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ÖVERSIKT AV VISSA FÖRKORTNINGAR

Kompetensnivö/urval

Prov

A

AB

ABCE

ABDE

TRAFIKKORT

TRAK TOR

GR

TR

Provversion

Provva riant

Provkata log

Aspiranter som Söker A-behörighet (Iött motorcykel).
Skriftliga provet omfattar GR+A

Aspiranter som söker AB-behörighet (personbil, lätt
lastbil, mc). Skriftliga provet omfattar GR+B.

Aspiranter som söker ABCE-behörighet (tung lastbil).
Skriftliga provet omfattar GR+C+ E.

Aspiranter som söker ABDE-behörighet (buss). Skriftliga
provet omfattar GR+ D+ E .

Aspiranter som söker trafikkortsbehörighet (taxi).
Skriftliga provet omfattar GR+ B+ TK .

Aspiranter som söker traktorbehörighet. Skriftliga
provet omfattar GR+ T (grundprovet ör reducerat).

Grundprov (alla aspiranter oavsett sökt behörighet genomgår
grundprovet; 60 provuppgifter). \

Kompletteringsprov för A- behörighet (20 provuppgifter) .

Kompletteringsprov för AB- och trafikkortsbehörighet

(20 provuppgifter) .

Kompletteringsprov för ABCE-behörighet (20 provuppgifter) .

Kompletteringsprov för ABDE-behörighet (l5 provuppgifter).

Kompletteringsprov för ABCE- och ABDE-behörighet
(15 provuppgifter) .

Kompletteringsprov för trafikkortsbehörighet (10 prov-
uppgifter).

Kompletteringsprov för traktorbehörighet (20 provuppgifter) .

Av varje prov utom TR finns det ett antal parallella prov-
versioner. Provversionerna skiljer sig åt när det gäller
provuppgifterna (GRl har andra provuppgifter ön GR2, osv).

Provvarianterna har samma provuppgifter men skiljer sig åt
vad gäller den ordning i vilken provuppgifterna förekommer.

Det finns sex provkataloger. Varje katalog innehåller en

uppsättning prov -version eller variant - från varje provtyp.
Varje katalog innehåller således en GR-version, en A-version
en B-version osv, totalt 8 prov.



SUMMARY

Spolander, K. , The Differentiated Written Driver's Licensing Tests. An Analysis

of the Characteristics of the Tests Used During 1973. The National Swedish Road

and Traffic Research Institute, Report No. 46, 1974.

The written driving license tests introduced in connection wi th the differentiated

driver licensing system of January 1 . , 1973, were subiected to analysis. The study

was carried out on behalf of the National Swedish Road Safety Office and covers the

two sets of tests used during 1973.

The purpose of the study was to analyse the Characteristics of the tests in various

respects, the predictability of test characteristi cs, changes in these Characteristics

over time, the equivalence of parallel versions of the tests and the qualities of separate

test items .

The analysis is based on a number of randomly sampled response sheets submitted by

license applicants; the samples comprising 4, 260 persons in all.

The written driver's license tests are composed of a basic test and one or'more supple-

mentary tests. The basic test must be taken by all applicants irrespectively of the type

of certificate applied for. The supplementary tests are selected according to type of

certificate (motorcycle, car/light truck, heavy truck, bus, heavy trailer, the

_so-called Traffic License and, finally, tractor) . 'The first set of tests, which was used

during the first half of 1973, included three parallel versions of the basic test, two

parallel versions of the supplementary tests for motorcycles and heavy truck and one for

each of the other categories. The second test, introduced inAugust l973, comprises

six parallel basic test versions and three of each supplementary test except for the tractor

test, where only one version is available. The testsare arranged in fixed combinations

within six test catalogues.

The_f_i_rs_t_s_e_t_of_tes_t; During spring 1973, the development of the pass/fail proportions was

quite dissatisfactory. The proportion of passed AB-applicants (car/light trud<) increased

very rapidly to unacceptable levels asa result of a decision made by the -Road Safety

Office to make the tests public, thus giving applicants the opportunity of practising the



tests in advance. The passfail-limit had been laid down, according to a number of

criteria, so as to yield a predicted proportion of passed applicants of 75 per cent. The

proportion that actually passed the tests, however, quickly increased to about 90

per cent.

The results suggest that it is not possible to let the applicants be familiar wi th the

specific test versions in advance, unless certain conditions are fulfilled. However, if

the number of alternative, parallel test versions is large and provided this is also the

case for the total amount of test items, and if the published and actual tests differ in

terms of order of item and item distribution over test versions and, finally providing the

actual tests are continuously revised and changed, then such- an open attitude - desirable

per se - might be sufficiently sustained.

The_s_e_c_o_n_d__s_e_t_<_>t:_test§_. ln connection with the introduction of the extended set of

tests the publication of the tests was terminated, thus putti ng an end to the possibilities

for applicants practising in advance. Accordingly, during the autumn of 1973, the

proportion of passed AB-applicants was more moderate, and increased fram 70 to 84

per cent. On the other hand, if the original obiective of a 75 per cent passed level is

to be maintained, certain measures have to be taken. For instance, the cut-off limit

should be raised and/or some of the tests modified.

The supplementary tests vary considerably in difficulty. Certain variations must be

.allowed for, considering the demands and requirements of different types of certificates.

The results, however, suggest that measures be taken wi th respect to some of the more

deviant tests .

As to the equivalence of parallel test versions, there are differences between the six

basic test verSions and also between someof the supplementary test versions. A simple

and direct way of making them equivalent would be to change the combinations of basic

and supplementary versions in order to get a balance between easy versions and difficult

ones .



As regards the modified criterion-referenced test model used in developing the tests, the

over all reliability of the basic tests can be regarded as acceptable (KR20= .75). The

reliability of the supplementary tests its lower (KR20= .54; the difference is explained

by the difference in number of test items). Due to the non-compensatory scoring system,

however, the reliability has to be regarded from two points of view. From the position

of the lifepsingguthgrijy - the Road Safety Office - the reliability is satisfactory.

The risk of passi ng applicants with insufficient knowledge, in terms of true scores, is

low, and in some cases very low. The chansce of an applicant with a true score two

points below the cut-off limits passing the combination of the oO-item basic test and

the 20-item complementary test, is about 1 per cent. If the true score is one point below

the limits the chance rises to about 7 per cent. The corresponding chances for applicants

with the basic test and two complementary tests are about 0.] and 2 per cent respectively.

However, the reliabilityregarded by the applifgpjs is not quite satisfactory. The risk' of

failing is quite high even though the knowledge is sufficient. Not until the true scores-

are three points above the maximum failure score, the risk for incorrect failure falls

below, TO per cent.

To some extent, measures could be taken to solve this problem. Ananalysisåoffinter-

test correlations suggests that the basic and supplementary tests cover different areas of

traffic knowledge to such an extent that the present non-compensatory scoring model

should be preserved in principle (36 per cent of the true variance is quite unique for

these tests). An adequate measure, then, might be a somewhat slighter modification of

the scori ng model. Within certain limits an outstanding performance on the basictest

should be allowed to compensate for a slight failure on a supplementary test.



vii.

SAMMANFATTNING

Denna rapport redovisar en analys av de skriftliga förarprov som infördes i anslutning

till det differentierade körkortssystemet lianuari 1973. Undersökningen har genomförts

på uppdrag avistatens trafiksäkerhetsverk och omfattar båda de provuppsättningar som

varit i användning under år 1973.

Undersökningen har syftat till att studera provens egenskaper, provegenskapernas förut-

sägbarhet, egenskapernas förändringar över tid, parallella provversioners likvärdhet

samt enskilda prövuppgifter.

Analyserna har baserats på ett antal urval av körkortsaspiranters prov, totalt 4.260

aspi ranter .

De differentierade skriftliga förarproven består av ett grundprov som samtliga aspiranter

måste genomgå oavsett sökt behörighet. Därefter tar aspiranten ett eller flera komplette-

ringsprov beroende på vilken behörighet han. önskar. Antalet kompletteringsprov är siu,

nämligen A motorcykel, B personbil/lätt lastbil, C tung lastbil, D buss, E tungt släp,

TK trafikkort samt TR traktor. Proven ligger i fasta kombinationer i sex provkataloger.

Den första provuppsättningen som var i användning drygt första halvåret 1973 omfattade

tre parallella versioner av grundprovet, två parallella versioner av A- och C-proven samt

en version av övriga kompletteringsprov. Den andra provuppsättningen som trädde i kraft

i augusti l973 omfattar sex parallella grundprovsversioner samt tre parallella versioner

av varie kompletteringsprov utom TR-proveit som endast finns i' en version .

_Delförstaprovuppsätjnirlgerl. Utvecklingen under våren 1973 var klart ogynnsam.

Andelen godkända AB-aspiranter ökade mycket snabbt upp till oacceptabla nivåer som en

fölid av beslutet att släppa proven fria vilket gjorde det möjligt för aspiranterna att i

förväg träna på proven. Utifrån ett antal kriterier hade godkännandegränsema lagts så

att en beräknad andel på ca 75 % godkända skulle erhållas. Andelen godkända ökade

emellertid snabbt upp till ca 90 %.



viii.

Resultaten tyder på att det inte är möjligt att låta aspiranterna få ta del av proven i

förväg . Om antalet alternativa parallella provversioner är stort, den totala mängden

provuppgifter omfattande, den offentliga och den egentliga provuppsättningen skilier

sig åt vad gäller provuppgifternas ordningsfölid och förekomst i skilda provversioner och

om de egentliga provversionema fortlöpande byts ut och revideras, kan emellertid förut-

sättningar finnas för en sådan i och för sig önskvärd öppen attityd.

P_e_n_<_:r_1dr_aprovuppsättnirlgerl. Med den utvidgade provuppsättning som kom i användning

i augusti 1973 upphörde i princip aspiranternas möiligheter att i förväg träna på proven.

Ökningen i andelen godkända AB-aspiranter har då varit av en mer måttlig omfattning,

från 70 till 84 % under hösten 1973. Ökningen har haft ettavtagande förlopp och

sannolikt är andelen godkända fortfarande under våren 1974 under 90 % . Om emellertid

den ursprungliga målsättningen 'med 75 % godkända skall behållas erfordras vissa åtgärder

som tex höjning av B-provets godkännandegräns eller revision av detta prov.

De olika provtyperna varierar avsevärt i svårighetsgrad. En viss variation måste före-

komma med hänsyn till de krav som skilda kompetensnivåer ställer. För åtminstone två

av kompletteringsproven, A och B, låg andelen godkända emellertid så pass högt att det

är motiverat med mer omedelbara åtgärder i syfte att öka svårighetsgraden. Omarbetning

»med utbyte av lätta provuppgifter är att föredraga framför höining av gocn<ännandegränsen

eftersom provens spridning är liten.

' Det är även motiverat att uppmärksamma grundprovet för traktorkompetens. Andelen

traktoraspiranter som underkänns på grundprovet är mycket hög (48 °/o) . En åtgärd som

föreslås är att sänka godkännandegränsen något för denna grupp, åtminstone tillfälligt

innan utbildningsorienterade åtgärder hunnit vidtagas.

När det gäller de alternativa provzeçiarlerpgsjikvälillen:förekommer variationer i svårig-

hetsgrad. Skillnaden i andel godkända AB-aspiranter, tex, mellan den lättast prov-

katalogen och den svåraste uppgår till lö % . Denna variation är olycklig ur dels rätt-

visesynpunkt, dels med tanke på den homogenitet i trafikkunskaper som eftersträvas vad

gäller nyblivna körkortsinnehavare.

När det gäller grundprovet faller de sex versiOnerna i två grupper, en något svårare

och en något lättare grupp. Vidare finns det skillnader i svårighetsgrad mellan de

olika alternativa versionerna av kompletteringsproven A, B, C och TK. Kompletterings-

proven D, E och TR är av samma svårighetsgrad oavsett i vilken provkatalog de förekom-

mer.



_Kpmbipgtiorlerl av grundprov och kompletteringsprov är inte den optimala utifrån prov-

versionernas variation i svårighetsgrad. Likvärdheten mellan provkatalogerna kan ökas

om vissa kompletteringsprovsversioner skiftar plats i provkatalogerna så att svåra grund-

prov balanseras av lätta kompletteringsprov.

Beligbiliteterl hos grundprov och kompletteringsprov uppgår till i genomsnitt r = .75

resp rkk= .54 (KRZO) . Olikheten beror på olikheter i antalet provuppgifter. gngtersom'

grundprov och kompletteringsprov .rättas icke-kompensatoriskt måste reliabiliteten bedö-

mas från :vågjgångspunktey Sett från den körkortsu tfärdande myndighetens sida är

reliabiliteten effektiv. Riskerna att godkänna aspiranter med otillräckliga kunskaper är

små, och i vissa fall mycket små. Chansen för en aspirant vars egentliga, eller sanna,

poängtal ligger två poängenheter under godkännandegränserna att ändå bli godkänd upp-

går till ca 1 %, och ca 7 % omshans egentliga poängtal ligger en poängenhet under god-

'kännandegränserna . 'Motsvarande för aspiranter med två kompletteringsprov - tex ABCE

och ABDE - uppgår till 0,1 % resp ca 2 %. Detta Förhållande är positivt ur trafiksäker-

hetssynpu nkt . I

Från den enskilde aspirantens utgångspunkt är emellertid reliabiliteten otillfredsställande.-

Riskerna är stora att underkännas även då aspiranten har tillräckliga kunskaper. Det är

först när aspirantens sanna poängtal ligger minst tre poängenheter över de kritiska vär-

dena - dvs de maximala poäng som ger underkänt - som risken för felaktiga underkännan-

den blir mindre än 10 %.

.Olika åtgärder kan vidtagas för att komma tillrätta med detta problem. Analyser av som-

banden mellan proven tyder på att grundprov och kompletteringsprov mäter olika slags

trafikkunskaper i tillräckligt stor utsträckning för att den nuvarande icke-kompensatoriska

rättningsmodellen i princip bör behållas (36 % av den sanna variansen är unik för proven).

En lämplig åtgärd som föreslås ti ll närma re utredning är en viss uppmiukning av den icke-

kompensatoriska rättningsmodellen. lnom vissa gränser skulle en klar överprestation på

grundprovet tillåtas kompensera en ringa underprestation på ett kompletteringsprov.

Ett av proven - TK-provet - uppvisar dock så pass stora reliabilitetsbrister att mer direkta

ingrepp i detta prov är nödvändigt.

Den manuella rättningen fungerar tillfredsställande. Vissa enkla åtgärder föreslås som kan

förbättra rättni ngsprecisi onen ytterligare .



1.2\

BAKGRUND

Den undersökning som redovisas i denna rapport har genomförts på uppdrag av statens

trafiksäkerhetsverk (TSV) . I samband med införandet av de differentierade körkorten

1973-01-01 trädde nya skriftliga förarprov i kraft. Proven hade konstruerats av

statens väg- och trafikinstitut och TSVi samverkan (Spolander, 1974).

Denna undersöknings allmänna syfte är att studera hur de nya skriftliga förarproven

har fungerat under år 1973.

De differentierade skriftliga förarproven

De nya proven har en uppläggning som är anpassad till körkortsdifferentieringen.

Samtliga sökande genomgår oavsett sökt behörighet ett grundpryy. Grundprovet

täcker sådana utbildningsmål som varie förare skall nå oberoende av vilken typ av

fordon han avser att köra. Grundprovet kompletteras med ett eller flera komplettering:

prov. Kompletteringsproven svarar för differentieringen mellan skilda kompetensnivåer.

Tabell 1 . Översikt av provuppsättningar år 1973

         

ANTAL PROVVERSIONER

,ö URSPRUNGL. UTVIDGAD
Antal prov- Grans FROVUPP_ FROVUPP_
uppgifter per förgod- SATTNING * SATTNING
version känd 1. 1-3.8. 1973 6.8.1973 -

GRUNDPROV (GR) 60** 51** 3 v 6
Kompl . A mc 20 15 2 3

B . pbil,|ätt lastbil 20 15%*5 1 3

c rang lastbil 20 16 2 3

D buss 15 12 _ 1 3

E tungt släp 15 12 1 _ 3

TK TRAFIKKORT 10 8 ' 1 3

TR TRAK TOR 20 15 1 1

* Viss revision pga ändringar i VTK 1973-05-01
*4(- Grundprovet för traktorkompetens omfattar 50 provuppgifter; godkännande-

gräns är 42 poäng.
*tt* För trafikkortssökande är godkännadegränsen 16 poäng på kompl .prov B

  



2.

