 

grupperna av de som på testet ligger ovanför en viss pre

ciserad gräns, respektive under denna gräns (Hsu, 1971). 

Båda dessa mått kan vidareutvecklas och ges formen av en 

phi-koefficient (Hsu, 1971} Levin & Marton, 1971j Marton, 

1973). 

Det kan finnas skäl att uppehålla sig vid dessa två mått" 

ett slag. Trots den till synes stora likheten mellan dessa 

två diskriminationsmått, kan man påvisa uppenbara skillna

der mellan dem. Det mått som definieras i termer av ett 

internt expertkriterium tar ingen eller endast mycket li

ten hänsyn till instruktionseffekten. 

En annan invändning mot detta mått är att man i pra ktiken 

kan få låga individantal i expert- eller icke-expertgrup-

pen, vilket kan leda till osäkra differensestimat. Teo

retiskt kan man tom tänka sig att samtliga individer 

klassificeras som antingen experter eller icke-experter. 

Ytterligare en begränsning hos samma mått är den likhet 

det företer med det i normrelaterad^e mätningar använda 

differensmåttet baserat på de 27 % bästa respektive 27 % 

sämsta individerna, vilket har till syfte att maximera de 

interindividuella variationerna. 

Det mått som baseras på differensen mellan två olika grup

per, där den ena anses besitta kunskaperna ifråga, den 

andra inte, är ett analogt mått till det inledningsvis 

diskuterade differensmåttet. Skillnaden består i att man 

i det ena fallet har två olika grupper som prövas vid ett 
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tillfälle, medan mari i det andra fallet har en grupp so.n 

prövas vid två tillfällen, före och efter instruktion. 

Båda dessa mått kan motiveras på rationella grunder. Re

lationen dem emellan är emellertid en empirisk fråga, vars 

utfall beror av hur expertgruppen och gruppen efter in

struktion förhåller sig till varandra. 

Popham (1971) har presenterat ett index baserat på en del

vis annan utgångspunkt än ovan behandlade index. Detta in

dex är ett chi2-mått och innebär att erhållna frekvenser 

insatta i fyrfältstabellen utifrån resultaten på för- och 

eftermätning jämförs med medianvärden (förväntade värden) 

av uppgifter från samma kunskapsdomän. 

För varje uppgift tar man reda på hur många som klarat den 

vid både för- och eftertestet, misslyckats på förtestet 

men lyckats på eftertestet, lyckats på förtestet men miss

lyckats på eftertestet och hur många, som misslyckats på 

både för- och eftertestet. 

Dessa frekvenser summeras sedan över uppgifter och median-

värdena beräknas. Den fyrfältstabell som då erhålls från 

för- och eftermätning jämförs sedan med motsvarande för 

varje uppgift och chi2 beräknas. Uppgifter med avvikande 

chi2~värden utgallras. 

Två begränsningar med detta mått bör påpskas. För det 

första så saknas ett kritiskt värde på chi2, över vilket 

uppgifter kan anses som avvikande från de övriga (Popham, 

1971). För det andra så eliminerar tekniken avvikande upp

gifter oavsett i vilken riktning avvikelsen går. Teoretiskt 

kan även "bra" uppgifter utmönstras. 

Pophams chi2-mått är av "hornogenitetstyp" och är speciellt 

användbart då några få uppgifter avviker från övriga i en 

avsedd homogen klass (se t ex Ozenne, 1971). Som ett alter-
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nativ till mått härledda från generaliserbarhetsteorin 

skulle den med fördel kunna tillämpas i samband med 

"item-form-tekniken" (Qsburn, 1968j Popham, 1971j se ock

så nedan). 

Den tidigare behandlade generaliserbarhetsteorin kan ock

så få sin tillämpning på uppgiftsnivå. I detta anseende 

representerar den en applicering av Dahls (1971) andra 

aspekt på kongruensen mellan mål och uppgifter. Med nämnda 

teori kan man undersöka om uppgifter, som representerar 

samma mål är homogena. 

Denna teknik har också kommit till praktisk användning i 

samband med "item-form-tekniken". Hively £t_ a_l. (1966) 
* 

har undersökt huruvida uppgifter genererade från samma 

"item-form" var kongruenta. Deras resultat var inte enty

diga i den bemärkelsen. Resultatet har dock inga negativa 

återverkningar på analysformen som sådan, utan visar att 

"item-form-tekniken" i detta fall inte fungerat tillfreds

ställande. 

EMPIRISK PRÖVNING AV ETT KRITERIERELATERAT PROV 

I anslutning till reliabilitets- och validitetsproblema-

tiken har flera olika förslag och mått presenterats i syf

te att bedöma provens kvalitet. På uppgiftsnivå motsvaras 

detta av olika diskriminationsindex. På samma gång måste 

man emellertid konstatera att de olika förslagen ännu är 

prövade i mycket begränsad utsträckning. 

Syfte 

Avsikten med det försök som nedan skall redovisas var att 

belysa vissa mätaspekter i anslutning till KRP. Primärt 

har syftet varit att pröva och jämföra olika diskrimina

tionsindex och också belysa hur urvalet av uppgifter med 

ledning av dessa påverkar reliabiliteten och validiteten. 
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Då den testteoretiska underbyggnaden till de kriteriere-

laterede proven ännu Sr mycket rudimentär och då flera 

frågor är olösta beträffande utformning och utvärdering 

av dessa prov (se t ex Wedman, 1973 och ovan) får under

sökningen betraktas som explorativ. 

METOD 

Mätinstrument 

Data till denna undersökning har erhållits från utpröv-

ningar av dels begåvningsprovet WIT III (Westrin, 1967) 

och dels två nästan identiska matematikprov i momentet 

"Sannolikhetslära" för årskurs åtta på grundskolans hög

stadium.* 

Båda matematikproven var sammansatta av 24 uppgifter och 

hade konstruerats av två ämnesexperter med avsikt att 

återspegla de fyra första nivåerna i. Blooms (1956) taxo-

nomi. Proven bestod av både flervalsfrågor och frågor med 

korta öppna svar. Samtliga frågor rättades dikotomt. Pro

ven kan betraktas som kriterierelaterade, då samtliga 

uppgifter hade formulerats utifrån mål uttryckta i bete

endetermer. 