Proven ligger i seäprgvkgtdlpgek Varje katalog innehåller en uppsättning prov, dvs

ett grundprov, ett A-prov, ett B-prov osv, totalt således 8 prov. Provkatalogen utgör

en fast kombination av enskilda provversioner där provversionens placering till en given

katalog inte kan ändras under användningsperioden . Vid provförrättningen får aspiranten

hela provkatalogen men besvarar endast de prov som gäller för den behörighet han söker.

Under år 1973 har två provuppsättningar varit i' användning. Den första - den ursprung-

liga - trädde i kraft 1 jan och togs ur bruk 3 aug. Den 6 aug trädde en utvidgad prov-

uppsättning i kraft. Utvidgningen innebar att den ursprungliga totaluppsättningen prov-

uppgifter fördubblades från 340 till 6801) och att därmed antalet parallella provversioner

u tökadesz) .

 

1) Samtliga provuppgifter är dock inte unika. Ett mindre antal provuppgifter före-
kommer med samma utformning i flera prov eller provversioner.

2) Den utvidgade uppsättningen provuppgifter fördelades i princip så att varie prov-
version till hälften kom att bestå av gamla provuppgifter och till hälften av nya.
Denya provuppgifterna hämtades i viss utsträckning från det material av icke
använda uppgifter som utprövats i samband med konstruktionen av den ursprungliga

provuppsättningen. l viss ut$träckning utgiordes deav icke utprövade nykonstruk-
tioner.



2.1

SYFTE

Undersökningen har omfattat båda provuppsättningarna, dels den ursprungliga, dels

den utvidgade som trädde i kraft 6 aug . Undersökningen har syftat till att studera

följande, nämligen (l) provegenskapernas förändringar över tid, (2) provversionernas

likvärdhet, samt (3) provegenskapernas förutsägbarhet. Dessutom har hela proiektet

även syftat till att fastställa de enskilda provuppgifternas egenskaper. Analysen av
1)

de enskilda provuppgifterna redovisas emellertid inte i denna rapport .

Förändringar över tid

 

När ett prov varit i användning en tid erhåller trafikskolor och körkortsaspiranter på

skilda vägar förkunskaper om provet, inte bara om provets principiella uppläggning

och innehåll utan även om enskilda provuppgifter. Provetblir i sak lättare.

Syftet här är att studera föijipdringar__frclmföigllLsyårigheçgrdd_ i första och andra

provuppsättningen under våren resp hösten 1973.

Den ursprungliggprgxiuppsäjtrjngelsläpptes helt fri. Trafiksäkerhetsverket sålde proven

till trafikskolorna vilket innebar att proven kunde användas som vilket undervisnings-

material som helst i utbildningen. Detta beslut att släppa proven fria fattades på ett

mycket sent stadium, i december 1972, dvs alldeles innan proven skulle träda i kraft.

'En viktig förutsättning för provkonstruktionen ändrades i och med detta beslut.

Trafiksäkerhetsverket bedömde emellertid att fördelarna med frisläppta prov övervägde

nackdelarna . Den främsta motiveringen för beslutet var att man därigenom undvek

en icke önskvärd smyghantering med förarproven. Eftersom antalet provförrättningar

är mycket stort - över 200.000 årligen - är det i princip omöjligt att hindra att proven

 

T) De enskilda provuppgifterna har beskrivits med avseende på svårighetsgrad, svars-
fördelningen över svarsalternativ, provuppgiftens bidrag till provets reliabilitet.
Analysen av provuppgifterna redovisas i en separat rapport som utöver' erhållna
mätdata även innehåller kommentarer och ändringsförslag i anslutning till de

enskilda provuppgi fterna .



förr eller senare komm er ut. Förutom de uppenbara risker för en mer eller mindre dold

kommersiell hantering fästes stort avseende vid de orättvisor detta skulle medföra .

Vissa aspiranter skulle genom att de på ett eller annat sätt kommit över proven haft

tillfälle att i förväg träna på dem medan andra aspiranter inte skulle haft sådana

möjligheter.

' Ytterligare ett motiv för beslutet var att proven var konstruerade efter andra principer

än de tidigare och att de kom i anslutning till en så pass genomgripande förändring på

förarutbildningens område som det differentierade körkortssystemet. Efterfrågan på

information om dessa förändringar med de fölider det differentierade körkortssystemet

skulle få på provsidan var stark, trots den information som tidigare lämnats i_ skilda

sammanhang. Genom att låta trafikskolorna få ta del av provmaterialet kunde ett i och

för sig berättigat inforrnationsbehov tillgodoses.

Denna öppna attityd från trafiksäkerhetsverkets sida som beslutet innebar, medförde

att provmaterialet användes i en mycket stor utsträckning i trafikskoleundervisningen

under våren. Relativt snart observerades emellertid icke önskvärda konsekvenser.

Proven kom i ännu högre grad än tidigare att styra utbildningen på bekostnad av utbild-

ningsmål som inte varit möiliga att fånga upp i proven . Aspiranternas provprestationer

förbättrades i en utsträckning som äventyrade provens kunskapskontrollerande funktion .

Beslutet att släppa proven fria fattades vidare med förutsättningen att de nya proven

.fortlöpande skulle förnyas. Ett sådant kontinuerligt utvecklingsarbete där man successivt

förnyar delar i provuppsättningen torde ändå vara nödvändigt oberoende av om proven

är fria eller inte. Även med långtgående restriktioner sprids förr eller senare kännedom

om proven .

 

1) Ett prov kan betraktas som ett urval provuppgifter från en definierad eller hypotetisk
population provuppgifter . l och för sig är man inte intresserad av aspirantens presta-
tion på det enskilda provet. Det som är intressant är de slutsatser man kan dra om

aspirantens prestation om han skulle ha prövats på hela populationen provuppgifter.
Förutsättningen för att dra sådana slutsatser är emellertid att provuppgifterna i det
enskilda provet utgör ett representativt urval från hela populationen.

Vad som i princip händer när trafikskoleeleverna tillåts träna på enskilda prov är att
provuppgifternas representativi tet minskar.- Aspiranterna presterar bättre iust på detta

enskilda prov än vad de skulle göra om de prövades på ett annat urval provuppgifter
eller hela populationen provuppgifter. Härigenom reduceras de enskilda provens förrnågc
att kontrollera aspiranternas kunskaper.



2.2

2.3

Förhållandena ändrades i och med att den utvidgadeprovuppsättningen trädde i kraft

i aug 1973. Även om provenfonnellt sett inte blev konfidentiella upphördeipringip

möjligheterna för körkortsaspiranterna att i förväg träna på proven.

Provversionernas likvärdhet

 

Som framgår av tabell 1 finns det fn sex parallella grundprovsversjoner och tre versioner

av varje kompletteringsprov med Undantag för TR där endast en version förekommer.

Kampletteringsproven Förekommer vidare i två varigpter. De båda varianterna har samma

provuppgifter men skilier sig åt vad gäller den ordning med vilken provuppgifterna

1)förekommeri provet .

Syftet här är att studera provversionernas grad av likvärdhet. Ur bl a rättvisesynpunkt

är det naturligtvis betydelsefullt att proven i en katalog inte är svårare - eller

lättare - än proven i en annan katalog.

Provegenskapernas förutsägbarhet

Konstruktionen av förarproven hade omfattat ett flertalwutprövningar (Spolander, 1974) .

Utprövningarna syftade till att ge underlag för val av lämpliga provuppgfter, samman-

sättning av likvärda provversioner, gränser för godkännanden osv.

Syftet här är att studera i vilken utsträckning som provens egenskaper kunde förutses

utifrån dessa utprövni ngar .

 

) När det gäller TR finns en provversion i tre sk varianter (samma innehåll men
olika itemordning) .
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Svarsblanketter Från samtliga provFörröttningar år 1973 har arkiverats på TSV central- I

och stationsorter. Svarsblanketten omfattar aspirantens svar på de enskilda provupp-

gifterna, erhållna poöngsummor på proven (från förröttningsmannens manuella röttning),

_samt vissa uppgifter om aspiranten (namn och födelsenummer).

Undersökningen har omfattat insamling och bearbetning av urval av dessa svars-

blanketter.

Urval

 

Vad gäller den ursprungliga provuppsöttningen omfattar undersökningen enbart

grundprov och kompletteringsprov B (AB-aspiranter) . l Fråga om den utvidgade

provuppsöttningen omfattar undersökningen förutom grundprovet även samtliga

kompl etteringsprov .

Tabell 2. Översikt av urvalen: antalet aspi'ranter (N), tidsperioder samt prov.

 

URSPRUNGuG
PROVUPPSATTNING

UTVIDGAD
PROVUPPSÄTTNING

         

:igpefenr N Tidsperiod Prov N Tidsperiod Prov

A 150 Månad09 GRoA

AB 2.160 vecka 2,5, GRo B 1.350 Vecka 33,38 GROB
9,15,2l 027 048

_ _ _ _ _ _ _ _ --.1,_..______I..____. ---________.._____.._...___ ---______...

ABCE 150 Månad 10-11 GR, c 0 E

________ __,_____________._________________________________m

ABDE 150 Månad 10-11 GR, 0 0 E

_________ _.____.________.___________1___________ _________m

TRAFIKKORT 150 Månad 11 GR, Bo 11<

- - - - - - - - - - - u - - - - - - - - - - - _--lh---In--------1-----------4---------+l

TRAKTOR 150 Månad 09-10 GR 0 TR

  



I Totalt omfattar undersökningen prov från fågé9_a_s_p_i_[a_n_t_e_r. För den ursprungliga prov-

uppsättningen uppgår urvalet till 2.160 aspiranter. Den utvidgade provuppsöttningen

omfattar 2.100 aspiranter, fördelade på sex kompetensnivåer .

Samtliga svarsblanketter från de tidsperioder och för de kompetensnivåer som anges i

tabell 2 ovan insamlades från samtliga TSV central- och stationsorter med tillhörande

mottagningsorterz). Med hänsyn till minimibehovet svarsblanketter ur analysteknisk

synpunkt giorde VTT därefter slumpmässiga urval från de inskickade uppsöttningarna svars-

blanketters) . I

Resultaten är således generaliserbara till de tidsperioder, prov och kompetensnivåer som

undersökningen täcker.

 

l) Undersökningen har ei omfattat vissa ovanligare kompetensnivåer som tex ABE och
ABCDE .

2) I fråga om AB-urvalen * fick stationsorten inom de angivna veckorna völ ia

svarsblanketter från en av veckodagarna tisdag, onsdag eller torsdag som haft prov-

förröttningar i normal omfattning. Samtliga svarsblanketter från den valda dagen
skickades in till VTl.

3) Urval på detta sött giordes för samtliga kompetensnivåer utom ABCE dör samtliga de
svarsblanketter för månad 10 och H som erhållits från TSV central- och stationsorter

anv'dndes. De slumpmässiga urval VTl gjorde ur de erhållna uppsöttningarna svars-
blanketter var bundna på så sött att fördelningen svarsblanketter över central- och
stationsorter bi behöl ls .



3.2 Analysmetoder och signifikansnivåer

Materialet har huvudsakligen studerats med variansanalys, i några fall med chiz.

Med några undantag - som anges i de aktuella fallen längre fram - har en kritisk

signifikansgräns på 0= .lO tillämpats . Eftersom en relativt hög signifikansgräns

använts redovisas erhållna signifikanta p-värden (i kategorierna <. 10, <.05 samt

<.Ol).

Med undantag för analysen av enskilda provuppgifter (i temanalysen) - vilken som

tidigare nämnts inte redovisas i denna rapport - har analyserna huvudsakligen baserats

på de av förrättningsmännen manuellt framtagna poängsummorna. ÖverensStämmelsen

mellan manuell och maskinell rättning är visserligen inte perfekt men ändå så pass god

att de manuella poängsummorna kunnat användas utan någon egentlig nackdel (se av-

snitt 5.8). I några fall utöver itemanalyserna har beräkningarna grundats på maskinell

rättning. Detta anges särskilt i de aktuella fallen .

 

]) I och med den förhållandevis höga signifikansnivån ökas undersökningens känslighet
när det gäller att upptäcka svagheter i provuppsättningarna (förändringar över tid,
olikheter mellan parallella provversioner etc). Risken att dra den felaktiga slut-
satsen att tex parallella provversioner är likvärda då de faktiskt är olika har
minskats på bekostnad av risken att dra slutsatsen att de är olika då de faktiskt är

likvärda .

Valet av signifikansnivå har emellertid som framgår av resultatredovisningen inte haft
någon större praktisk betydelse. I de flesta fall där signifikanta effekter konstaterats
ligger erhållna p-värden på .05 och därunder.



4.1

URSPRUNGLIG PROVUPPSÄTTNING VÅREN 1973

Provegenskapernas förutsägbarhet

Strax innan de nya proven skulle tas i bruk genomfördes i december 1972 en slutlig

utprövning. Denna utprövning giordesmed två syften. Provens mätegenskaper behövde

'slutgiltigt kontrolleras innan proven fördes in i verklig användning. Vidare

erfordrades underlag för att bestämma godkännandegränser.

Decemberutprövningen omfattade 600 körkortssökande för bil. Urvalet hämtades

från ca hälften av TSV stationsorter där varie stationsort bidrog till urvalet i proportion

till stationsortens andel av den totala förrättningsproduktionen. Körkortsaspiranterna

erhöll utan förvarning de nya proven i stället för de gamla .

l tabell 3 nedan redovisas en iämförelse mellan decemberutprövningen och mättillfälle

vecka 2/1973. Av allmänt intresse omfattar tabellen även data för en icke utbildad

grupp, nämligen trafikskoleelever som genomgått provet i samband med introduktions-

lektionen på trafikskola (genomfördes under ian 1973).

För att kommentera denna grupp först så framgår av tabellen att proVen effektivt

skiljer mellan icke utbildade och utbildade elever. Sannolikheten är låg att en icke

2)utbildadskall klara provet - i genomsnitt 4,5 % över de olika provversionema

 

1) Som kompensation för den överraskning som aspiranterna utsattes för tillämpades
generösa rättningsprinciper, se TSV PM körkortsbyrån 1972-12-01.

2) Vid provkonstruktionen utgiorde provuppgiftens förmåga att skilia mellan utbildade
och icke utbildade ett kriterium för värdering" av provuppgiften.
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Tabell 3. Jämförelse mellan utprövning i december 1972 och mättillfälle
vecka 2/19730 -

              

__ I) Procent över _ 1)- I) Jämförelse asp.
X GK-gränsen n dec/72 - v 2/73

GRUNDPROV 12) Ej utbildade 39,21 6,7 7,56 194

Aspiranter dec/72 49,54 53,5 5,70 202

Aspironter v 2/73 50,49 58,3 ' 7,02 120

GRUNDPROV 2 Ej utbildade 39,51 6,4 8,14 204

F :7 97 p< 013)Aspironter dec/72 51,53 ' 63,7 4,35 201 dec-ia" ' °

Aspiranter v 2N3 52,47 78,3 4,97 120

GRUNDPROV 3 Ei utbildade 37,72 3,0 6,75 201

i Aspiranter dec/72 49,51 50,2 5,39 197

Aspiranter v 2//3 50,64 ' 55,8 4,57 120

KOMPLPROV B Ei utbildade 13,64 43,9 3,23 599

F :51 03 p< 014)Aspiranter dec/72 16,71 86,0 2,63 600 _ dec-iaf, ' '

Aspiran'ter v 2/73 17,49 90,6 1,94 360

TOTALT: Ei utbildade 4,5 599
GRUliDPROV 1-3 Aspimmer dec/72 53,0 600

KOMPLPROV B Aspiranter v 2/73 61,9 360

     

å

 

1) 74 = medelvärdet på provet, dvs det genomsnittliga antalet rätt besvarade provupp-
gifter; = standardavvikelse (unbiased);, n = antal personer i urvalet.

2) Grundprov 1 fanns i katalog 1 och 4, grundprov 2 i katalog 2 och 5 samt grundprov
3 i katalog 3 och 6. i

3) Utprövningen i december 1972och mättillfälle v 2/1973 har i fråga om grundprovet
studerats i en 2 x 3 variansanalys (fixed), Korrektion för olika cellfrekvenser har
gjorts enligt Winer, 1970 s 241 ff (11h = 149,99). Analysen gav följande resultat:

= 7,97 p <.01 (SS = 228,01, df=1, MS = 228,01), F - 13,33grupp provversion _
p <.01 (SS = 762,96, df = 2, MS = 381,48);, denna effekt av provversion tas upp i
avsnitt 4.2 _s 15 nedan; F = 0,03 ES (55 :1,77, dr = 2, M5 = 0,88

interaktion

. = 27294,95, df. = 954, M5.
lnomgrupp lnomgrupp Inomgrupp

4) Utprövningen i december 72 och mättillfälle v 2/73 har i fråga om B-provet studerats
i en 2 x 3 variansanalys (mixed, provvariant = random). Korrektion för olika cell-
frekvenser har gjorts enligt Winer, 1970, s 241 ff (B = 149,99). Analysen gav
följande resultat: Fgrupp = 51,03 p <.O1 (SS = 135, , df = 1, MS =135,33)°,

= 1,36 ES (55 = 15,66, df = 2, MS = 7,83); de icke signifikanta effekt-

interaktion = 0'46 ES (55 = 5'30'
df = 2, MS = 2,65); 55. = 5484,02, df. = 954, MS. = 5,75.

Inomgrupp Inomgrupp Inomgrupp

provvariant

erna av provvariant tas upp i avsnitt 4.3 nedan; F
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Bedömningen av i vilken utsträckning som provegenskaperna kunde förutses baseras på

en jämförelse mellan decemberutprövningen 72 och mättillfälle vecka 2/73 vad gäller

(l) medelvärden, (2) varianser, (3) andel goakända, (4) provens reliabilitet, samt (5)

sambandet mellan enskilda provuppgifters lösningsfrekvenser.

Som framgår av tabell 3 ovan ligger medelväLdErLa_ en poängenhethögre i vecka 2/73

än vad man skulle kunnat vänta sig utifrån decemberutprovningen. Skillnaden är signi-

fikant både för grundprovet och B-provet (p < .Ol , se tab 3). Skillnaden är emellertid

Liten och torde vara en effekt av körkortsaspiranternas högre motivation förorsakad av

de då okända proven.

Det finns vissa olikheter i provens 2259:15 men förändringen från dec 72 till vecka

2/73 är inte systematisk. När medelvärdet - som redan från början låg förhållandevis

högt - ökar skulle man kunna förutse en reducerad varians (takieffekter) . Detta är

emellertid fallet endast för grundprovsversion 3 och B-provet. Den genomsnittliga

variansen för grundprovsversionerna i vecka 2/73 var större än i december (31,62

jämfört med 26, 82). Skillnaden ligger på en nivå som nätt och iämnt är signifikant på

en lO-procentig nivå (erhållet F-värde = 1, l8; kritiskt F-värde ,'13 l, 17). Eftersom

emellertid förändringen inte är systematisk - variansen i grundprovsversion 1 och 2

är större 1973 än l972 medan förhållandet är det omvända för version 3 - och eftersom

den hopvägda förändringen går i en riktning motsatt den förväntade, är sannolikt den

konstaterade skillnaden vad gäller grundprovet slumpmässigt betingad.

Skillnaden i fråga om B-provets varians går i förväntad riktning . Vecka 2/73 har en

mindre varians än dec 72 '(F=l,84 p < .01),

êpäglen_go_dl:ärlda är en funktion av provens medelvärden och varianser (och naturligtvis

även fördelningsform och godkännandegräns) . I december 72 nådde totalt 53 % av

aspiranterna de godkännandegränser på grundprov och kompletteringsprov B som senare

fastställdes (godkänd 251 resp 2 l5 poäng). Den verkliga andel som sedan kunde

konstateras i vecka 2/73 uppgick till 62 % (2 = 2,69)]) .

 

1) De godkännandegränser som fastställdes var således stränga, åtminstone initialt sett.
Skälet för detta var helt enkelt att proven släpptes fria - se avsnitt 2.1 ovan där '
detta närmare utvecklas - och att godkännandegränserna därför måste sättas med viss

marginal. Efter det att förhållandena stabiliserats bedömdes att godkännandenivån
med de gränser som valdes skulle ligga omkring 75 %, en något lägre nivå än vad som

gällde för de gamla proven. Som emellertid framgår av avsnitt 4.4 ökade andelen
godkända under våren l973 snabbt upp till oacceptabla nivåer.
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Trots de skillnader som kan konstateras ger på det hela 'taget utprövningen i dec 72 en

goiliörutsägbgrhet_ av provens medelvärden, spridningen och andel goakända.

Provens Läigbilitet redovisas närmare i avsnitt 4.5 nedan. När det gäller grundproven '

uppmättes samma genomsnittliga reliabilitet för ianuari-urvalet som för december-

urvalet. B-provet erhöll en lägre koefficient i vecka 2/73 än i dec 72.. Eftersom provens

reliabilitet ligger på en acceptabel nivå är förutsägbarheten meningsfull vad gäller

provens medelvärden, spridningen och andel godkända. En aspirant med dåliga kunskaper

som erhållit en låg provpoäng i december-mätningen skulle också om han prövats i

vecka 2/73 erhållit en låg provpoäng, och viceversa.

_Möjlighetem slutligen, att utifrån decemberutprövningen förutsäga enskilda prgzgpg:

gifters svårighetsgrad är mycket god som framgår av tabell 4 nedan . Sambandet mellan

lösningsfrekvenserna i decemberutprövningen och mättillfälle vecka 2 är högt, r = .94

totalt över samtliga 200 provuppgifter.

Tabell 4. Sambandet mellan' provuppgifternas lösningsfrekvenser (p-värden) i
utprövningen dec 1972 och mättillfälle vecka 2/1973 (produkt-
momen tkorrelationskoeffi cien ter) -N-

 

i tem

 

GRUND T .96 60
2 .93 60

a 3 . .96 _ 60
KOMPL. B .95 20
TOTALT .94, 200

     

i Korrelationsberäkningama är
baserade på maskinellt framtagna
lösningsfrekvenser

n =se tab3

Det kanske bör tilläggas att korrelationskoefficienterna i tabell 4 ovan. ingenting

säger om generella nivåförskiutningar mellan de båda mättillfällen . En sådan förskiutning

har ägt rum vilket konstaterats i tabell 3. Däremot betyder det höga sambandet att

provuppgifternas svårighetsgrad relativt varandra inte förändrats i någon större utsträck-'

ning. En provuppgift som i förhållande 'till de övriga provuppgifterna var mycket svår

i decemberutprövningen har behållit sin relativa position vid mättillfälle vecka 2.
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Grundprovet: förändringar våren 1973 samt provversionernas likvördhet

 

Grundprovet under våren 1973 har studerats i en 3x6 tvåfaktor-design dör n = 120

samt N = 2.160 (3 provversioner, 6 möttillföllen).

Tabell 5. Grundprovet (AB-aspiranter). Effekter av möttillfölle och provversion
(variansanalys fixed model).

       

Varianskölla SS Df MS F

Möttillfölle 8018,49 5 1603,7O 81,28 p < . 01

Provversion 464,51 2 232,26 11,77 p_ < . 01

Interaktion 423,23 10 42,32 2,14 p < . 05

lnomgrupp 42264, 17 ' 2142 19,73

Total 51170,39 2159

 

Som framgår av variansanalysen tabell 5 ovan, finns signifikanta effekter av både

möttillfölle och provversion och dessutom. en signifikant interaktion mellan dessa båda

faktorer. Detta betyder att provens medelvärden har förändrats under våren, att prov-

versionerna har olika medelvärden - är olika i svårighetsgrad - och vidare att prov-

1)versionernas inbördes förhållande i svårighetsgrad skiftar under våren (interaktion)

 

1) Vid första möttillföllet vecka 2 var provversion 2 lättare än version 1 och 3 som var
lika svåra (se tabell 6). Om provversionerna under hela våren hade behållit detta
förhållande till varandra så hade ingen interaktion funnits.



14.

Grundprovet. Medelvärden (SQ , envägs variansanalys där provversionerna
jämförs med varandra inom resp mättillfälle (df = 2/357), samt procentuell
andel som klarat grundprovet (% GK).

Tabell 6.

               

MÄTTILLFÄLLE GRUNDPROVSVERSION Tot. F % GK
vecka nr l 2 3 tot.

2 50,49 52,47 50,64 51,20 4,59 p < .05 64,2

5 54,83 55,46 53,88 54,72 2,82 p <.10 82,5

9 56,26 56,26 54,97 55,83 3,76 'p < .05? 88,3

15 55,84 56,58 56,22 56,21 0,93 ES* 90,0

21 57,03 56,73 56,24 56,67 1,48 ES _, 92,8

27 57,72 56,87 55,72 56,77 9,91 p <.. 01 93,6

Tot. 55,36 55,73 54,61 55,24

% GK tot. 85,7 88,6 81,4 85,2

    

-x- ES = ei signifikant; a= . 10 (se avsnitt 3.2).

 

färärldrjnggr_ypdgrlårep; Som tabell 6 visar har AB-aspiranternas prestationer på

grundprovet undergått en markant ökning under våren 1973. Ökningen i medelvärden

och andel godkända har även skett snabbt. Redan vid månadsskiftet ianuari/Februari

har andelen godkända ökat Från 64 till 82 % . Under mars-april synes en stabilisering

ha inträffat med ett medelvärde på omkring 56 poäng och en andel godkända på

omkring 90 % (i viss utsträckning troligen takeffekter) .
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frozveçiorlerpgsjikvärdhet: Målet att skapa parallella provversioner likvärda i

svårighetsgrad lyckades inte helt, som Framgår av tab 5-6 ovan. Grundprov 1 och 2

är likvärda. Dessa båda versioner är emellertid lättare än grundprov 3. Skillnaden

i medelvärde rör sig om ca 1 poängenhet. l andel godkända varierar de tre prov-

versionerna mellan 81 och 89 %] .

Som tidigare nämnts finns det en signifikant interaktion mellan provversionernas

svårighetsgrad och mättillfälle. Tabell 6 visar vilka uttryckdenna interaktion har

tagit. Vid mättillfälle vecka 2 var version 2 lättare än version 1 och 3. Vid mät-

tillfälle vecka 9 har version 1 relativt sett blivit lättare och version 1 och 2 är sålunda

lättare än version 3. Vid sista mättillfället vecka 27 är version 1 lättast och version

3 svårast med version 2 någonstans däremellan i svårighetsgrad.

Interaktionen kan vara svår att tolka. Uppenbart är emellertid att versionl har haft

svårast att klara offentliggörandet. Från första till sista mättillfället ökade medelvärdet

på version 1 med 7,23 poäng. Motsvarande för version 2 och 3 är 4,40 resp 5,08 poäng.

Möiligen kan detta förklaras med att trafikskolor och körkortsaspiranter har studerat

provversion 1 flitigare än de båda andra (om man får en uppsättning provkataloger

studerar man förmodligen den första noggrannare än de senare; provversion 1 'låg i

provkatalog 1).

 

]) Medelvärden över mättillfällen uppgår för de tre versionerna till 55,36, 55,73 resp
54,61 . Skillnaden mellan version 1 och 2 är inte signifikant (F = 2,50). Skillnaden

mellan version 1 och 2 å ena sidan och 3 å den andra är signifikant (F = 15,95).

Kritlskt Fevärde (dam) = 4,50; (P'1) F]_a [(P'l): Pq (n-1)], där 5:?20

q = 6

Jämförelsen - där inomgruppsvariansen använts som felterrn eftersom faktorn
mättillfälle är att betrakta som fix (se Winer, 1970 s 208-210) - har gjorts enligt

- I

F =

 

MS.
momgrupp/nq
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Kompletteringsprov B: förändringar våren 1973_

Även B-provet analyserades med en 3x6 tvåfaktor-design dör n = 120 samt N = 2.160

(6 möttillf'dllen och 3 _sk provvarianter, dvs samma prov men olikheter mellan varianterna

vad gäller den ordning i vilken provuppgifterna förekommer).

Tabell 7. Kompletteringsprov B. Effekter av möttillfölle och olikheter i provuppgifternas
ordningsfölid (variansanalys mixed model; provvariant = random)

    

Variansköl la SS Df MS F

Möttillfölle 1022,97 5 204,59 80,87 p < .01

Provvariant 0,80 2 0,40 0,19 iES

Interaktion 25,28 10 2,53 1,20 ES __

lnomgrupp 4510,32 2142 2,11

Total , 5559,37 2159

    

.Som Framgår av tabell 7 ger möttillfölle starka effekter. Medelvärdena förändras över

tid. De tre varianterna av B-provet skiljer sig inte åt. Det finns inte heller någon

interaktion i materialet.

Tabell 8.' Kompletteringsprov B. Medelvärden samt procentuell andel som klarat

   

B-provet.

MÄTTILLFÄLLE $< % GK
vecka nr

17,49 90,6

18,91 97,5

19,28 98,6

15 19,39 99,2

21 19,33 99,4

27 19,45 98,9

Tot. 18,98 97,4

     

n =360; N =2.160
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Som framgår av tabell 8 ovan ökade medelvärdet på B-provet under våren från 17,5

till 19,5 poäng. Andelen godkända ökade från ca 90 till 99 % . Från och med februari

synes B-provet inte haft någon kunskapskontrollerande funktion att fylla (däremot kan

provet'fortfarande haft. viss betydelse i motiverande avseende).

Grundprov och kompletteringSfrov sammantagna våren 1973

Tabell 9. Grundprov och kompletteringsprov B. Procentuell andel godkända
(251 resp 215 poäng).

       

MÄTTILLFÄLLE ,PROVKATALOG Tot.
vecka nr 1/4 2/5 3/6

2 57 . 74 54 61,9

81 86 80 82,2

i 91 91 ' 81 87,5

15 88 90 91 89,7

21 97 92 90 92,8

27 97 93 89 93,3

Tot. 85,3 87,6 80,8 84,6

 

Vid det ursprungliga fastställandet av godkännandegränser Eiktgd_e_s_rr_1<_>t_e_n_c_andel_godkända_

ö_B_-g_spi_r_a_n_ter_p§__cg_7_5_ sedan proven stabiliseratsl) . Som emellertid framgår av tabell

9 ovan där båda proven redovisas sammantagna ökade andelen godkända AB-aspiranter

från 62 till 93 % under våren. Denna utveckling är oacceptabel mot bakgrund av mål-

sättningen. Det är uteslutet att trafikskolornas undervisning under en så pass kort tids-

period har förbättrats i en sådan utsträckning att denna ökning i andel godkända är ett

uttryck för förbättrade kunskaper.

 

1) Se sid 18.
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Tidigare har konstaterats att grundprovsversion 3 totalt sett över våren var svårare än

version 1 och 2. Däremot fanns ingen skillnad mellan de tre varianterna av komplette-

ringsprovet. I de sammanvägda godkännandeandelarna ger detta en godkännandeandel

för katalog 3/6 på 8l %' jämfört med övriga kataloger där andelen ligger på runt 86 %.

Denna skillnad torde inte anses större än att den kan accepteras.

 

1)
Att bestämma godkännandegräns - och därmed andel godkända - är ett svårt problem .
I princip skulle godkännandegränsen bestämmas utifrån något yttre effektivitets- eller
kostnadskriterium och läggas så att den skiljer mellan aspiranter med goda resp dåliga
framtida prestationer i trafiken. Andelen godkända skulle då bli vad den blev och i
varje fall inte utgöra något principiellt problem. Att i praktiken erhålla mått på
sådana yttre kriterier'erbjuder emellertid särskilda problem .

I detta fall bestämdes godkännandegränsen efter en bedömning baserad på fem
kriterier, nämligen följande.

(i) En målrelaterade bedömning av hur många provuppgifter som måste klaras för att
aspirantEh-sk-Jlle_dns-es ha uppfyllt utbildningsmålen. En sådan bedömning är naturligt-
vis alltid svår att göra, särskilt om utbildningsmålen är formulerade på en komplex
nivå. Det finns inga vedertagna regler för sådana bedömningar. I detta fall kunde
emellertid ett visst empiriskt material användas som i någon mån underlättade bedöm-
ningen, nämligen förhållandet mellan utbildade och icke utbildade personers prov-
prestationer. Olika godkännandegränser kunde bedömas med hänsyn till i vilken
utsträckning de skiljde mellan dessa båda kategorier. v

(2) Andelen godkända på det gamla teoriprovet. Av kontinuitetsskäl får inte andelen
godkända förändras alltför mycker.-_Ö'ÃJZänna-ndegränsen sattes därför så att andelen
godkända skulle bli något lägre jämfört med tidigare förhållandende sedan proven
stabiliserats. Eftersom proven emellertid gjordes tillgängliga för trafikskolorna var

det nödvändigt att göra avkall på kontinuitetsaspekten under provens initialskede.