Av de 24 uppgifterna i de båda matematikproven var 15 ge

mensamma. De övriga nio var approximativt identiska. En

dast vissa numeriska storheter skilde sig åt bland de se

nare uppgiftsparen. Både innehållsligt och i svårighets

grad kan de två proven betraktas som identiska. 

Mätinstrumenten ingick i en t ill denna parallellt pågå
ende undersökning ledd av metodiklektor Sven Janson. 
Proven i matematik kan på begäran erhållas från under-
sökningsledaren. 
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Procedur 

Begåvningsprovet och de två matematikproven administrera

des till 14 klasser. Som försöks ledare av matematikproven 

fungerade respektive ämneslärare med ledning av givna in

struktioner. Proven gavs vid tre tillfällen på samma elev-

material. 

Av de 14 klasserna fanns åtta vid en skola och sex vid en 

annan. Inom respektive skola fördelades de två proven till 

lika antal klasser. 

Provtagningen vid det första tillfället tjänade som för

testning. Omedelbart efter avslutad undervisning admi

nistrerades samma prov en andra gång. Efter ytterligare 

ca en vecka gavs slutligen samma prov igen. De två senare 

prövningarna var eftertestningar. 

Den undervisning som gavs sträckte s,ig över ca två veckor 

och omfattade totalt åtta lektionstimmar. Som underlag för 

undervisningen fick ämneslärarna och eleverna i klasserna 

1-Ö samma måldokument som användes vid provkonstruktionen. 

Till ämneslärarna och eleverna i kl asserna 9-14 gavs i -

stället hänvisningar till relevanta avsnitt i Lä roplan för 

grundskolan (Skolöverstyrelsen, 19B9). Denna försöksupp

läggning motiverades av syftena med den till denna paral

lellt pågående undersökningen (se fotnot sid 183. 

I syfte att kunna studera vissa av de mått som tidigare 

har diskuterats och som redovisas nedan krävdes dels upp

gift om en kriteriegräns ("cut-off-gräns") på provet och 

dels också resultat från en expertgrupp. 

Uppgiften att bedöma en kriteriegräns på provet förelades 

de två provkonstruktörerna gemensamt och bestod i att an

ge antalet korrekt besvarade uppgifter som krävdes för att 

målsättningen med momentet skulle kunna betraktas som nöj

aktigt uppfylld. Gränsen bestämdes till 13 uppgifter. 
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Till expertgrupp valdes ämneslärarkandidater i matematik. 

Dessa fick under samma betingelser som eleverna besvara 

ett àv matematikproven. Denna grupp ansågs väl matsvara 

de krav man kan ställa på en expertgrupp i ifrågavarande 

ëmne. 

Beräkningar 

De beräkningar som gjorts i denna undersökning har utförts 

på data erhållna från samtliga klassar sammantagna. Det 

innebär att man betraktat de två proven som likvärdiga och 

också att man bortsett från den inverkan som de olika be

tingelserna vad gäller måldokumentet kan ha haft. För syf

tena med denna undersökning syns detta förfarande inte 

alltför allvarligt, emedan eventuella effekter av till

vägagångssättet påverkat beräkningarna på likartat sätt. 

Anledningen till att man gjorde beräkningarna på alla 

klasser sammantagna var att få så stabila uppskattningar 

som möjligt av de olika måtten och därmed få säkrare be

dömningsunderlag. 

Från de data som på detta sätt erhölls beräknades medel

värden och standardavvikelser på resultaten av förtest

ning och de två eftertestningarna. Detta gjordes dels för 

totalgruppen (TG) och dels för två undergrupper (LG och 

HG) indelade efter begåvningsresultat enligt följande: 

Grupp Stanineresultat 

Låggrupp (LG) <3 

Höggrupp (HG) >7 

I jämförelse med resultaten för TG var resultaten för de 

båda extremgrupperna av sekundärt intresse. Avsikten med 

denna gruppindelning var endast att få en grov uppfatt

ning om diskriminationsmåttens invariansegenskaper över 

olika gruppsammansättningar. Med hänsyn till det ofta kon

staterade positiva sambandet mellan begåvnings- och kun-
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skåpsresu Itat kan man för HG och LG förvänta högre respek

tive lägre medelvärden vid eftermätningarna än för TG. 

Likaså kan man förvänta mindre resultatvariation för de 

båda extremgrupperna än för TG. Ett mera exakt prövnings-

förfarande av diskriminationsmåttens invarianssgenskaper 

hade varit att administrera kunskapsproven till a priori 

utvalda grupper med olika egenskaper i kunskapshänseende. 

Antalet försökspersoner i låggruppen (LG) var 51 och i 

höggruppen 67. 

Diskriminatiens index 

Sex olika typer av diskriminationsindex beräknades. Bland 

dessa ingick både norm- och kriterierelaterade. Samtliga 

index baserades på frekvenser och proportioner (£). Nedan 

ges en beskrivning av de olika måttyperna. 

a) Differensen uttryckt i £ mellan resultat på eftermät-
ning och resultat på förmätning (p̂  ~ Pp = D:EF) . 

b) Differensen uttryckt i £ mellan resultat på eftermät-
ning och resultat på förmätning samt korrigerat för 
resultat på förmätning (p^ - Pp/1 - Pp = D;PM PG). 

c) Differensen uttryckt i £ mellan resultat för hög- och 
låggrupp på eftertestning, där grupperna definierats 
av kriteriegränsen 13 (p^ - p ( j 1 3 = D:13) . 

d) Differensen uttryckt i £ mellan resultat för hög- och 
låggrupp på eftertestning, där grupperna definierats 
av de 27 % bästa respektive 27 % sämsta individerna 
(pH - pL; 27 % = D: 27 %). 

e) Pophams chi2 (se sid 16 = D:x 2)» 

f) Differensen uttryckt i £ mellan resultat för expert
grupp och icke-expertgrupp ^p£Xp ~ Pp ~ D:EiE). 