(3) Andelen _rätt_begargflejrovuppgiftg på det gamla skriftliga provet som erford-
rades för godkänt. Aven här ansågs att det nya provet skulle stå i rimligt förhållande

till tidigare villkor.

(4) Andelen godkända på körprpygj; Andelen godkända på kör- resp teoriprov
måste stå .i rimlig proportion till varandra. Det bör tex inte vara så att andelen
godkända på teoriprovet är avsevärt lägre än påkörprovet.

(5) genomströmping_sgmtkgstpgflgrztidför den enskilde aspiran ten . Det sista

kriteriet utgjordes av en bedömning av vilken genomströmningsfrekvens som kunde

vara acceptabel för trafikskolorna samt hänsyn till den enskilde aspirantens tid
och kostnader för att erhålla körkort.

Den sammanvägda bedömningen baserad på dessa fem kriterier ledde fram till god-
kännandegränser som bedömdes ge ungefär 75 % godkända AB-aspiranter efter det

att utvecklingen över tid stabiliserats.
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Provens reliabilitet

 

l'tabell lO nedan redovisas reliabilitetsdata för proven. Data för 1973 års prov i detta

avseende har framtagits endast för_r_nättil|fä|le vecka 2/1973. Av allmänt intresse

redovisas även reliabilitetsdata för decemberutprövningen 1972 samt för ett icke utbildat

urval (trafikskoleelever som genomfått proven i samband med introduktionslektionen

på trafikskola).]) .

Tabell lO. Reliabilitetskoefficienter (KRZO). *

  

GRUNDPROV KOMPL.
l 2 3 PROV B

Ei utbildade .80 g .83 .75 .64

' Aspiranter dec/72. .78 .69 .77 .65

Aspiranter v2/73 .8l .77 i _ .69 .48

     

n = se tab 3
'if = reliabilitetsberäkningarna är baserade på maskinellt

rä ttad e prov

 

]) ReliabiIitetskoefficienten anger i vilken utsträckning som en aspirants provresultat
är påverkat av slumpmässiga felfaktorer. Ett prov har hög reliabilitet om en aspirant
som upprepade gångertestas på provet erhåller samma resultat eller om han erhåller
samma resultat på ett antal likvärda provversioner. Varierar resultaten kraftigt har
provet låg reliabilitet. _ Reliabilitetskoefficienten varierar mellan 0 och 1 (i prakti-
ken erhåller man aldrig så höga koefficienter som 1) . Är den 0 innebär detta tex

att alla skillnader mellan olika personers provresultat är slumpmässigt betingade

och att man tex skulle få en helt annan rangordning mellan dessa personer om de
testades ytterligare en gång eller med en annan likvärd provversion. Ju närmare
i reliabiIitetskoefficienten är desto säkrare är en persons provresultat (vad detta
betyder utvecklas ytterligare i avsnitt 4.5 och 5.7).

Det finns olika sätt att beräkna reliabiliteten på och de olika sätten har delvis olika

innebörd. Den metod som här valts, KR Q, uppskattar mätfel med tyngdpunkt på de
fel som uppstår till fölid av att provet utzgor ett urval från en hypotetisk population
provuppgifter (för en närmare diskussion av reliabilitetsbegreppet och olika metoder
att uppskatta reliabiliteten, se tex Nunnally, 1967 s 172 ff 0 206 ff). En aspirants

sanna provresultat - det resultat han skulle få om det inte förekom några mätfel -
definieras då som det genomsnittliga resultat han får om han skulle prövas på ett stort

antal likvärda provversioner eller hela den hypotetiska populationen provuppgifter.
KR anger i vilken utsträckning som det enskilda provet lyckas fånga in detta sanna

värm .
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Grundprovens reliabilitet ligger på en medelhög nivå . Sammanvägt över de tre ver-

sionerna efter transformation till zr med Vägning för olika n uppgår reliabiliteten i

grundprovet rgg = .80, .75 resp .76 för de tre urvalenn . Reliabiliteten är tillfreds-

ställande mot bakgrund av Förutsättningarna för provkonstruktionen. Vid provkonstruk-

tionen valdes provuppgifter utifrån ett par kriterier som i vissa fall var motstridiga. Det

övergripande kriteriet för val av provuppgifter utgjordes av utbildningsmålen. Provupp-

gifterna i ett prov valdes så att deskulle avspegla de utbilchingsmål som fonnulerats i

TSV kursplaner. Detta innebar i många fall att provuppgifter valdes som endast gav

ett ringa bidrag till provens reliabilitet. Provens måltäckning prioriterades således på

viss bekostnad av provens reliabilitet (målrelaterad versus norrnalrelaterad provmodell,

se tex Popham & Husek, 1969) .

Med utgångspunkt från reliabilitetskoefficienterna kan en aspirants sanna poängtal .upp-

skattas, dvs den poäng han skulle få om provet var helt reliabelt eller om han prövades

på ett stort antal parallella provversionevr eller hela den hypotetiska populationen prov-A

uppgifter. Om en person får tex xi = 45 poäng på grundprovsversion 2 där rH= .77

den bästa uppskattningen av hans sanna poängtal xi'= 46,72 poäng, dvs ca 47 poäng .

Kring detta uppskattade poängtal kan sedan ett intervall läggas inom vilket personens

sanna poängtal ligger med en viss bestämd sannolikhet. Vill man göra uppskattningen med

stor säkerhet blir intervallet större än om man nöjer sig med mindre säkerhet. När det

gäller aspiranten som erhöll 45 poäng ligger tex med 95 % sannolikhet hans sanna värde
3).

inom intervallet ca 42-51 poäng

 

]) En kanske riktigare uppskattning av reliabiliteten erhåller man om man baserar
beräkningarna på de två kategorierna utbildade och icke utbildade aspiranter samman-
tagna. En sådan reliabilitetsberäkni ng kommer att ge högre reliabilitetskoefficienter

(den totala variansen ökar - i detta fall i hög grad, se medelvärdesskillnaden tab
3 - medan felvariansen kommer att vara oförändrad). I praktiken har detta emellertid
mindre betydelse eftersom den enskilda mätningens medelfel inte påverkas av urvalets
homogeni tet .

2) xi'= 5(+ [rH (xi - SQL se Nunnally, l967 s 199 ff 0 220 ff. Erhållna poängtal xi

är biased, höga poängtal uppåt och låga poängtal nedåt. Korrekta konfidensintervall
är således inte symmetriska kring det erhållna poängtalet xi (annat än om det sammanfalw
ler med provets medelvärde).

Med en standardavvikelse på 4,217 poäng uppgår den enskilda mätningens medelfel
o .. = _ o o o o o o

se l'lll 2,38 poang (se 5 /l rgg). Konfndensmtervallet på 95 Å: mva uppgår l'|ll

xi' *1,96 se. Välier man en högre grad av säkerhet, tex 99 %, uppgår konfidens-

intervallet till xi' :t2,58 se.
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Kompletteringsprov B uppvisar en lägre reliabilitet än grundprovet. Det beror på att

provet endast omfattar 20 provuppgifter mot grundprovets 60. Om man förlänger

B-provlet tre gånger så att antalet provuppgifter uppgår till 60 ökar reliabiliteten till

ungefär den nivå som grundproven uppvisar

Ysslåswlârmeiâsâe_måtteå.greyspêjsllqäilüsf Det kan åskåd'iQGÖms genom 0
man ställer sig frågan hur pass stor chansen är för en aspirant att bli godkänd på provet

när hans sanna poängtal ligger under godkännandegränserna . Ju reliablare provet är

desto mindre är den chansen .

Chansen, eller sannolikheten p+, för en aspirant vars sanna värde på tex grundprov

2 är xi' = 45 poäng att få minst 51 poäng och bli godkänd på grundprovet uppgår till ca

0,6 % (pGR+ = .006)2)

att bli godkänd på det provet 7,6 % (pB+= .076). Eftersom mätfelen i proven kan antas

. Är hans sanna värde på B-provet tex 13 poäng är hans chans

vara okorrelerade - .se tex Nunnally, 1967 s 182 - är denne aspirants chans att bli god-

känd på hela det skriftliga provet ca 0,04 % (pGR+ pB+= .0004, eftersom aspiranten I

måste klara båda proven för attbli godkänd; sk icke-kompensatorisk rättning) . Chansen

för en person med den sanna poängtalskombinationen 45/13 att ändå bli godkänd beroende

på provens reliabilitetsbrister uppgår således till 0,04 % .

Provens reliabilitet kan nu således illustreras genom att för ett antal sanna poängtals-

kombinationer under godkännandegränserna ange sannolikheten att aspiranterna erhåller

poäng över godkännandegränserna och blir godkända. Dessa sannolikheter uttrycka i

procent, beräknade som genomsnitt över de tre grundprovsversionerna, uppgår till föliande

för följande kombinationer av sanna poängtal: 47/12 = 0,1 %, 48/12 = 0,2 %,

49/12 = 0,4 %, 50/12 = 0,6%, 47/13 = 0,5%, 48/13 = 1,0%, 49/13 = 1,7%,

50/13 = 2,7 %, 47/14 = 1,6%, 48/14 = 3,1%, 49/14 = 5,4%, samt 50/14 = 8,4%.

 

I) Reliabilitetskoefficienten för B-provet v 2/73 ökar vid en tredubbli'ng av antalet
provuppgifter från rkk= .48 till .73. Provets reliabilitet rH uppgår efter n gångers

n
förlängning ti ll

nr
tt

nn 1+(n-1)rH

 

f'

2) 2 = (x. - xf)/s . I det här fallet uppgår Z-värdet till 2,52. Sannolikheten att er-
hålla Iett så stgrt z-värde är ca p = .006. Aspiranten med det sanna värdet x.'= 45
har således 0,6 % chans att bli godkänd (251 poäng) beroende på bristandel
reliabilitet i grundprovet. '
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Chansen att således gynnas av provens reliabilitetsbrister är således liten för den enskilde

aspiranten. Även i det fall hans sanna poängtal endast ligger en poäng under resp

godkännandegränser har han endast ca 8 % chans att bli godkänd på hela provet.

Provens precision i den andra riktningen är däremot sämre. Riskerna för en aspirant

med sanna värden över godkännandegränserna att bli underkänd är större än chansen

för en aspirant att bli godkänd med sanna värden lika mycket under godkännande-

gränserna . Som framgick ovan var chansen för en aspirant vars sanna värden låg två

poäng under resp godkännandegränser l,7 °/o att bli godkänd (49/13) . Risken för en

aspirant vars sanna värden ligger två poäng ovanfönresp kritiska värden att bli under-

känd är däremot större, 28,4 % (52/16) .

En närmare diskussion om detta förhållande förs i avsnitt 5,7 avseende andra provupp-

sättningen l973.- Redannu kan emellertid konstateras att provens reliabilitet

missgynnar den enskilde aspiranten och gynnar den körkortsutfärdande myndigheten TSV.

Sett ur den enskilde aspirantens synvinkel är provens reliabilitet så pass hög att det inte

lönar sig att ställa upp på teoriprovet om kunskaperna är otillräckliga. Det räcker inte

heller med att aspiranten har "tillräckliga" kunskaper för att han skall vara någorlunda

säker på att klara hela provet. Han bör ha "mer än tillräckliga" kunskaper för att vara

säker. Från TSV synvinkel är riskerna att goakänna en aspirant med dåliga kunskaper

betydligt mindre än riskerna att underkänna en aspirant med i och för sig tillräckliga

kunskaper. Detta är i princip positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

En reservation bör emellertid föras in här. Reliabilitetsdiskussionen här hargällt .den

första provuppsättningen vid introduktionstillfället (vecka 2-4973) . Resonemanget kull-

kastades emellertid av att proven släpptes fria under våren. Reliabilitetsberäkni ngar på

proven senare under våren har inte gjorts och sådana hade säkerligen givit helt andra

resultat.

 

1) Eftersom proven rättas icke-kompensatoriskt räcker det med att aspiranten inte klarar
ett av proven för att bli underkänd totalt. Sannolikheten för en aspirant vars sanna
värden ligger ovanför resp godkännandegränser att underkännas blir då summan av
sannolikheterna att bli underkänd på GR men klara B, att klara GR men underkännas
på B, och att bli underkänd på både GR och B, dvs

P_ = (Pak-Pm) + (pGR+PB-) + (PGR-pB-)
I exemplet ovan där aspirantens sanna poängtalskombination var 52/16 är sannolik-
heten att bli underkänd på grundprovet p = .2244 och sannolikheten att bli under-

känd På B-Provef PB_ = .0764. Sannolik et-en att då bli underkänd på ett av proven
eller båda och därmed bli underkänd totalt blir då .284, eller uttryckt i procent
28,4%.
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UTVIDGAD PROVUPPSÄTTNING HÖSTEN 1973

Den utvidgade provuppsöttningen trädde i kraft 6 aug 1973. Utvidgningen innebar

att totalantalet provuppgifter fördubblades från 340 till 680 och att antalet parallella

provversioner ökade. Som framgår av tabell 1 ovan omfattar provuppsöttningen 6

grundprovsversioner samt 3 versioner av samtliga kompletteringsprov utom traktor-

provet som endast förekommer i en version.

_Grundprovetz förändringar hösten 1973 samt provversionernas likvördhet

 

Analysen av grundprovet hösten 1973 baseras på urvalen AB-aspiranter. Grundprovet

har studerats i en 6 x 3 tvåfaktor-design dör n = 75 och N = 1.350 (6 provversioner,

3möttillföllen).. i i i i i, 6

Tabell ll. Grundprovet (AB-aspiranter). Effekter av möttillfölle och provversion
(variansanalys fixed model) .

  

Variationskölla SS Df M5 4 F

Mättillfölle 309,61 2 154,80 10,27 p < .'01
Provversion 624,28 5 124,86 8,28 p < .01

Interaktion 143,24 10 l4,32 0,95 ES

. lnomgrupp '20092,67 1332 15,08

Total 21 169,79 1349

     

Både möttillfölle och provversion ger signifikanta effekter. Proven förändras således

i svårighetsgrad över tid (medelvärdena förändras) och vidare finns olikheter mellan

provversioner. Däremot .finns inte någon interaktion mellan provversion och möttill-

fölle.
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l tabell l2 nedan redovisas förändringarna över tid för grundprovet vad gäller medel-

värden och andel godkända (de sex grundprovsversionerna redovisas sammantagna

beroende på att ingen interaktion föreligger mellan version och mättillfälle, se

tab ll).

Tabell l2. Grundprovet. Medelvärden samt procentuell andel som klarat provet.
Genomsnittsvärden för de sex provversionerna sammantagna.

  

MÄTTILLFÄLLE w

vecka nr . ;i % GK

33 53,23 79,3

38 53,96 84,4

48 54,39 86,2

     

n =450; N = L350

Som framgår av tabellen ovan har en viss ökning ägt rum under hösten vad gäller

medelvörden och andel godkända på grundprovet. Ökningen är emellertid betydligt

'måttligare än den som inträffade våren l973 för den ursprungliga provuppsättningen

(jmf tab 6 ovan). Medelvärdet har på de 4 månader som ligger mellan första och

sista mättillfället ökat med en poängenhet.. Andelen godkända har ökat från 79

till 86 %. Ökningen tycks huvudsakligen vara att hänföra till den första tiden .

Ökningen beskriver en avtagande utveckling . Under de fem första veckorna ökade

andelen godkända med 5 procentenheter mot endast 2 under de tio senare veckorna.

Den avtagande ökningen kan i och för sig vara ett uttryck för vissa takeffekter. Men

med tanke på utvecklingen för vårens prov - se tab 6 ovan - har dock troligen sådana

 

l) Skillnaden mellan vecka 38 och 48 är inte signifikant (F = 2,76, kritiskt F-värde
vid a :.10 uppgår till 4,60 där det kritiska F-värdet beräknats och medelvärdes-
skillnaden prövats på i princip samma sätt som anges på s 15 fotnot i) . Slår man
ihop vecka 38 och 48 och prövar mot vecka 33 erhålls en signifikant skillnad
(F=13,32). '
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effekter haft en underordnad betydelse. Det finns fortfarande utrymme för ökningar.

Den avtagande ökningen skulle innebära att andelen godkända efter sista mättillfället

vecka 48 - sista veckan i november - sannolikt endast ökat i marginell utsträckning.

Andelen som klarar grundprovet skulle då fortfarande under våren 1974 hålla sig under

90 °/o .