Totalt beräknades 11 olika diskriminationsmått. För index 

a-e erhölls två mått vardera, eftersom två eftermätningar 

förekom. För f) erhölls endast ett mått, då endast en ex

pertgrupp utnyttjades. 
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Av dessa mått har undersökningen koncentrerats till D:EF, 

D:27 % och D:EiE. I diskussionen om lämpliga diskrimina-

tionsmått.i kriterierelaterade sammanhang år det framför 

allt 0:EF och D:EiE som förts fram. D:27 % är ett vanligt 

normrelaterat diskriminationsmått och har bestämts i jäm

förands syfte. 

I syfte att studera måttens stabilitet över tid bestämdes 

rangkorrelationerna mellan samma mått beräknade vid två 

tillfällen, det ena baserat på den första eftertestningens 

resultat. Dessa beräkningar gjordes för index a-e. 

För att belysa de' olika måttens inbördes samband bestämdes 

vidare interkorr^lationerna mellan dem. Detta gjordes en

bart för de mått som baserades på den första eftermätning-

en. Detta gjordes dels med utgångspunkt i totalgruppen 

CTG) och dels för låg- och höggruppen (LG och HG). Vid 

korrelationsberäkningarna användes Spearman's rangkorrela

tion. Sambandet mellan två mått erhölls genom att rangord-

na de olika uppgifterna efter storleken på respektive dis

kriminationsmått. För att få ett samlat mått på de olika 

sambanden i varje korrelationsmatris (en för varje grupp) 

användes konkordanskoefficienten W (se t ex Siegel, 1956). 

Reliabilitetsmått 

Det huvudsakliga syftet med att bestämma de reliabilitets

mått som beskrivs nedan var att studera effekterna av upp-

givtsurval enligt de ovan nämnda diskriminationsmåtten 

D:EF, D: 27 % och D: E i E. Reliabiliteten har bestämts enligt 

både norm- och kriterierelaterade definitioner och var i 

alla fallen av testretesttyp. 

De prövningar som har gjorts har gått tillväga på följande 

sätt. Först har reliabiliteten för det ursprungliga testet 

beräknats. Därefter har de fyra respektive åtta sämsta 

uppgifterna utmönstrats och reliabiliteten på nytt beräk
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nats. För den koefficient som direkt beror av testlängd 

(Lr, se nedan) har motsvarande korrektion gjorts genom 

tillämpning av Spearman-Brown-rationalen. Följande relia-

bilitetsmått beräknades. 

a) Proportionen approximativt samma poäng över individer 
på två eftertestningar; approximationen var i detta 
fall i 1 p oäng (Ivens, 1970», = I ). 

b) Proportionen samma beslut vid två eftertestningar», be
slutsgränsen var i detta fall 13 (Hambleton, 1972* = 

c) Sambandet mellan två aftertestningar, dar avvikelse
poängen definierats utifrån kriteriegränsen 13» Living 
ston, 1972 aj = l- r). 

d) Sambandet mellan två eftertestningar enligt produkt-
momentkorrelationen (« r ). xy 

På grund av att de olika måtten grund®r sig på olika ra

tionaler kan storleken dem emellan inte direkt jämföras. 

Däremot kan effekterna av olika urval av uppgifter indi

rekt ge viss information om hur de olika måtten "fungerar 

Validitetsmått 

I validitetshänseende har differensen mellan för- och ef-

termätning studerats. Qzennes (1971) sensitivitetsindex, 

e (se sid 4), har använts som mått i detta avseende. Be

räkningarna gjordes dels för det ursprungliga provet och 

dels för det reviderade provet, där det senare avser de 

prov som erhölls efter utmönstring av fyra respektive ått 

uppgifter enligt tidigare beskrivna diskriminationsindex. 

Endast differensen mellan förmätning och den första efter 

mätningen har studerats med detta mått. 

Försökspersoner 

Undersökningen genomfördes på elever i åttonde årskursen 

på grundskolans högstadium vid två umeåskolor. Samtliga 

14 åttondeklasser vid dessa skolor deltog. Av totalt 305 
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elever deltog 285 vid alla tre testtillfällen samt vid 

begåvningsmätningen. Endast de senare medtogs i resultat-

beräkningarna. Totalt motsvarade alltså bortfallet 7 %. 

De 14 Klasserna handhades av 11 ämneslärare. Av dessa un

dervisade tre i två klasser vardera. Utöver dessa elever 

och ämneslärare deltog också 20 ämneslärarkandidater vid 

lärarhögskolan i Umeå i undersökningen. 

RESULTAT 

I nedanstående redovisning presenteras endast huvudresul

taten. övriga resultat lämnas tillsammans med basdata i 

appendix. 

I de tabeller och figurer som redovisas har för de olika 

måtten använts de beteckningar som angavs i anslutning 

till beskrivningen av dem (se sidorna 21 och 23). Det bör 

också nämnas att man i l inje med undersökningens explora-

tiva karaktär valt att studera trender i resultaten. I 

den redovisning som följer har därför inte enskilda re

sultat kommenterats i detalj. 

Tabell 1. Medelvärden för resultaten från begåvnings- och 
kunskapsprovet för total grupp (TG), höggrupp 
(HG) och låggrupp (LG). F står för förmätning, 
El för den första eftermätningen och E2 för den 
andra eftermätningen. 