Dessa trots all tganska gynnsamma siffror för grundprovet är en föl id av att trafikskolornas och

körkortsaspirantemas möiligheter att i förväg ta del av provet i princip upphörde då

den utvidgade provuppsättningen trädde i kraft 6 aug 1973. Mot bakgrund av resul-

taten från våren 1973 är det ytterst osannolikt att den utvidgade provuppsättningen

hade klarat sig om trafikskoloma fortfarande haft möjlighet att använda proven i

undervisningen .

Provversionernas Iikvärdhet

Som tidigare konstaterats vid variansanalysen skiljer sig provversionerna åt i svårighets-g

grad (se tab 11 ovan). Variationen mellan proven framgår av tabell 13 nedan.

Tabell 13. Grundprovet. Medelvärden samt procentuell andel som klarat provet
(genomsnittsvärden för de tre mättillfällena sammantagna) .

      

_PROV- ._
VERSION x % GK

5 52,92 77,3

2 53,01 77,8

1 53,98 83,]

3 54,15 88,0

6 54,30 84,4

4 54,79 89,3

Tot. 53,86 83,3

 

Provversion 5 är svårast med ett medelvärde på 52,9 poäng och 77 % godkända och

version 4 lättast med medelvärdet 54,8 och 89 %i andel godkända. Skillnaden uppgår

till ungefär 2 poäng och 12 % i andel godkända.
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Om man går in och undersöker de enskilda provversionerna närmare Finner man att de

kan samlas i Målgrupper, en något svårare grupp och en något lättare (grupperingen har

giorts för att kunna klassificera proven när kombinationen av grundprov och komplette-

ringsprov studeras i avsnitt 5.3 och 5.5.7 nedan). För att göra en sådan gruppering

erfordras ett kriterium. Det kriterium som valts i detta fall är den minsta medelvärdes-

skillnaden som fordras för atttvå prov signifikant skall skilja sig åt vid ar =. 10. Den

skillnaden uppgår till 0,88 poängl) . Det bör emellertid understrykas att signifikans-

nivån inte är kontrollerad (a lO i detta fall). Förfarandet innebär emellertid att man

minimerat risken att en provversion som egentligen tillhör en grupp felaktigt hänförs till

en annan. Hur stor eller liten den risken är har man emellertid ingen kontroll över2) .

Utifrån detta kriterium finner man att provversionerna 4, 6, 3 och 1 kan hänföras

till den lätta gruppen och att provversionerna 2 och 5 kan hänföras till den s_\_/_å_@_9ruppen.

Ingen medelvördesskillnad inom resp grupper överstiger den kritiska skillnaden 0,88.

lngen medelvördesskillnad mellan de båda grupperna understiger 0,88 (den minsta är

den mellan provversion 1 och 2 där ;(1 - X2 = 0,97). De båda 'grupperna skiljer sig

således effektivt från varandra och är inbördes homogena.

Medelvördet i den lätta gruppen uppgår till 54,3l poäng med en andel godkända

på 86,2 % . Medelvördet i den svårigruppen uppgår till 52,97 poäng och andelen

godkända till 77,6 % . Medelvärdesskillnaden uppgår till l,34 poäng och skillnaden

i andel till drygt 8 %.

 

l) Kritiskt F-värde = 9,25; (p-l) F [(p-l), pq (n-l) ], där p= 6
oz=.lO l-a q = 3

n = l20
Den minsta skillnad som erfordras för att signifikans skall erhållas uppgår till
0,88, enligt _ ;S02

F: 2MS /nq
inomgrupp

2) Konventionell efterprövning av enskilda medelvärdesskillnader med kontrollerad
signifikansnivå är mindre lämplig i detta sammanhang . Det är komplicerat att göra

en serie efterprövningar oberoende av varandra; det går i och för sig men då får man
inget tillfredsställande svar på frågan hur proven grupperar sig. Vidare saknas yttre
oberoende klassifikationsprinciper efter vilka proven kan grupperas.
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De olikheter mellan enskilda provversioner som här konstaterats är i grova drag ungefär

densamma oberoende av kompetensnivå. Analyserar man skillnaden mellan grundprovs-

versionerna för samtliga kompetensnivåer - således inte bara AB-aspiranter som här -

1)erhållar man i stort sett samma resultat .

*Kompletteringsprov B: förändringar hösten 1973 samt versionernas likvärdhet

Analysen av B-provet baseras enbart på urvalen AB-aspiranter. Provet har studerats

i en 3x3 tvåfaktor-design där n = 150 och N = 1.350 (3 provversioner, 3 mättill-

fällen) .

Tabell 14. Kompletteringsprov B (AB-aspiranter). Effekter av mättillfälle och prov-
version (variansana-lys fixed model).

   

Va rianskäl la SS Df MS F

Mättillfälle 456,30 2 228,15 67,30 p < . 01

Provversion 424,78 2 212,39 62,65 p < .01

Interaktion 8,16 4 2,04 0,60 ES

lnomg rupp 4547, 55 1 341 3 , 39

Total . 5436,79 1349

     

Både mättillfälle och provversion ger signifikanta effekter. Proven förändras således

i svårighetsgrad över tid och vidare finns olikheter mellan provversioner. Det finns

däremot ingen interaktion i materialet.

 

1) Som framgår av tabell 27 där grundprovet studeras över samtliga kompetensnivåer
finns ingen interaktion mellan grundprovsversion och kompetensnivå. Grundprovs-
versionerna där rangordnar sig i stigande svårighetsgrad enligt följande, 4, 3, 6,
2, 1 och 5. Avvikelserna med den rangordning som tabell 13 redovisar är slump-

mässigt betingade och beror på att feltennen är större i den analys som omfattar samt-
liga kompetensnivåer (nq är mindre). Den rangordning - och gruppering - som man
skall "lita" på är därför den som baseras på AB-urvalet.
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5 - 2. l E9' Lö;n_d_r_inaer_y_n§§: _h_ö'_s_t<2r_1_l_?.7_â

Tabell 15. B-provet. Medelvärden samt procentuell andel som klarat provet. Genom-

snittsvärden för de tre provversionerna sammantagna.

  

MÄTTILLFÄLLE

vecka nr >_( % GK

33 16,51 '84,2

38 17,39 92,2

48 17,92 95,1

     

n =450,: N :1.350

Som framgår av tabell l5 ovan har medelvärdet på B-provet ökat med inte fullt 1,5

poäng under hösten, från 16,5 till l7,9. Andelen godkända har ökat med ca ll %,

från 84 till 95 °/o. Även om ökningen inte kan 'jämföras med den som inträffade under

våren l973 måste andelen godkända på B-provet vid det sista mättillfället betraktas

- åtminstone ur mätteknisk synpunkt - som oroande hög. Om nästan alla aspiranter

klarar ett prov så har ju provet ingen särskiliande funktion. Nu under våren l974

ligger andelen godkända säkerligen över 95 %.

Ökningen är signifikant mellan alla tre mättillfällena

 

1) Den minsta medelvärdesskillnaden mellan mättillfällen, den mellan vecka 38 och 48,

är signifikant (F = 18,64; kritiskt F-värde d: 10 = 4,60).
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Provversionernas likvärdhet

Tabell lö. B-provet. Medelvärden samt procentuell andel som klarat provet.

Genomsnittsvärden för de tre mättillfällena sammantagna.

   

PROVVERSlON

nr 32 % GK

1 (1/4) l7,97 94,2

2 (2/5) 17,25 90,7

3 (3/6) 16,60 86,7

Tot. l7,28 90,5

     

n :450,- N :1.350

1)

svårast med en skillnad i medelvärde på ca 1,4 poäng. Skillnaden i andel godkända

De tre B-provsversionerna skilier sig åt från varandra Version 1 är lättast och 3

uppgår till ca 8 %.

Om man bedömer B-provsversionerna och grundprovsversionema tillsammans finner man

att placeringen i provkataloger inte är den optimala med hänsyn till provens olikheter

i svårighetsgrad. Det lättaste B-provet, nr 1, Förekommer tillsammans med lätta grund-

prov (nr 1 och 4). B-version 2som är medelsvår förekommer tillsammans med de båda

svåraste grundprovsversionerna, nämligen 2 och 5. En samlad översikt härvidlag ges i

avsnitt 5.3 nedan .

 

1) Den minsta medelvärdesskillnaden mellan provversioner, den mellan version 2
och 3, är signifikant (F = 28,04; kritiskt F-värdeaz 10 = 4,60) .
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Grundprov och kompletteringsprov B sammantagna.

Tabell l7. Grundprov och kompletteringprov B sammantagna. Procentuell andel

godkända över mättillfällen (2 5l resp 2 l5 poäng).

  

MÄTTILLFÄLLE

vecka nr % GK

33 70,2

38 80,4

48 84,2

    

n=450; N = L350

Totalt sett godkändes 70 % av AB-aspiranterna första veckan provuppsättningen var

i bruk. Den andelen har sedan på ca4 månader ökat med l4 % till 84 °/o. Ökningen

är avtagande och om samma resonemang förs som i avsnitt 5.1.1 ovan när det gällde

grundprovet, skulle man kunna göra bedömningen att andelen godkända AB-aspiran-

ter fortfarande under våren 1974 ligger under 90 °/o.

Mot bakgrund av den ursprungLigg_m_å_lsä_t_tr_ti_rlg_e_rl med 75 % godkända AB-aspiranter -

se avsnitt 4.4 ovan - är emellertid utvecklingen inte tillfredsställande. Om den

'ursprungliga målsättningen skall behållas, måste förhållandet åtgärdas. Det är fram-

förallt B-provet som uppvisar brister. Bakom den totala godkännandeandelen på 84 %

i vecka 48 ligger grundprovet med 86 % och B-provet med 95 °/o (se tab 12 resp 15).
i

En enkel åtgärd vore att höja godkännandegränsen på B-provet ). En annan åtgärd

vore att tillföra B-provet nya provuppgifter och behålla godkännandegränsen.

 

1) För närvarande kan inte effekter av förändringar i B-provets godkännandegräns
bedömas. En del ytterligare bearbetningar av materialet erfordras härför. Eftersom
B-provets spridning är liten ger troligen även små förskiutningar i godkännandegräns

stora effekter på andel godkända. Omarbetning kan därför vara Iämpligare än ändring

av godkännandegräns .
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Tabell l8. Grundprov och kompletteringsprov B sammantagna. Procentuell andel
godkända för resp provkatalog.

  

PROVKATALOG KOMMENTAR

. nr. _ % GK Grundprov B-prov

1 80,4 Lätt Lätt

2 74,2 Svårt Medel

3 78,7 Lätt Svårt

4 87,1 ^ Lätt ' Lätt

5 7l ,5 Svårt Medel

6 77,8 Lätt Svårt

     

n :225,- N =1.350

Andelen godkända varierar relativt mycket mellan olika provkataloger. Den svåraste

katalogen, nr 5, ger en godkännandeandel på 7l °/o. Den lättaste, nr 4, ger 87 °/o.

Skillnaden uppgår till ca 16 %. Den skillnaden måste bedömas som otillfredsstäl-

lande stor.

Utifrån de iämförelser mellan provversioner som gjorts i avsnitt 5.l .1 och 5.2.2 har

versionerna klassats som svåra, medelsvåra och lätta. Som framgår av tabell 18 ovan

är kombinationen av grundprovsversion och B-provsversion inte den helt optimala.

l katalog i och 4 ligger en lätt grundprovsversion tillsammans med en lätt B-provsversion.

Kombinationen skulle kunna förbättras genom en enkel åtgärd, nämligen genom att

låta B-provsversion 1 och 2 byta plats. Det skulle innebära att katalog l blev något

svårare, att katalog 2 blev lättare, att katalog 4 blev svårare och att katalog 5 blev

lättare. Katalog 3 och 6 skulle förbli oförändrade.

Jämförelse mellan provuppsättningarna våren och hösten 1973

En iämförelse mellan provuppsättningarna för AB-kompetens våren och hösten 1973

kan vara intressant för att ge en sammanfattande översikt av de förändrade förhållan-

den som erhölls i och med den utvidgade provuppsättningen i aug 1973.
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Tabell l9. Grundprovet. Medelvärden och standardavvikelser för grundproven
våren l973 vid första och sista mättillfället samt för grundproven
hösten 1973 vid första och sista mättillfället.

  

MÄTTILLFÄLLE ' fAMF?RELSER _ _

vecka nr 52 s n X27' X48 X2' X33 S2- 27 S33- 48

2 51,20 5,68 360 :i F = 2,50
r: 5,79 p < .01

27 56,77 3,59 360 P <.m

""""""""""""""" ' ' r: 8,57 ,
33 53,23 3,86 450 p <0] 1 F :1,25

5.

48 54,39 4,32 450 p <.Ow

    

l tabell i? oven har en del jämförelser vad gäller medelvärden och standardavvikelser

giorts mellan de båda provuppsättningarno. Jämför man de båda provuppsättningarna

vid resp sista mättillfällen, vecka 27 och 48, finner man att den nya provuppsättningen

Fortfarande i slutet av november var svårare än den gamla när den befann sig i slutet

av sin användningsperiod (vecka 27). Skillnaden uppgår till ca 2,4 poäng . Eftersom

utvecklingen över tid inom resp provuppsättning är signifikant - proven blir lättare

vilket tidigare konstaterats, se tab 5 och H - betyder detta att de nya proven innebar

en skärpning av svårighetsgraden när de introducerades i augusti 73.

Jämför man de båda proven vid resp introduktionstillfälle kan konstateras att den

gamla provuppsättningen var svårare än den nya (vecka 2 och 33) . Detta är väntat

eftersom dels hälften av provuppgifterna i den nya provuppsättningen hämtats från den

gamla, dels aspiranter och trafikskolor under våren l973 haft goda möiligheter att

anpassa sig till provens principutfomming.

Jämför man förändringen i provens standardavvikelser inom resp uppsättning finner man

skillnader. I den gamla provuppsättningen är standardavvikelsen mindre vid sista mät-

tillfället jämfört med introduktionen. Denna minskade spridning i proven är troligen

en effekt av dels att medelvärdet vid sista mättillfället närmat sig den maximalt möjliga

totalpoängen på provet (takeffekter), dels att körkortsaspiranterna haft möilighet att i

förväg träna på proven. En sådan träning leder till en homogenisering av aspiranterna.

De aspiranter som har sämst kunskaper tjänar mest på sådana träningsmöiligheter eftersom

utrymmet för poängförbättringar för en aspirant med goda kunskaper är begränsat.
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Ser man på spridningen i den nya provuppsättningen är emellertid förändringen den

motsatta. Standardavvikelsen i vecka 48 är större än i vecka 33. Någon rimlig för-

klaring till ökningen finns inte. Det som skulle kunna förväntas vore oförändrad sprid-

ning eller en måttlig minskning till följd av viss takeffekt. Skillnaden kan därför vara

slumpmässigt betingad (p < .05).

Det finns alltså en viss skillnad i förändring mellan den gamla provuppsättningen och

den nya. I den gamla har spridningen minskat och när det gäller den nya kan man i

varje fall säkert säga att spridningen inte minskat. Med en viss reservation skulle man

kunna ta denna olikhet som ett uttryck för effekter av att körkortsaspiranter i förväg

tillåts träna på proven. Reservationen är föranledd att det i fråga om B-provet - se

nedan - inte föreligger någon sådan skillnad. Där är det emellertid rimligt att tak-

effekter dominerat eftersom medelvärdena på B-provet vid resp sista mättillfällen ligger

mycket nära den maximalt möiliga totalpoängen på proven (19,5 resp 17,9 i medelvärde

där den möiliga totalpoängen uppgår till 20) .

Tabell 20. Kompletteringsprov B. Medelvärden och standardavvikelser för
kompletteringsprov B våren l973 vid första och sista mättillfället
samt hösten 1973 vid första och sista mättillfället.

  

MÄTTILLFÄLLE fAMEORELSER _ .

vecka nr 32 s n X2- X33 X27_ ;(48 S2 -27 S33-48 l

2 17,49 1,94 360 1 F = .2,85 1
1 = 6,82 p <,0127 19,45 1,15 360 P (_01

33 16,51 2,13 450 :13383 F==1,45
48 17,92 1,77 450 - P ('05

     

Till skillnad från grundprovet finner. man att det nya B-provet vid introduktionen i

augusti var svårare - som framgår av tabell 20 ovan - än det gamla B-provet då det

introducerades i ianuari . Eftersom en trediedel av provuppgifterna i de nya B-provs-

versionerna hämtats från det gamla B-provet skulle man kunna vänta sig det motsatta

förhållandet. En spekulativ förklaring till detta resultat kan vara att B-provet snabbt

under våren blev mycket lätt. Från och med april underkändes endast ca 1 % på

B-provet (se tab 8). Detta kan ha lett till att aspiranternas motivation minskat för de

delar som detta särskilda prov täcker, med minskade förberedelser som följd. De nya

B-provens lägre medelvärde skulle då kunna förklaras mot bakgrund av ett sådant

förhållande.
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l likhet med vad som gäller för grundprovet var B-provet fortfarande i slutet av november

svårare än det gamla B-provet vid slutet av vårperioden (vecka 48 jämfört med vecka 27).