GRUPP BEGAVNINGSPROV 
F 

KUNSKAPSPROV 
El £2 

TG 5.25 3.59 9.64 10.17 

HG 7.63 6.34 13.72 14.28 

LG 2.45 1 .41 5.51 5.90 

Av tabell 1 fra mgår att medelvärdet för totalgruppen (TG) 

ökat ca sex enheter mellan förtestning och den första ef-
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tertestningen. Vid den andra eftertestningen var medelvär

det ytterligare något högre. För undergrupperna (LG och TG) 

var trenden i stort sett lika som för totalgruppen. Medel

värdesökningen mellan för- och eftermätning var emellertid 

relativt sett mindre för låggruppen CLG) och större för 

höggruppen (HG) än för totalgruppen (TG). 

Man kan också lägga märke till att låggruppen i begåvnings

hänseende också var låggrupp i kunskapshänseende. Motsvar

ande gäller för höggruppen i begåvningshänseende. 

Tabell 2. Standardavvikelser för resultaten från begåv
nings- och kunskapsprovet för totalgrupp (TG), 
höggrupp (HG) och låggrupp (LG). För övriga 
beteckningar se tabell 1. 

GRUPP BEGÂVNINGSPROV KUNSKAPSPROV 
F Ei EZ 

TG 1.84 2.92 4.30 4.38 

HG .76 3.32 3.59 3.16 

LG .70 1.36 2.94 2.82 

Tabell 2 ger vid handen att standardavvikelserna för kun

skapsresultaten var relativt stora för TG vid de två ef-

termätningarna (Ej och £2)« Något mindre standardavvikel

ser uppvisar resultaten från HG och ytterligare något 

mindre var standardavvikelserna för LG. Vid förmätningen 

var variationen störst för HG, som också uppvisar relativt 

konstanta standardavvikelser vid de tre mättillfällena. 

Diskriminationsindex 

Bland de sex diskriminationsindex som undersöktes gav fem 

upphov till två mått, ett grundat på den första eftertest-

ningens resultat och ett på den andra eftertestningens re

sultat. Sambanden mellan dessa parvis ekvivalenta mått re

dovisas i tabell 3. 
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Tabell 3« I nterkorrelationer mellan identiska mått beräk
nade vid två tillfällen för totalgrupp (TG), 
höggrupp (HGÌ och låggrupp (LG). For övriga bs-
.teckningar se sid 21. 

DISKRIMINATION-
INDEX 

TG 

GRUPP 

HG LG 

D: EF 

Dt 2? % 

D : PMPG 

D: 13 

D: X2 

.94 

.83 

.96 

.81 

.97 

.91 

.75 

.93 

.65 

.94 

.95 

.75 

.94 

C ) 
.94 

a) 

a) Har ej beräknats emedan endast en individ nått upp 
till kriteriegränsen 13. 

Tabell 3 ger vid handen att sambanden mellan samma mått 

beräknade vid två tillfällen var mycket höga i flertalet 

fall, vilket innebär att de rangordnade uppgifterna på 

likartat sätt. lian kan emellertid notera att sambanden 

var något mindre.för de mått som endast baserades på ett 

mättillfälle, D:27 % och Ds13, än de som baserades på 

två mättillfällen. 

Tabell 4. Interkorrelationsmatris avseende sex diskrimina-
tionsmått beräknade på totalgruppens resultat. 
I tabellen finns också redovisat konkordans-
koefficienten,_W, och den genomsnittliga rang-
korrelationen r___ . För övriga beteckningar 
se sid 21. rang 

D:EF D: 27% D: EiE Ds PMPG D: 13 

a) p<.001. 

D : X' 

DsEF 

CNÎ F . 12 . 92 . 3B .09 

D: 27% ^38 .48 .91 .58 

D: EiE -.06 .41 .52 

D:PMPG W - .51a) .21 -.13 

D: 13 

Ds X2 
r * . 41 rang .75 
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Man kan i tabell 4 särskilt observera de låga och måttli

ga sambanden mellan D:EF, D:27 % och D:EiE. Vidare också 

de höga sambanden mellan dels Ds EF och DtPMPG och dels 

D:27 % och Ds 13« D et framgår också att D:x2 uppvisar ett 
heterogent korrelationsmönster med övriga index. Det kor-

relerer lågt med både D : EF och D:PFIPG och relativt högt 

med D:13. 

Konkordanskoefficienten, W, ger vid handen att sambandet 

mellan de sex diskriminationsmåtten tillsammantagna var 

signifikant (p<.001) men måttligt, översatt till genom

snittlig rangkorrelation, r , erhölls i detta fall vär-„ rang 
det .41.* 

Resultaten för HG uppvisar i huvudsak samma tendens som 

för TG, även om styrkan i de enskilda sambanden varierar 

mellan de två grupperna (se fig. 2 och appendix tab. Ö). 

Sambanden mellan D:EF, D:27 % och D:EiE är låga och mått

liga. Vidare är sambandet mellan D:EF och D:PMPG relativt 

högt och sambandet mellan D:27 % och D:13 högt. D:x2 är 

relativt högt korrelerat med både 0:27 % och D:13 men 

lågt korrelerat med D:PMPG. Konkordanskoefficienten för 

sambanden beräknade på resultaten från HG är av ungefär 

samma storleksordning som för TG (p<,001). 

*Se Winer (1962, sid 136). W motsvarar korrelationskvo
ten medan r motsvarar den genomsnittliga rangkorre
lationen. rang 
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Figu# 2. Relationen mellan motsvarafida diskriminations-
måtts interkorrelationer baråknade på resul
taten från totalgruppen (^b.skissan) och hög-
gruppen (ordinatan). 

För LG gäller att många samband avviker i storlek från 

motsvarande samband för TG och HG (p<.01). Dock kan man 

konstatera att flera av de för undersökningen mest intres

santa sambanden liknar dem för de båda andra grupperna. 

Sambanden mellan D:EF och D:EiE och mellan D:27 % och 

D:EiE är måttliga. Vidare är sambandet mellan D:EF och 

D:PMPG högt. Däremot kan man notera att sambandet mellan 

D:EF och D:27 \ är högt för denna grupp i motsats till de 

båda andra grupperna och att D:x2 uppvisar många negativa 

samband med övriga mått. För 0:13 kan inga uttalanden gö

ras emedan endast en individ nått upp till kriteriegrän

sen 13 (se också appendix tab. 9 och fig. 3). 

Reliabilitet och validitet 

Ett annat sätt att beskriva relationerna mellan olika dis-

kriminationsmått finns redovisade i tabellerna 5 och 6. I 
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dessa tabeller finns beskrivet reliabilitets- och validi-

tetskoefficienter beräknade för ursprungligt och revide

rade prov, där revideringen utförts med ledning*av diskri-

rninationsmåtten D:EF, Ds27 % och DsEiE.* 

Tabell 5. Reliabilitets- och validitetsdata avseende to
tal grupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av fyra uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT I r 

RELIABILITET 
H L r r r xy 

VALIDITET 
e 

- .76 ' .87 . 81 .75 .81 

D ; EF .78 .83 .77 .73 .83 

D : 27 % .77 . 83 .76 .73 .83 

DîEiE .79 . 87 .79 .71 .81 

a) Dessa 
Brown-

värdan utgör korrigerade 
rationalen, se också sid 

värden enligt Spearman-
23. 

Tabell 6. Reliabilitets- cch validitetsdata avseende to
tal grupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av åtta uppgifter. Den 
med streck (-} markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT I r 

RELIABILITET 
rxy 

VALIDITET 
e 

- .76 . 87 . 81 . 75 . 81 

D : EF .83 . Ö5 .75 .67 . 84 

D : 27 % .80 . 81 .77 .69 .83 

D : EiE . 83 .68 .81 .65 .78 

a) Se tabell 5. 

*Motsvarande data för reviderade prov grundade på övriga 
diskriminationsmått finns redovisade i appendix (tab. 
14-19). 
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Från tabellerna 5 och 6 framgår att I påverkades positivt 

vid samtliga urval av uppgifter, ökningen var vidare stör

re då åtta uppgifter eliminerades än då fyra uppgifter eli

minerades. Skillnaderna mellan de reviderade proven i detta 

avseende var emellertid mycket små. 

För Hr och Lr galler däremot att de påverkades i ne gativ 

riktning då utmönstringen av uppgifter gjordes med ledning 

av D:EF och D:27 % men blev i huvudsak oförändrade då ut

mönstringen gjordes med ledning av D:EiE. Vidare framgår 

att r minskade i samtliga fall och att e blev högre då xy 
urvalet av uppgifter baserades på D:EF än då urvalet ba

serades på D:EiE. 

Trenderna i reliabilitetsresultaten för HG och LG liknar 

i flera avseenden dem för TG (se appendix tab. 10-13). 

För HG kan man emellertid konstatera att Hr och påver

kades i positiv riktning oberoende av vilket av de tre 

diskriminationsmåtten D:EF, 0:27 % och D:EiE som användes 

för urval av uppgifter och vidare att de två förra måtten 

hade de mest positiva effekterna i detta avseende. 

DISKUSSION 

Resultatvariation 

Från den statistiska beskrivningen av provresultaten fram

går att variationen i stort sett motsvarar vad man brukar 

förvänta vid normrelaterade mätningar. Resultatet bekräf

tar i det a vseendet vad Jackson (1970) antytt: 

"In most practical settingst however, it seems likely 
that the performance of individuals taking criterion-
referenced tests will vary" (sid 11). 

Det är emellertid vanskligt att från denna studie uttala 

sig generellt om storleken på variationen vid kriterie-

relaterade mätningar. Det är i det sammanhanget också vik
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tigt att påpeka att även cm det i p raktiken kan påvisas 

likartade variationsbetingelser vid norm- och kriterie-

relaterade mätningar, så kan man fördenskull inte tilläm

pa regler och principer från den normrelaterade testteorin 

vid konstruktion av K.RP* Ett sådant förfarande skulle näm

ligen medföra en betoning av stora variationer i resulta

ten, vilket inte är syftet med KRP. 

Diskriminationsmåttens stabi litet 

Beträffande de här prövade diskriminationsmåtten kan man 

se att de som baseras på resultaten från ett mättillfälle 

(D:13 och D:27 %) är mindre stabila över tid än de som 

baseras på två mättillfällen. Orn resultatet har generell 

räckvidd betyder det att om det ur praktisk synvinkel är 

angeläget att använda mått som endast baseras på ett mät

tillfälle (jämför med normrelaterade mätningar) och som 

ett tänkbart alternativ då använder D:k (Hsu, 1971), där 

k anger kritisk gräns, så måste man noggrant analysera 

vilka syften man avser att förverkliga med detta mått. Det 

finns anledning tro att olika uppgifter utmönstras eller 

blir föremål för revision beroende på när i tiden efter-

testningen utförs. 

Diskriminationsmåttens samband 

Det mest utmärkande resultatet från denna undersökning ar 

de överlag låga och måttliga samband som erhölls mellan 

diskriminationsmåtten DsEF, Ds27 % och D:EiE. 

Ett intressant samband är det mellan D:EF och D:27 %. I 

denna studie erhölls ett måttligt och positivt samband 

för TG och HG. För LG var sambandet högt. Frånsett det se

nare resultatet erhölls alltså liknande resultat som Cox 

& Vargas (1966). Resultatet ger därmed ytterligare näring 

åt den kritik som riktats mot att tillämpa normrelaterade 

diskriminationsmått vid uppgiftsanalys av kriterierelate-
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rade prov. Till den slutsatsen kommer man även om rela

tionen mellan OtEiE och D:27 % tas som utgångspunkt. 