Provens standardavvikelser har minskat inom resp provuppsättning . Som tidigare nämnts

beror detta sannolikt på att framför allt takeffekter giort sig gällande . Provens medel-

värden vid resp sista mättillfällen ligger nära den maximalt möiliga totalpoängen.

Övriga kompletteringsprov; A, C, D, E, TK och TR

Kompletteri ngsprov A

Det finns inga skillnader mellan de båda varianterna - samma provuppgifter men olika

ordningsfölid - inom de enskilda A-provsversionerna (se bilaga 1 där mer fullständiga

data för A-provet redovisas). A-proven i katalog 1 och 4 är således likvärda, och det-

samma gäller för A-proven i katalog 2 och 5 resp 3 och 6. De båda varianterna av den

enskilda provversionen redovisas därför inte här.

Tabell 21 . Kompletteringsprov A. Medelvärden samt procentuell andel som
klarat provet.

 

PROVVERSION

        

nr ->_( % GK Variansanalys

1 (1/4) 17,22. ,90,0 01:5/144*

2(2/5) 18,20 98,0 F :3,15

3 (3/6) 16,82 86,0 p< .025

Tot. 17,41 91,3

-X-

Variansanalysen omfattar samtliga 6 A-prov,
dvs både versioner och Varianter

De tre A-provsversionerna skiljer sig åt i svårighetsgrad. Version 2 är lättare än

version 1 och 3. Version 1 och 3 kan betraktas som likvärdal) . Totalt sett godkändes

drygt 90 °/o av A-aspiranterna på provet. För version i uppgick denna andel till 98 % .

 

]) Skillnaden mellan version i och 3 är icke signifikant (F = 1,12') , Skillna-

den mellan 1 och 3 å den ena sidan och version 2 å den andra är signifikant
(F = 12,98; beräkning av kritiskt F-värde samt F-test har gjorts enligt fotnot 1
bilaga 1).
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Kompletteringsprov C

Det Finns inga skillnader mellan de båda varianterna inom den enskilda C-provsversionen

(se bilaga l där mer Fullständiga data För C-provet redovisas).

Tabell 22. Kompletteringsprov .\C. Medelvärden samt procentuell andel som
klarat provet.

 

PROVVERSION

nr 32 % GK Variansanalys

 

1 (1/4) 17,24 86,0 Df=5/l44

2(2/5) 16,20 76,0 F :2,51

3(3/6) 15,96 80,0 p<.05

  

Tot. l6,47 80,7

     

De tre C-provsversionerna skiljer sig åt i svårighetsgrad. Version 1 är lättare än version

2 och 3. Version 2 och 3 kan betraktas som likvärdal). Totalt sett godkändes omkring.

80 % av ABCE-aspiranterna på C-provet.

'5990311er2022.91 P_

Som Framgår av tabell 23 nedan Föreligger inga signiFikanta olikheter mellan D-

provsversionerna .

Tabell 23. Kompletteringsprov D. Medelvärden samt procentuell andel som
klarat provet.

 

PROVVERSION

 

nr 32 % GK Variansanalys

1 (1/4) 12,68 80,0 DF=5/l44

2 (2/5) 13,02 78,0 F = 0,56

3 (3/6) l3,l0 86,0 ES

  

Tot. 12,93 8l,3

      

]) Skillnaden mellan version 2 och 3 är inte signifikant (F = 0,34). Skillna-
mellan 2 och 3 å ena sidan och version l å den andra är signiFikant (F = l0,49;

beräkning av kritiskt F-värde samt F-test har giorts enligt Fotnot 1 bilaga l) .
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Totalt sett klarar 81 °/o av ABDE-aspiranterna kompletteringsprovet D.

59921.?!LarineEEE/.E

När det gäller E-provet finns data för två kompetensnivåer, nämligen ABCE-

aspiranter och ABDE-aspiranter. E-provet har studerats i en 2 x 6 tvåfaktor-

design dör n = 25 samt N = 300. 4

Tabell 24. Kompletteringsprov E. Effekter av kompetensnivå ABCE resp ABDE och
provversion (variansanalys fixed model).

   

Varianskölla SS Df MS _ F

Kompetensnivå 41,81 1 41,81 13,31 p< .01

Provversion 23,75 5 4,75 1,51 ES

(katalog)

Interaktion 3,15 5 0,63 0,20 ES

lnomgrupp 904, 86 288 3,14

Total 973,56 299

    

- Som framgår av analysen i tabellen ovan är det endast kompetensnivå som ger signi-

fikanta effekter. ABCE- och ABD E-aspiranterna skiljer sig åt när det gäller presta-

tioner på E-provet. Provversionerna skilier sig inte signifikant åt från varandra och

kan betraktas som likvörda.

ABD E-aspiralnterna presterar bättre på provet 'dn ABCE-aspiranterna. Medelvärdet

för ABDE uppgår till 12,77 vilket ger 75,3 % godkända (5 = 1,75). Medelvärdet

för ABCE uppgår till 12,02 vilket ger 60,0 °/o godk'cinda (5 = 1,78). Medelvärden

för enskilda provversioner redovisas i bilaga 7] .
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Denna skillnad mellan ABCE- och ABDE-aspiranternas prestation på E-provetär

egendomlig. Jämför man gruppernas prestation på grundprovet finns ingen skillnad .

Det finns alltså ingen generell nivåskillnad mellan ABCE-v och ABDE-aspiranter.

Däremot föreligger specifika skillnader som är lokaliserade till de kunskapsområden

som E-prov et täcker .

Eemdsltârinaaarsyl5.025559?)

Det finns inga skillnader mellan de båda varianterna inom den enskilda TK-provs-

versionen (se bilaga 1).

Tabell 25- KompletteranSPmV_ TK (trafikkort).Mede|värden samt procentuell andel
som klarat provet.

    

PROVVERSION _
nr X % GK Variansanalys

i (1/4) 8,l0 70,0 Df=5/l44

2 (2/5) 8,62 90,0 F = 3,32

3 (3/6) 8,92 96,0 p < .01

Tot. 8,55 85,3

     

De tre TK-versionerna skilier sig åt i svårighetsgrad. Version l är svårare än version.

. . 2 . .
2 och 3. Versron 2 och 3 kan_ betraktas som likvärdo Skillnaden | andel godkända

är stor. På version l godkänns 70 % och på version 2 och 3 över 90 °/o .

 

1) Som framgår av tabell 28 finns visserligen en viss skillnad - ABDE har fått 54,76
i medelvärde på grundprovet och ABCE 53,29. Den skillnaden är emellertid inte
signifikant om man prövar den på en 5-procentig nivå.

2) Skillnaden mellan version 2 och 3 är inte signifikant (F = 1,49 Skillna-

den mellan 2 och 3 å ena sidan och version i å den andra är signifikant
(F = 9,88; beräkning av kritiskt F-värde samt F-test har giorts enligt fotnot i
bilaga 1).
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Kompletteringsprov TR finns endast i en version men den versionen förekommer i tre

varianter (omkostad ordning på provuppgifterna) . Skillnaden mellan dessa varianter

är inte signifikant (F = 0,44, df = 5/144, ES). TR-provet är således av samma svårig-

hetsgrad oavsett i vilken provkatalog det förekommer.

Medelvärdet på TR-provet uppgårjtill 17, W poäng (5 = 2,27). Totalt klarade 86,7 %

av traktor-aspiranterna detta prov.

'Semäipelleqäexgrypärrex _2011Esme'slieri "9aerox

Som tidigare konstaterats finns en signifikant skillnad i svårighetsgrad mellan grund-r

provsversioner och mellan vissa kompletteringsprovsversioner. Frågan är då om grund-

prov och kompletteringsprov kombi nerats på ett optimalt sätt, dvs så att lätta och svåra

versioner balanserar varandra. När det gäller AB-aspiranternas prov har en sådan analys

tidigare gjorts (se tabell l8) . Här redovisas en motsvarande analys för övriga kompetens-

nivåer.

l tabell 26 nedan har varje prov karakteriserats i termer av lätt, svårt och medel.

Karakteristiken är relativ och gäller de enskilda provversionernas inbördes förhållande

inom proVet. Grundprovet har karakteriserats med utgångspunkt från detfullständiga

AB-urvalet. Analysen där vad gäller olikheter mellan grundprovsversioner gav där ett

mer nyanserat utfall än när analysen gjorts på samtliga kompetensnivåer (exkl

TRAKTOR)]).

 

l) AB-analysen baseras på N = 1.350 jämfört med analysen på samtliga kompetensnivåer
(exkl TRAKTOR) där N = 750 (se avsnitt 5.l .2 och 5.6.1). Eftersom de båda analy-
serna i grova drag ger ungefär samma resultat och eftersom det inte föreligger någon
interaktion mellan kompetensnivå och provversion (se tabell 27) har därför karakteri-
stiken av grundprovsversionerna gjorts utifrån AB-urvalet med N = 1 .350.



39.

Tabell 26. Karakteristik av provversionerna i de sex provkatalogerna. Samtliga
kompetensnivåer utom AB (som redovisas i tabell 18) .

   

PROV- KOMPETENSNIVÅ
KATALOG - A , .ABCE ABDE TRAFIKKORT .TRAK TOR ,

nr GRUND A C E D .E B ,TK TR *

Svårt Lött Svårt Medel Lött

Svårt Lö tt Svårt Medel Lätt

< < < < l
0 c 9 a
om om 0 'M

1 Lött Svårt Lött -§ -§ °§ Lött Svårt '§
:4 :4 :4 :4

3 Lö tt Svå rt Svårt ."_|' I 3 Svårt Lött 3

6 Lö tt Svårt Svårt Svårt Lött

4 Lött Svårt La tt Lött Svårt

       

Provkombinationen För A. Hör ör kombinationen lömplig. De båda lötta A-proven

ligger tillsammans med de båda svåra grundproven. De övriga A-proven är svåra och

har kombinerats med lötta grundprov.

Provkombinationen För ABCE. När det gäller E-provet ör de olika versionerna likvörda

och kan därför bortses Från i diskussionen. Kombinationen mellan grundprov och C-pnov

är inte den lömpligaste. l katalog 5 och 2 är båda provtypema svåra .och i katalog i

och 4 är båda' lötta. Förhållandet kan emellertid lött åtgördas genom att låta C-prov-

version 1 och 2 byta platsi katalogerna. Totalt sett skulle kombinationen då se ut

på följande sött För grundprov resp C-prov i de sex katalogerna: nr 1 lött/svår, nr

2 svår/lött, nr 3 lött/svår, nr 4 lött/svår, nr 5 svår/lött, samt nr 6 lött/svår.

Provkombi nationen för ABDE. Här är både D-provversionerna och E-provsversionerna

likvörda. Skillnaderna mellan katalogerna beror därför på grundprovet (och naturligtvis

också på sambandet mellan grundprov och kompletteringsprov om det varierar över

kataloger) .
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Brax/_Kombinatiggen_föLIRAELISEQEI När det gäller kombinationen grundprov och

B-prov - trafikkortsaspiranterna har två kompletteringsprov, B och TK - har tidigare

föreslagits en ändring, nämligen att man låter B-provsversion 1 och 2 skifta plats i

katalogerna (se avsnitt 5.3). Kombinationen mellan grundprov och TK-prov är inte

den lämpligaste, men den är heller inte så lätt att göra någonting åt eftersom det finns

fyra lätta grundprov och två lätta TK-versioner. Hur man än gör blir det två kataloger

som kommer att innehålla lätta versioner av vardera provtyp.

Provkombinationen för TRAKTOR. TR-proven är likvärda. Även grundproven har

konstaterats vara likvärda (se fotnot l s 41).

Jämförelse mellan kompetensnivåerna

 

-Eaäsztgsmäarexsl

När man jämför de olika kompetensnivåerna måste reservation göras för att de olika

urvalen inte tagits från helt identiska tidsperioder (se tabell 2). De olika aspirant-

gruppernas prestationer på grundprovet har analyserats i en 5x6 tvåfaktordesign där

n = 25 samt N = 750 (5 kompetensnivåer samt 6 provversioner) . Traktorurvalet har ei

tagits med i variansanalysen i tabell 26 nedan eftersom grundprovet för denna kompetens

har ett reducerat antal provuppgifter (50 st mot det ordinarie grundprovets 60 provupp-

gifter). När det gäller AB-urvalet kommer detta från mättillfälle vecka 48(se tab 2).

För variansanalysen nedan har detta urval reducerats från n = 450 till n = l501). Detta

urval i urvalet har skett slumpmässigt. De skillnader för AB-kompetensen som kan

observeras mellan tabell 12 och tabell 28 beror på detta förhållande.

Tabell 27. Grundprovet. Effekten av kompetensnivå och grundprovsversion

(variansanalys fixed model; kompetensnivån traktor ei medtagen).

    

Variationskälla SS Df MS F

Kompetensnivå 437,76 4 l09,44 6, ll p < . Ol

Provversion 391,66 5 78,33 4,37 p < . Ol

Interaktion 376,55 20 l8,83 1,05 ES

Inomgrupp 12893, 24 720 17, W

Total l 4099, 22 749

     

1) Olika n i en tvåvägsvariansanalys medför avsevärda svårigheter.
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Både kompetensnivå och provversion ger signifikanta effekter. Däremot förekommer

ingen interaktion. Detta innebär således att kompetensnivåernsas prestationer på grund-

provet skilier sig åt och att provversionerna skilier sig åt. Det senare har tidigare

konstaterats vad gäller AB-urvalen - se avsnitt 5.1 .2 - och i det sammanhanget

konstaterades även att de olika grundprovsversionernas innebördes Förhållande i

svårighetsgrad var ungefär detsamma oberoende av kompetensnivå . Grundprovsversion

5 är svårast och 4 är lättast oberoende av om det gäller A-aspiranter, ABCE-aspiranter

1)eller någon annan kompetensnivå (se vidare avsnitt 5. l .2) .

Tabell 28. Grundprovet. Medelvärden samt procentuell andel som klarat provet på
olika kompetensnivåer. Jämförelser mellan enskilda kompetensnivåer.
Kompetensnivåerna ordnade efter prestation

        

JÄMFÖRELSERZ)
KOMPETENS- _ - - - _ -
NIVÅ x % GK XABCE_ XABDE F XA XAB F

A 52,39 70,0 l

ABCE 53,29 80,7 - 1,36 7,75 ES

TRAFIKKORT 53,53 82,0 1,47 9,09 ES

AB (v 48) 53,75 84,0 4

ABDE 54,75 88,7 .l

TRAKTOR 40,87 52,0 n = 150; N = 900 (inklusive TRAK TOR)

    

i) En separat analys av grundprovet för traktor-kompetens ger dock inga signifikanta
skillnader mellan de 6 grundprovsversionerna (F = 1,27, df = 5/144, ES). Medel-
värdet för traktor-aspiranterna uppgår till 40,87 vilket medför en godkännandeandel
på 52 % (s = 5,05).

Att det inte blev några signifikanta skillnader kan bero på att analysen har lägre
power än den i tabell 27. Det kan också bero på att provversionernas inbördes för-
hållande har ändrats i och med den reduktion på 10 provuppgifter som gäller för trak-
tor-aspiranternas grundprov._ Just de provuppgifter som särskilt bidragit till skillna-
derna mellan provversioner kan vara de som tagits bort. För den senare tolkningen
talar förhållandet att de tendenser som kan skönias i grundprovet för traktor inte alls
liknar det de relationer mellan provversioner som konstaterats för det oreducerade
grundprovet.

(i. - ;(0 I ) 2

| i ; n = 25; p = 5

inomgrupp/np

Kritiskt F-värde = (q- 1) F1_ a [(q- 1 ), pq (n- i ) ]= 9,48; q=5; a: .05

2) Jämförelsen har gjorts enligt F =
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Som framgår av tabell 28 ovan presterar traktoraspiranterna sämst på grundprovet med

endast 52 % godkända. Medelvärdena är inte jämförbara eftersom grundprovet för

traktor endast omfattar 50 provuppgifter mot 60 för övriga kompetensnivåer. Medel-

värdet? = 40,87 för traktoraspiranterna innebär emellertid att de i genomsnitt klarade

82 % av provuppgifterna . Motsvarande andel för övriga kompetensnivåer ligger på

89%.