Bland sambanden finns också anledning att beröra samban

det mellan D:EF och DsEiE. I denna undersökning erhölls 

ett lågt samband mellan dessa två mått för TG och HG. För 

LG var sambandet måttligt. Resultatet ar intressant eme

dan D:EiE ofta framskymtat som ett alternativ till D:EF 

av bland annat den anledningen att med D:EF som utgångs

p u n k t  r i s k e r a r  m a n  a t t  p r e m i e r a  d e t a l j k u n s k a p e r ,  d v s  

kunskaper som lätt inlärs, men också fort glöms (Marton, 

1973). 

Ett lågt samband, mellan D:EF och D:EiE får intressanta 

implikationer. Om det också i andra studier kan visas att 

sambandet är lågt mellan dessa två mått för relevanta kri

teriegrupper måste nästa steg bli att på större uppgifts-

material än i denna undersökning närmare undersöka vilken 

typ av uppgifter som de två måtten premierar. Därefter 

måste man analysera vilken effekt en utmönstring eller 

revision av uppgifter kan få på de uppställda målen. I 

förlängningen av detta resonemang kommer också relationen 

mellan kort- och långsiktiga mål in i bilden (se också 

Wedman, 1973). 

Det heterogena korrelationsmönster som 0:x2 uppvisar med 

övriga index belyser rationalen i detta mått. De sämsta 

uppgifterna enligt D:x2 är de som gentemot övriga uppgif

ter uppvisar de mest avvikande svarsmönstren mellan för-

och eftermätning. Om t ex differensen mellan för- och ef-

termätning är stor för flertalet uppgifter, så klassifi

ceras de med stora differenser som dåliga enligt D:x2« 

Just detta tycks också förklara resultaten för TG och LG. 

Det framgår av de validitetskoefficienter som erhölls då 

D:x2 användes som urvalsinstrument (se appendix tab. 14-15 

och 18-19). 
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Sambandet mellan D:27 I och D:13 bekräftar i stort sett 

det resonemang som tidigare redovisats om relativt höga 

samband dem emellan (se sid 15), Resultatet överensstäm

mer också till vissa delar med vad Hsu (1971) fann be

träffande D:k, där k anger kriteriegräns, och r Ost 

genomgående höga sambandet mellan DsEF och DrPMPG antyder 

att uppgifter som uppvisat låga D:EF-värden samtidigt ock

så varit svåra uppgifter vid förmätningen (se sid 14). 

Reliabilitet och validitet 

I termer av reliabilitet och validitet medförde urval av 

uppgifter med ledning av D:EF och D:27 % i stort sett 

samma resultat. De små differenserna i detta avseende 

mellan D:EF och D:27 % kan förklaras av att samma upp

gifter till stor del utmönstrades med ledning av dessa 

mått. Det kan i sin tur förklaras av att flera uppgifter 

var svåra vid både för- och eftermätningen (se appendix 

tab. 7). 

Man kan från reliabilitetsresultaten konstatera att oav

sett om urvalet av uppgifter baserades på D:EF, D:27 % 

Biler D.EiE så påverkades Ip positivt. Reliabilitetsvär-

dena är dessutom mycket lika för de reviderade proven. 

Indirekt antyder dessa resultat att man inte kan förvän

ta högre reliabilitet, mätt i te rmer av överensstämmelse 

mellan två mättillfällen, för prov bestående av uppgifter 

med höga D:EF-värden jämfört med prov bestående av låga 

D:EF~värden, vilket Ivens' (1970) studie indikerade. 

Om istället och Lr tas som utgångspunkt för en jäm

förelse blir bilden av di s krirni nationsmåttens effekter 

en annan, vilket samtidigt visar på olikheterna mellan 

reliabiliteten å ena sidan definierad i termer av överens

stämmelse (I ) och å den andra sidan i termer av identiska 

beslut vid två mättillfällen (H och L ). r r 
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Resultaten beträffande H och L belyser ett mättekniskt 
r r J 

dilemma vid kriterierelaterade mätningar. Samtidigt som 

man vill utnyttja diskriminationsindex som tar hänsyn till 

instruktionens inverkan, vill man åstadkomma prov som kan 

användas för att fatta reliabla beslut om individernas pla

cering ovan och under en fixerad kriteriegräns. Dessa två 

strävanden är inte alltid förenliga. 

Tidigare har sagts att r ar olämpligt som mått på relia-xy 
biliteten i KRP pä grund av dess beroende av variation i 

resultaten. De data som här redovisats belyser en annan 

begränsning i detta mått. Reliabiliteten mätt med r är 

högre för HG än för LG medan ömvändningen gäller för Ir-

Av resultaten framgår också att en ökning av I inte nöd

vändigtvis behöver innebära en ökning av r . xy 

Den begränsning som vidlåder r. som mått på reliabilite-xy 
ten är att den ger uttryck för association mellan två va

riabler och inte nödvändigtvis överensstämmelse, som är 

ett specialfall av association. Man kan också uttrycka 

det så att r är okänsligt för linjära skaltransforma-xy o 

tioner medan det inte gäller för I (se också Robinson, 

19 57; Light, 1971*, Marton, 1973]. 

Begränsningar 

En explorativ studie av det slag som här har redovisats 

är behäftad med många begränsningar och är i huvudsak en

dast hypotes- och problemgenererande. De resultat som 

ovan har redovisats måste därför betraktas som preliminä

ra. 

Av de begränsningar som vidlåder undersökningen är det av 

särskilt intresse att något beröra faktorer som kan tänkas 

ha påverkat sambanden mellan D:EF, D:27 % och D:EiE. 
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En invändning som kan riktas mot föreliggande undersökning 

är att kunskapsresultaten från de två grupper som initiait 

fick olika måldokument behandlats gemensamt. Främst torde 

dock detta förfaringssätt ha påverkat provresultatens me

delvärden, men man kan inte utesluta att det också påver

kat uppgifternas inbördes relationer beträffande svårig

hetsgrad. 