Bortser man från traktoraspiranterna och håller iämförelserna inom de fem övriga

kompetensnivåerna finner man att A presterar sämst och ABDE bäst. Som framgår av

de individuella medelvärdesiämförelsema är det endast denna skillnad som är signifi-

kantl) . Av A-aspiranterna godkänns 70 % på grundprovet. Andelen godkända för

övriga kompetensnivåer ligger i stort sett mellan 80 till 90 %.

Som inledningsvis nämndes i detta avsnitt är dock de olika urvalen tagna från skilda

tidsperioder (se tab 2). Detta har medfört att traktor- och A-aspiranterna har miss-

gynnats eftersom urvalen här hämtats från perioder som ligger närmare provintroduk-

tionstillfället än vad som är fallet för övriga kompetensnivåer (A har tagits från månad

09, traktor från O9-l0 medan övriga kompetensnivåer hämtats från lO-ll eller ll)2) .

Detta förhållande torde emellertid knappast påverka bedömningen av traktoraspiran-

ternas läge i förhållande till övriga kompetensnivåer. När det emellertid gäller

A-aspiranterna måste emellertid hänsyn tas till denna tidsförskiutning . Om A-urvalet

hade tagits från samma tidsperiod som de andra urvalen - vilket nu inte var möjligt -

skulle A-aspiranterna förmodligen ha presterat bättre och sannolikt inte skilt sig alltför

mycket från de övriga kompetensnivåerna.

 

l
En lägre signifikansnivå har här använts (oz= .05 i stället för .10).

2 . .
) A- och traktorurvalen drogs från dessa tudsperloder eftersom antalet prov senare
under hösten är mycket litet.



5.6.2

43.

Jämfêtelêszme'le0.819.2151'519_kempleiterlwpzexsn

Att de_ olika kompletteringsproven varierar när det gäller andel godkända har tidigare

framgått när det gäller analysen av enskilda provversioner i avsnitten 5.2.2 och

5.5.1-6. l tabell 29 nedan presenteras emellertid en översikt av kompletteringsproven

sammanförda .

              

Tabell 29. Jämförelse mellan de skilda kompletteringsproven. Procentuell andel
godkända.

KOMPETENS- KOMPL. - Amal prov-
NlVA PROV % GK n - X uppgifter GK-gräns

' A A 91,3 150 17,41 20 i 15
AB (v 48) B ' 95,1 450 17,92 20 15

ABCE c 80,7 150 15,47 20 15

ABDE D 81,3 150 12,93 15 12

ABCE/ABDE E 57,7 300 12,39 15 12

TRAFIKKORT TK 85,3 150 8,55 10 ' 8

94,7 150 17,88 20 15

TRAKTOR 112 85,7 150 17,17 20 15

x2=t8,87 p<.0l

Som framgår av tabellen skilier sig kompletteringsproven förhållandevis mycket i andel

godkända. Kompletteringsproven §1_P_ggl_"_1_l§_ är svårare än genomsnittet. Andelen god-

kända ligger där på ca 80 % och därunder. Särskilt kan E-provet uppmärksammas med

68 °/o godkända .
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Kompletteringsproven A och B är lättare än genomsnittet med över 90 % i andel god-

kända . B-provet ger 95 % bland både AB- och trafikkorts-aspiranter.

Kompletteringsproven TK och TR ligger på en genomsnittlig nivå med ca 85 % i

andel godkända (trafikkort resp traktor).

;l?TfêiâlêåI!EUEDJSSTPEIEEEÖEEIDE3514.9?!ECM?!.B'PXPISSlEILQ'l

När man iämför de sex kompetensnivåema totalt sett vad gäller andel godkända på

hela det skriftliga förarprovet måste man ta viss hänsyn till antalet prov som det

skriftliga provet omfattar. A, AB och TRAK TOR har två prov och de tre övriga ABCE,

ABDE och TRAFIKKORT har tre prov. Andelen godkända totalt sett är iu beroende av

antalet prov eftersom proven är måttligt korrelerade med varandre (se tab 34 nedan).

Tabell 30. Andel godkända totalt på grundprov och resp kompletteringsprov

            

KOMP.
NIVA % GK n PROV

A 68,0 150 GR + A
AB (v 48) 84,2 450 GR + B
ABCE . 54,7 150 GR+C+ E

. ABDE 66,7 150 GR + D + E
TRAFIKKORT 72,3 150 GR+ B + 11<
TRAKTOR 50,0 150 GR+ TR

x2 = 28,95 p <. .01

Som framgår är skillnaden kraftig mellan kompetensnivåema vad gäller den totala

provprestationen. TRAKTOR och ABCE ligger lägst med 50 resp 55% i andel god-

kända. Traktorgruppens dåliga prestation är särskilt markant mot bakgrund av att

teoriprovetendast omfattar två prov. Om man ser till tabellerna 27 och 28 framgår
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att det är grundprovet som svarar för gruppens svårigheter där endast 52 °/o som klarar

sig. Andelen godkända på TR-provet ligger på en mera normal nivå med 87 °/o .

Traktorgruppens underkännandeandel på 50 % kan i förhållande till övriga gruppers

synas "orättvist" stor. Om man inte kan lokalisera åtgärdbara brister i traktorutbild-

ningen vad gäller grundläggande trafikkunskaper - den del som grundprovet täcker -

kan Förhållandet åtgärdas genom att sänka godkännandenivån.

När det gäller ABCE-aspranterna uppgår som nämnts andelen godkända till 55 % .

Andelen godkända på resp prov uppgår till föliande: grundprovet Bl %, C-provet 8l %

och E-provet 60 %. Det är uppenbarligen E-provet som utgör problemet för denna grupp.

De tre grupperna A, ABCE och TRAFIKKORT ligger på en genomsnittlig nivå med

omkring 70 % i andel godkända aspiranter.

AB-aspiranterna har den största andelen godkända med 84 % .
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Provens reliabilitet samt samband mellan prov

 

Provens reliabilitet

I tabell 3] nedan redovisas data om provens reliabilitet. I bilaga 2 redovisas standard-

avvikelser och enskilda m'citningens medelfel För proven.

Tabell 31 . Provens reliabilifef (KRZO) (beräkningarna gjorda på maskinellt rättade prov).

  

PROVVERSION URVAL nF n. t 1
1 2 3 4 5 5 P ' em

GRUN D rgg .87 .80 .75 .52 .55 .70 AB (v 48) 75 50

A rkk .49 .44 .58 A 50 20

B rkk .52 .45 .43 AB (v 48) 150 20

c rkk .50 .47 .58 ABCE 50 20

D rkk .59 .48 .55 ABDE 50 15

E rkk .55 .50 .49 ABCE/ 100 15
ABDE

TK rkk . 17 .54 0* TRAFIK- 50 1 0
KORT

TR rkk .51 TRAK- 150 20
TOR

      

Egentligen - .10. Reliabilitetskoefficienten kan i princip endast anta positiva
värden. I vissa Fall kan emellertid negativa koetticienter erhållas då n är litet.
Om den sanna reliabiliteten r = 0, är medelfelet för koetticienten .14 när n = 50.

kk
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Reliabilitetskoefficienterna för grgnüiPl/_et är beräknade på AB-urvalet Från vecka 48,

således sista mättillfället. Reliabiliteten håller sig i genomsnitt på nivån rgg= .751)

med en variation från ca .65 för versionerna 4 och 5 till ca .85 för version i.

När det gäller kompletterirlgsprgven varierar reliabilitetskoeFFicienterna kring ett

medelvärde på rkk= .54 om man bortser från TK-provenz) . Den lägsta koeffi cienten

är rkk = .43. Kompletteringsprovens lägre reliabilitet iämförtiwmed grundprovens är en

effekt av att antalet provuppgifter är färre. Om man skulle förlänga kompletteringsproven

så att de fick lika många provuppgifter som grundprovet skulle reliabiliteten bli ungefär

densamma som grundprovets3) .

TK-provens reliabilitet avviker Från de övriga kompletteri ngsprovens och är oacceptabelt låg

Version 3 är helt irreliabel och koeFFicienten för version 1 är inte signifikant skild Från

0; den uppgår till rkk = .17. Däremot är reliabiliteten för version 2 mer acceptabel

(.54). Orsaken till den låga reliabiliteten hos version 1 och 3 är inte enbart att proven

är i kortaste laget - lO provuppgifter - utan att en alltför stor andel av provuppgifterna

inte effektivt skiljer mellan aspiranter med goda och dåliga prestationer på provet .

 

Medelvärde efter transformation till zr

2) Medelvärde efter transformation till zr och Vägning för olika n. TK-proven har
uteslutits ur medelvärdesberäkningen beroende på att den dåliga reliabiliteten

motiverar att provet omkonstrueras .

3) Om man förlänger ett prov på 20 provuppgifter till att omfatta 60 st - med Förut-
sättningen att de tillkommande provuppgifterna tas Från samma population provupp-

gifter som de 20 ursprungliga tillhör - ökar en reliabilitet på rkk= .54 till rH= .78.

4) För hälften av provuppgifterna i TK-version 1 och 3 finns ingen skillnad mellan de
aspiranter som klarat provuppgiften och de som inte klarat den vad gäller aspiranternas
totalpoäng på provet (p > .05 vid ensvansat t-test) . Det kan nämnas att TK-provet
konstruerats utan förprövningar och itemanalys.
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När man bedömer reliabilitetskoeFFicienterna måste hänsyn tas till två Förhållanden.

Det ena är att aspiranterna kan betraktas som en särskilt motiverad grupp. Misslyckande

på provet medFör besvärligheter För aspiranten i Form av ökade kostnader, Förändringar

i planer åtminstone För den närmaste framtiden, prestigeFörluster etc. Vidare gör trafik-

skolan en bedömning av eleven innan han släpps vidare till Förarprovet. Detta leder

till dels homogenare provgrupper, dels takeFFekter; provens medelvärden är höga i För-

hållande till antalet provuppgiFter. Dessa Faktorer påverkar provens totalvarianser.

Som Framgår av bilaga 2 är standardavvikelserna på proven Förhållandevis små, särskilt

när det gäller vissa kompletteringsprov. Detta Förhållande begränsar provens reliabilitet.

Ju homogenare urval som reliabilitetsberäkningarna baseraspå desto lägre blir således

reliabilitetskoeFFicienten. Detta gör att reliabilitetskoeFFicierlteh_egentligelinte säger

så mycket. Bättre är att basera bedömningen av provets reliabilitet på den enskilda

mätningens medelFel eFtersom denna inte påverkas av urvalets homogenitet (utvecklas

nedan i Form av sannolikheter För Felaktiga god- och underkännanden).

Det andra Förhållandet har att göra med principerna För val av provuppgiFter. Eftersom

utbildningsmålen utgiorde det överordnade kriteriet För val av provuppgiFter till proven

har detta medFört att hänsyn till reliabiliteten Fått ett begränsat utrymme. ProvuppgiFter

som i högre grad hade bidragit till reliabiliteten har uteslutits till Förmån För prov-

uppgiFter som bättre täcker utbi ldningsmålen .

Provens reliabilitet kan emellertid lättarebedömaiom man istället beräknar sannolikheten

För en aspirant vars sanna poängtal ligger under godkännandegränsen att ändå bli god-

känd på provet, och viceversa. Aspirantens sanna poängtal deFinieras då som det

genomsnittliga poäng han skulle erhålla om han prövades på ett stort antal (eg oänd-

ligt) likvärda provversioner eller hela den hypotetiska populationen provuppgiFter Från

vilken provuppgiFterna i det enskilda provet dragits (se vidare Fotnot l s 19) .
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l tabell 32 nedan redovisas således sannolikheter, uttryckta i %, för A- och AB-

aspiranter med olika sanna poängtalskombinationer att felaktigt bli underkända resp

godkända på proven 1)

 

1) Beräkningarna har gjorts på föl iande sätt. Först har sannolikheten att bli underkänd
resp godkänd för olika sanna poängtal över resp under godkännandegränsen

beräknats för varie enskild' provversion enligt- p<-z (xi- xi')/se. Dessa sannolikheter

redovisas i bilaga 3. Därefter har den genomsnittliga sannolikheten för varie prov-
typ tagits fram över provversioner (5, se bilaga 3). Eftersom felfördelningarna i
proven kan antas vara okorrelerade med varandra - se tex Nunnally, 1967 s 182 -
har sedan dessa sannolikheter multiplicerats med varandra för att för olika sanna
poängtalskombinationer ge sannolikheten att klara både grundprov och kompletterings-
prov, eller underkännas på ett av proven eller båda. Ett exempel:

Sannolikheten för A-aspiranten med. den sanna poängkombi nationen 47/12 att klara
hela provet (25l/l5) är p+= pGR+pA+, dvs .0299 ' .01 12 = .00033, dvs 0,03 %

som anges i tabell 32 ovan. På motsvarande sätt blir sannolikheten för en
A-aspirant med den sanna poängkombinationen 54/17 att bli underkänd .på hela
provet p_ = l - (pGR+pA+), dvs 1 - (.970l ' .9888) = .0408, dvs 4 % vilket anges

i tabell 32 ovan.

Två ting bör emellertid omnämnas. Beräkningarna har gjorts på de genomsnittliga
sannolikheterna för proven vilket inte är helt korrekt eftersom provkombi nationerna
är bundna av de sex provkatalogerna. Grundprovsversion 2 kan sålunda inte
förekomma kombinerad med A-provsversion 3. Eftersom emellertid sannolikstalen
för de enskilda provversionerna inte avviker särskilt mycket från resp genomsnittliga
sannolikstal, torde felen beroende på denna approximation vara närmast försumbara
(se bilaga 3) .

Vidare kan nämnas att sannolikhetsberäkningarna för grundprovet genomgående är
baserade på AB-urvalet; I och för sig borde beräkningarna ha grundats på resp

aspirantgrupp A, AB, ABCE osv. Även här torde emellertid felen vara närmast
försumbara eftersom det inte finns någon anledning att tro att de enskilda mätningamas

medelfel skilier sig åt nämnvärt mellan olika aspirantgrupper när det gäller grund-
provet.
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Tabell 32. Sannolikheten uttryckt i % för A- resp AB-aspiranter med olika sanna
poöngtalskombinationer att felaktigt godkännas resp underkännas på
hela provet.

 

GRUNDPROV (GK 251)

  

14 18 20 21

47 48 49 50 51 52 53 54
I

A-PROV 12 0,03 0,09 0,19 O,36® : 1 1 1 ®
I

(GK 215) 13 0,19 0,49 1,07 1,98 g 4 5 6 6

14 0,66 1,72 3,77 6,98 i 15 18 20 21
_________________________-- -4.--_ m_______n__-_--_-_-- -

15 2 6 13 25 ® 5 46 35 27 24 G)
16 3 7 16 30 i 36 22 14 9

17 _ 3 8 17 31 E 32 18 9 4
T -

B-PROV 12 0,03 0,07 0,15 -O,28® : 1 1 1 1 ®
- i 1

(GK ;15) 13 0,17 0,43 0,95 1,76 : 4 5 5
' I

I
I

14 0,63 1,66 3,64 6,72

    

___________________________ _J-___------____________--_ u

15 2 6 14 25 @ i 46 35 27 > 24 @
16 3 7 16 30 i 35 22 - 13 8_
17 3 8 17 31 ' i 32 18 9 -4

(D Chansen i % att bli godkänd när de sanna poöngtalen p+ = pGR+pK+
ligger under godkännandegränsen på både grund- och

kompl etteri ngsprov

® Chansen i % att bli 'godkänd när det sanna poängtalet p = p p
. . .. .. .. + GR+ K+

pa grundprovet l1gger over godkannandegransen men det
sanna poängtalet på kompletteringsprovet ligger under
godkännandegrönsen

® Chansen ,i % att bli godkänd när det sanna po'dngtalet p = p p
0 0 .. .. 0. v +

på kompletterlngsprovet l1gger over godkannandegransen

men det sanna poängtalet på grundprovet ligger under

godkännandegrönsen

G) Risken i % att underkännas när de sanna poöngtalen p_ == l-(pGR+pK+)
ligger över godkönnandegrönsen både på grund- och '
kompletteringsprov
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Tabell 32 ovan ger innebörden av provens reliabilitet. Om proven vore helt reliabla

skulle samtliga värden i tabellen vara 0. Chansen för en aspirant med sanna värden

under godkännandegränsen att ändå bli godkänd skulle vara 0. Risken för en aspirant

med sanna värden över godkännandegränsen att bli underkänd skulle vara 0.