Provets sammansättning förtjänar att speciellt uppmärksam

mas. Det prov som här har använts bestod av uppgifter för

delade över de fyrs lägsta nivåerna i B iooms (1956) taxo-

nomi. En sådan provsammansättning strider uppenbarligen 

mot de definitioner av kriterierelaterade prov som betonar 

att uppgifterna skall representera snävt avgränsade mål 

(se t ex Kriewall, 1972). I vilken utsträckning de här er

hållna resultaten är en funktion av uppgifternas homogeni

tet i ovan nämnd bemärkelse kan inte sägas. Problemet bör 

emellertid beaktas vid bedömning av resultaten. 

Angående diskriminationsmåttet D:EiE finns en annan in

vändning som kan riktas mot föreliggande undersökning. 

Den grupp ämneslärarkandidater som tillsammans med elever

na fick besvara provet utgör bara ett exempel på en ex

pertgrupp. Med andra expertgrupper skulle kanske resulta

ten ha blivit annorlunda. 

Fortsatta studier 

Resultaten från denna undersökning ger uppslag till många 

problemställningar för fortsatta undersökningar på områ

det. Inledningsvis syns det mest väsentligt att få rela

tionerna mellan diskriminationsmåtten D:EF, D:27 % och 

D : E i E ytterligar-B belyst. 

En sådan studie bör i första hand utformas med avsikt att 

få svar på frågan i vilk en utsträckning sambandet mellan 

0 : EF, D: 27 % och D:EiE påverkas av uppgifternas homogeni
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tet, där homogeniteten definieras i termer av lämplig 

taxonomisk modell. För att få detta problem allsidigt be

lyst bör man förutom att variera uppgifternas homogenitet 

också använda olika expertgrupper vid definitionen av 

D : E i E. 

I anslutning till detta problem ligger också frågan om 

vilka reliabilitets- och validitstseffekter det har att 

företa urval av uppgifter med ledning av nämnda diskrimi-

nationsmått. 

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

Författaren vill rikta ett varmt tack till metodiklektor 
Sven Janson för att så välvilligt ha ställt både eget ar
bete och data till förfogande. 
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7. Lösningspraportioner för de 24 uppgifterna upp
delat på grupper och mättillfällen. I kolumnen 
längst till höger anges expertgruppens (EXP} 
resultat. 

Förmätning Eftermätning 1 Eftermätning 2 

TG HG LG TG HG LG TG HG LG EXP 

.60 .73 .47 .86 .93 .65 .84 .88 .78 1.00 

.31 .61 .06 .71 .94 .43 .73 .96 .45 1.00 

.28 .48 .12 .73 .91 .49 .74 .94 .49 1.00 

.13 .28 .02 .61 .79 .35 .64 .87 .35 1.00 

.24 .43 .12 .82 .94 .65 .86 .97 .80 1.00 

.24 .52 .10 .55 .84 .25 .65 .91 .35 .95 

.04 .10 .00 .40 .60 .16 .51 .72 .29 1.00 

.09 .21 .06 .44 .75 .24 .45 .70 .24 .40 

.19 .37 .06 .49 .57 .31 .53 .63 .39 1.00 

.07 .13 .02 .14 .28 .02 .16 .31 .04 .70 

.14 .30 .00 .44 . 61 .24 .47 .66 .20 .95 

.05 .06 .02 .13 .19 .02 .09 .18 .02 .60 

.03 .09 .00 .34 .52 .12 .39 .55 .14 .90 

.33 .52 .10 .56 .90 .41 .64 .90 .27 1.00 

.05 .12 .00 .12 .33 .04 .15 .43 .02 .85 

.09 .19 .00 .29 .54 .12 .33 .63 .08 .95 

.25 .33 .12 .33 .55 .18 .34 .55 .18 1.00 

.12 .24 .02 .29 .46 .06 .42 .61 .14 1.00 

.03 .06 .02 .27 .51 .10 .29 .46 .10 .85 

.36 .43 .10 .72 .84 .65 .66 .79 .57 1.00 

.00 .00 .00 .01 .01 .00 .02 .03 .00 .70 

.05 .12 .02 .23 .57 .04 .20 .46 .00 .80 

.01 .00 .00 .06 .13 .00 .05 .13 .00 .85 

.00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .01 .00 .40 
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Tabell 8. Interkorrelationsmatris avseende sex diskrimi-
natiorismått beräknade på höggruppens resultat. 
I tabellen finns också redovisat konkordans-
koefficienten,_W, och den genomsnittliga rang-
korrelationen r . För övriga beteckningar 
se sid 21. rang 

D:EF 0:27% D: EiE D: PMPG 0:13 D i X2 

D:EF .09 .74 .42 .53 

0:27% - 6̂1 -.11 .97 .72 

D: EiE -.38 .55 .50 

0 : P MP G 

D: 13 

D: X2 

W - .48a) 
r - .38 rang 

-.03 .05 

.70 

a) p<.001. 

Tabell 9. Interkorrelationsmatris avseende sex diskrimi-
nationsmått beräknade på låggruppens resultat. 
I tabellen finns också redovisat konkordans-
koefficienten, W, och den genomsnittliga rang-
korrelationen, rT,janCT. För övriga beteckningar 
se sid 21. rang 

D: EF 

0:27% 

D: EiE 

DTPFIPG 

D:13A) 

D : x2 

D : EF D : 27: 

W 
"N 
rang 

.42 

.27 

b) 

D s EiE D:PMPG D: 13 a) 

1 . 0 0  
.91 

.45 

0 ï X 

-.46 

-.53 

.17 

-.50 

a) Detta mått har inte beräknats emedan endast 
en individ ingick i hög gruppen. 

b) p<.01. 
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LG 
i k 

* D:EF -Ds27% 

•  DÎEF -DsEiE 
• Ds27%-D:EiE 

"^Sr 

~?90 

O • 

.90 •T6 

LG # 

v D:EF -0:27% 

• D:EF -D:EiE 

• 0:27%-0äEiE 
.SO 

-.50 .50 • HG 

-.SO 

Figur 3. Relationer mellan motsvarande diskriminations-
måtts interkorrelationer beräknade på resulta
ten för totalgruppen och låggruppen (övre fi
guren) samt för höggruppen och låggruppen (ned
re figuren). 0:13 är ej medtagen emedan endast 
en individ nått upp till kriteriegränsen 13 i 
låggruppen. 
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Tabell 10. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
höggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av fyra uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung 
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS- RELIABILITET VALIDITET 
INSTRUMENT I H La) r e r r r xy 

- .70 .85 .83 .84 .84 

D: EF .70 .88 .89 .81 .86 

D: 27 % .75 .87 .86 .84 .84 

D: EiE .76 .87 

C
D
 C

O
 

•
 .85 .83 

a) Dessa värden utgör korrigerade värden enligt Spearman-
Brown-rationalen, se också sid 23. 

Tabell 11. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
höggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av åtta uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT *r 

RELIABILITET 
H La) 
r r r xy 

VALIDITET 
e 

- .70 .85 .83 .84 .84 

Ds EF .82 .90 .92 .80 .87 

D s 27 % .79 .87 . 88 .84 .82 

D: EiE .79 .85 .86 .82 .81 

a )  S e  t a b e l l  1 0 .  
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Tabell 12. Reliabilitats- och validitetsdata avseenda 
låggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av fyra uppgifter. Den 
med streck (-] markerade radan avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT Ir 

ÄLIIBILWET V 
H L A Î   
r r rxy 

VALIDITET 
e 

- .86 .96 .96 .66 .76 
D: EF .88 .90 .94 .67 .77 

D S 27 % . 86 .90 .94 .65 .76 
D: EiE .88 .96 .96 .63 .77 

a) Se tabell 10. 

Tabell 13. Reliabilitsts- och validitetsdata avseende 
låggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av åtta uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

a )  S e  t a b e l l  1 0 .  

URVALS- RELIÄBILITET VALIDITET 
INSTRUMENT *r Hr La^ r rxy e 

- .86 .96 .96 .66 .76 

D : EF .88 .84 .91 .67 .78 

D : 27 % . 88 .84 .91 .67 .78 

D s EiE •
 

C
D
 
O
 

.90 .94 . 63 .78 
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Tabell 14. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
total grupp för ursprungligt prov och revi
derat prov efter utmönstring av fyra uppgif
ter. Den med streck (-) markerade raden avser 
ursprungligt prov. For övriga beteckningar se 
sidorna 21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT Xr 

REtIABILITET 
H La * r r r xy 

VALIDITET 
e 

- .76 .87 .61 .75 .81 

DjPMPG .79 .83 .77 .73 .83 

0:13 .78 .86 .78 .73 .82 

0: X2 .77 . 89 .64 .72 .79 

a) Se tabell 10. 

Tabell 15. Reliabilitets- och vallditetsdata avseende 
total grupp för ursprungligt prov och revi
derat prov efter utmönstring av åtta uppgif
ter. Den med streck (-) markerade raden avser 
ursprungligt prov. För övriga beteckningar se 
sidorna 21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT *r 

RßtiABILITET 
H L a •> 
r r - rxy 

VALIDITET 
e 

- .76 .87 .81 .75 .81 

DiPMPG .83 .85 .75 .68 .84 

D s 1 3 .80 .85 .80 .68 .79 

DÌ X2 .82 .90 .84 .68 .78 

a )  S e  t a b e l l  1 0 .  
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Tabell 16. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
höggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av fyra uppgifter. Den 
med streck £-) markerade raden avser ursprung 
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT 

>'• 'MM I' I ! "ViH Ii.L.' 
RELk/IÖILITET. . 
H r r rxy 

VALIDITET 
c 

- *
 O
 

.85 .83 .84 .84 

0 :PMPG .70 .88 

O) CO m .81 .86 

Ds 13 .75 .84 

CO CO •
 .84 .85 

D: x2 .78 .93 .88 

«f
r CO •

 .86 

a) Se tabell 10. 

Tabell 17. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
höggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av åtta uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung 
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS
INSTRUMENT *r 

RELI/BILITET 
H r r r xy 

VALIDITET 
e 

- .70 .85 .83 .84 .84 

D:PMPG .78 .91 .92 .75 .87 

D: 13 .79 .88 .88 .84 .83 

D:X2 .78 .79 .87 .82 .84 

a )  S e  t a b e l l  1 0 .  
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Tabell 18. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
låggrupp för ursprungligt prov och reviderat 
prov efter utmönstring av fyra uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidorna 
21 och 23. 

URVALS- RELIABItITIT VALIDITET 
INSTRUMENT I H Lf>> r , e r r r xy 

.86 .96 .96 .66 .76 

D:PMPG .86 .90 .94 .67 .77 

0:13b) -

D s X2 .88 1 .00 .97 .54 .67 

a) Se tabell 10. 
b) Har ej beräknats emedan endast en individ nått upp 

till kriteriegrënsen 13. 

Tabell 19. Reliabilitets- och validitetsdata avseende 
låggrupp för ursprungligt ?próv oeh rsl/iderat 
prov efter utmönstring av åtta uppgifter. Den 
med streck (-) markerade raden avser ursprung
ligt prov. För övriga beteckningar se sidferna 
21 och 23. 

URVALS- RELIABILITY VALIDITET 
INSTRUMENT Ir Hp LJ* r>xy e 

- .86 .96 .96 

CO to •
 .76 

D;PMPG .88 .84 .91 .67 .78 

D:13bJ - - - 7, -

Ol X
 

Q
 .92 1.00 .99 .58 .58 

a) Se tabell 10. 
b) Se tabell 18. 