Som redan antytts i avsnitt 4.5 om första provuppsättningens reliabilitet, är sannolik- .

heterna mycket ?Lämntfördelgdimellan sanna värden under resp över godkännande-

gränserna. Chansen för en aspirant med sanna värden på båda proven under resp god-

kännandegränsen att ändå klara sig är liten, 'myd<et liten om man ser det ur den enskilde

aspirantens synvinkel (tabelldel G) Ligger hans sanna poängtal två poängenheter

under resp godkännandegränser, dvs 49/l3, är chansen att klara provet endast l % .

Det gäller både A- och AB-aspiranter; sannolikhetsfördelningarna är för övrigt helt

identiska mellan dessa båda aspirantgrupper. Även i det fall poängkombinationen endast

ligger en poängenhet under godkännandegränserna, 50/14, är chansen att klara provet

så pass liten som ca 7%.

Chanserna ökar att bli gookänd om aspirantens sanna värde ligger över godkännande-

gränsen på åtminstone ett av proven, antingen grundprovet eller kompletteringsprovet

(tabellavsnitt ® resp ®) . Men även här kan de individuella chanserna bedömas vara

begränsade, särskilt om det sanna poängtalet ligger under kompletteringsprovets god-

kännandeg räns .

'Mot dessa värden kontrasterar riskerna att underkännas för den aspirant vars sanna

poängtal ligger över resp godkännandegränser (tabellavsnitt Q1) ) . Dessa risker är höga

även i det Fall aspiranten ligger ett par poängenheter över godkännandegränserna.

Det är först när de sanna poängtalen ligger minst tre poäng över de kritiska värdena,

dvs 53/17, som riskerna blir mindre än lO % . Ligger den sanna poängtalskombinationen

precis på godkännandegränserna, 5l/15, är risken för underkännande nästan 50 °/o.



52.

Denna oiömna fördelning mellan chanser och risker är en föl id av att proven rättas

icke-kompensatoriskt. Aspiranten måste klara båda proven för att bli godkänd. Ur

trafiksäkerhetssynpunkt ör effekten positiv eftersom riskerna att släppa igenom en

aspira'nt med otillräckliga kunskaper blir litenl) . Ur den enskilde aspirantens syn-

vinkel är effekten negativ eftersom risken proportionellt sett blir mycket större att bli

underkönd trots tillräckliga kunskaper.

Fördelningen mellan chanser och risker blir ännu oiömnare iu fler kompletteringsprov

som ingår i totalprovet. Det framgår av tabell 33 nedan där motsvarande sannolik-

heter redovisas för ABCE- och ABDE-aspiranter.

 

) Ett V|$Sl' om än troligen ganska mattligt samband förutsättes mellan sanna provpoang
och trafiksäkerhetskri terier .
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Tabell 33. Sannolikheten uttryckt i % för ABCE- resp ABDE-aspiranter med olika
sanna po'cingtalskombinationer att felaktigt godkännas resp underkännas
på hela provet.

   

GRUNDPROV (GK ;51)- ' GRUNDPROV

                    

'C-PROV E-PROV
(GKztö) (GK ;12) 47 48 49 50 C-PROV E-PROV 51. 52 53-54

13 10 0,01 0,02 0,03 0,06 p -16 12 61 53 48 45®

11 0,02 0,05 0,11 0,21 13 53- 43 37 33

14 10 0,02 0,06 0,12 0,23 17_ 12 53 43 36 33

11 0,07 0,18 0,40 0,74 g 13 43 31 23 19

15 10 ' 0,06 0,14 0,32 0,58 18 12_ 49 38 31 27
11 0,18 0,47 1,04 1,92 13 38 25 17 12

D-PROV E-PROV ,
(GKzIZ) (GKziZ) D-PROV E-PROV

10 10 0,01 0,03 0,06 0,11 1 12 12 58 49 44 (2)

11 0,03 0,09 0,19 0,36 13 49 39 32 28

11 10 0,04 0,11 0,25 0,45 13 12 ' 50 39 33 29

11 0,14 0,37 0,81 1,50 13 40 27 18 14

(D Chansen i % att bli godkänd när de sanna p+ = pGR_|_PK.l_'_F>K2+
poängtalen på samtliga prov ligger under
resp godkännandegrönser

Risken i % att bli underkönd när de sanna p_ = 1 - (pGR+pK]+pK2+)

poängtalen på samtliga prov ligger 'Säger
resp godkännandegrönser
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Som framgår av tabell 33 ovan är chanserna mycket små för en ABCE- eller ABDE-

aspirant att bli godkänd om hans sanna värden ligger under godkännandegränsema på

grundprovet och de båda kompletteringsproven (tabelldel CD ) . Även då han ligger

endast en poängenhet under resp gränser är inte godkännandechansen större än ca

2 % . Chanserna minskar mycket snabbt när avståndet till godkännandegränsema ökar.

Om TSV tex prövar 1 .000 ABCE-aspiranter vars sanna poängtal uppgår till 49/14/11 -

vilket inte är särskilt extremt - kommer endast 4 st att klara sig beroende på provens

reliabi l i tetsbrister .

Ser man däremot till risken för aspiranten att underkännas trots att hans sanna värden

ligger över resp godkännandegränser, är dessa höga (tabelldel ® Det är först då

de sanna poängtalen ligger på ett betryggande avstånd från godkännandegränsema som

riskerna kommer ner till en mer acceptabel nivå .

Som nämnts är den icke-kompensatoriska rättningsmodellen effektiv ur trafiksäkerhets-

synpunkt men den är mindre tilltalande för den enskilde aspiranten med i och för sig

tillräckliga kunskaper. Dessa båda aspekter står mot varandra och utgör ett avväg-

ningsproblem som närmare skall tas upp i avsnitt 5.7.3 nedan.

Sembsps'ms''5313:22

Tabell 34 nedan ger de konstaterade sambanden mellan olika prov. Vid tolkningen

bör man vara medveten om att provens reliabilitet begränsar de korrelationskoefficienter

som kan erhållas (iu lägre reliabilitet desto lägre korrelationskoefficient). Eftersom de

olika provens reliabilitet varierar ärsåledes korrelationskoefficienterna i tabellen inte

helt jämförbara med varandra .
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Tabell 34. Samband mellan prov (produktmomentkorrelationskoefficienter) .

 

-x- *4:-

 

A B C D E TK TR

R .55 .53/.50 .39 .53 .44/.51 .38 .50

.42

.48

 

;
m
o
n
o

.08

   

'N' r = .53 gäller AB-urvalet v 48; r = .50 gäller trafikkortsurvalet

*4(- Gäller ABCE resp ABDE '

l tabell 32 redovisas sambanden mellan olika prov. Om man bortser från TK-provet -

beroende på dess dåliga reliabilitet - uppgår det genomsnittliga sambandet mellan grund-

prov och kompletteringsprov till rgk= .50 (efter transformvering till zr och Vägning för

olika n). Denna korrelationskoefficient är emellertid som tidigare nämnts beroende av

provens reliabilitet. Vill man få en uppfattning om i vilken utsträckning som grundprov

och kompletteringsprov mäter samma slags trafikkunskaper måste koefficienten korrigeras

för reliabilitetsbrister i proven. Efter en sådan attenuationskorrektion uppgår koefficien-

ten för sambandet mellan grundprov och kompletteringsprov till rGK= .80 Denna

koefficient uttrycket graden av samband mellan grundprov och kompletteringsprov då

felvariansen i mätningarna är borttagen, dvs det "sanna" sambandet man skulle få om

proven vore helt reliabla .

Sambandet rGK = .80 innebär att 64 °/o av den sanna variansen i grundprovet är predicer-

bar utifrån variansen i kompletteringsproven, eller viceversa. En relativt stor andel av

den sanna variansen är emellertid unik för proven, nämligen 36 % . Denna andel -

36 % - anger i vilken utsträckning som proven mäter unika trafikkunskaper.

Den unika variansen är tillräckligt stor för att motivera att Uppdelningen på grundprov

och kompletteringsprov bibehålls med oberoende icke-kompensatorisk rättning .

 

]) = .535, och r = .504.rGK = rgk / rgg r , därrgg= .745, rkk 9k
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Åtgärder för att minska risken för Felaktiga underkännanden

Om man gör bedömningen enbart utifrån trafiksäkerhetsaspekter är provens reliabilitet

tillfredsställande. Beroende på den icke-kompensatoriska rättningsmodellen där en över-

prestation på ett prov, inte tillåts kompensera en underprestation på ett annat prov, blir

godkännandechanserna för en aspirant med otillräckliga kunskaper små, och mycket små

om kunskaperna är otillräckliga på både grund- och kompletteringsprov .

Gör man bedömningen utifrån den enskilde aspirantens perspektiv blir bedömningen

emellertid en annan . Risken för felaktiga underkännanden är stor för aspiranten med

tillräckliga kunskaper. Reliabiliteten kan anses otillfredsställande från denna utgångs-

punkt.

För att i någon mån rätta till detta förhållande finns en del olika åtgärder. En är helt

enkelt att fråggå_delifkflkggtperlsgjoriskgmodellen: Aspirantens poängsumma skulle

då räknas rätt över samtliga prov. För de aspiranter som har ett kompletteringsprov _

skulle då reliabiliteten på den sammanlagda provet ligga på nivån rH= .80, och för de

aspiranter som har två kompletteringsprov skulle reliabiliteten uppgå till omkring

rH= .83.

Effekten av en sådan åtgärd skulle bli att sannolikhetsfördelningen kring godkännande-

gränsen fick en helt symmetrisk fördelning, i stället för den nuvarande kraftiga snedför-

delningen. Riskerna för att felaktigt underkänna en aspirant skulle minska ganska

betydligt. Den nuvarande underkännanderisken på 46 % för AB-aspiranten med sanna

pängtal precis på godkännandegränserna skulle minska till approximativt l5 %

(l+l=2 poäng; för approximationen har två poä'ngs avvikelse på grundprovet använts,

se bilaga 3). Denna positiva effekt skulle emellertid uppvägas av att de nu små riskerna

för felaktiga godkännanden skulle öka betydligt. Riskerna för felaktiga godkännanden

och felaktiga underkännanden skulle bli desamma och proven skulle förlora i effekti-

vitet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Åtgärden kan därför bedömas som olämplig.



57.

Åtgärden kan också bedömas med utgångspunkt från sambanden mellan grundprov och

kompletteringsprov. Om dessa samband är höga kan man i och för sig överge denicke-

kompensatoriska rättningsmodellen eftersom grundprov och kompletteringsprov då i

praktiken mäter samma sak. Som emellertid framgått av avsnitt 5.7.2 är sambanden inte

högre än att proven i förhållandevis stor utsträckning mäter olika slags trafikkunskaper.

Även av detta skäl bör således den icke-kompensatoriska rättningsmodellen behållas.

Ytterligare en synpunkt är provens utbildningsstyrande effekter. En provuppsättning

som består av fristående prov som rättas oberoende av varandra, torde garantera en

bättre fördelning av utbildningsinsatserna över utbildningsmålen än om resultaten kan

kompensera varandra utan restriktioner. Slutligen kan man peka på att provsystemets

uppläggning - med allmänt grundprovoch oberoende kompletteringsprov som svarar mot

körkortssystemets differentiering- nu torde vara så pass väl förankrad hos trafikskolor

och förrättningsmän att en större principiell förändring inte utan vidare bör genomföras

om inte sakskälen härför är särskilt vägande.

En_ annan åtgärd är att gå in i proven och föränarglbytaytårlski[daprovuppgifjeg Detta

görs lämpligen i samband med det fortlöpande konstruktionsarbete vad gäller nya prov-

uppgifter som ändå är nödvändigt, bla beroende på att aspiranternas förkunskap om

provuppgifterna efter en tid ökat så pass mycket att de efter en tid måste bytas ut. Några

radikala förbättringar i reliabiliteten kan emellertid inte erhållas denna väg (med undan-

tag för TK-provet) . Antalet provuppgifter begränsar reliabiliteten. Även om antalet

provuppgifter både i grundprov och kompletteringsprov kan utökas, så kan den ökningen

av provtidsskäl inte bli så pass stor att avsevärda reliabilitetsvinster kan hämtas den vägen

Det bör emellertid betonas att man i samband med det fortlöpande nykonstruktionsarbetet

dock tillvaratar sådana begränsade möiligheter för reliabilitetsförbättringar (genom item-

analyser baserade på utprövningar) .

Detta resonemang gäller provsystem allmänt. När det emellertid gäller kompletterings-

provet för trafikkort (TK) är det motiverat att mer omedelbart söka förbättra de provupp-

gifter som ingår i provet, åtminstone version 1 och 3.
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En fredie åtgärd är 0 TJE'SSXEE§ED_LE'iâ:'EETBEEEEE>ILSÃ<E_[ällül'lâsmâåâ'låk Dem
skulle innebära att man i princip behåller det nuvarande rättningssystemet, men att man

skulle tillåta en klar överprestation på tex grundprovet väga upp en ringa underprestation

på ett'kompletteringsprov. Denna kompensatoriska rättning skulle inom ramen för den

nuvarande rättningsmodellen endast tillämpas i gränsfall .

Denna åtgärd har en del fördelar. De positiva effekterna skulle bli större än de

negativa. Visserligen skulle både riskerna för Felaktiga underkännanden och felaktiga

godkännanden påverkas, men riskerna för felaktiga underkännanden skulle minska mer

än vad riskerna för felaktiga godkännanden skulle öka. Uppmiukningen av den icke-

kompensatoriska rättningsmodellen kan vidare göras selektivt. Den kan begränsas till

de fall där stora andelar underkännanden förekommer eller där aspiranten har mer än

ett kompletteringsprov, eller utformas olika för aspiranter med ett resp två komplette-

ri ngsprov .

En närmare bedömning av hur ett sådant system skulle se ut och vilka effekter det

skulle få, kan inte göras i denna rapport. Bla måste en del ytterligare körningar

göras på datamaterialet för att få erforderligt underlag.

Sambandet mellan manuell och maskinell provrättnirlg_

Flertalet analyser har baserats på de av förrättningsmännen manuellt framtagna poäng-

summorna . Ett skäl för detta - förutom kostnadsskäl - är att provens sätt att fungera i

verklig användning är beroende av en rad faktorer, tex reliabilitetsbrister, bristande

parallellitet mellan provversioner etc. Till felfaktorer av detta slag hör den relativa

osäkerhet som manuell rättning alltid är behäftad med. En bedömning av provens

funktion i verklig användning bör då även omfatta sådana felkällor.



59.

Tabell 35. Översikt av sambandet mellan maskinell och manuell rättning. Absoluta
tal (r = produktmomentkorrelationskoefficienter)

     

TOTALANTAL DIFFERENSER KRlTlSKA FEL-

Kompaens_ N P KLASSIFICERINGAR
. eg os

nivå Prov r Totalt diff diff Totalt Neg Pos n

A A 1.00 2 - 2 - - - 150

AB AB v 2 .92 53 5 48 4 - 4 360

AB v 48 .97 38 3 35 3 _- 3 450
B v 2 .99 11 1 10 3 - 3 360

3 V 48' - .98 10 - 10 2 - 2 450

ABCE I c .76 9 01 8 5 1 4 150
E - .83 9 ' 2 7 5 4 5 150

ABDE D _33 5 1 4 1 1 - 1 150

E .91 8 1 7 3 - 3 i 150
TRAFIKKORT TK ,89 2 1 1 2 1 1 150

'TRAKTOR TR 1,99 7 1 6 1 - 1 150

I OTALT 154 16 138 29 2 27 2670

     

Negativa differenser = de fall då den manuella rättningen givit lägre poängtal än
den maskinella. Kritiska felklassificeringar av positiv typ = antalet fall som blivit
godkända på provet men som skulle ha underkänts om rättningen varit maskinell.

Som framgår av tabell 33 ovan är sambanden mellan manuell och maskinell rättning

tillfredsställande. Totalt finns det 154 avvikelser i materialet vilket ger en felprocent

på 5,8 °/o. l flertalet fall saknar emellertid dessa avvikelser betydelse för provresul-

taten. Antalet kritiska felklassificeringar uppgår till 29, vilket gör 1,1 %. De

allra flesta är av sk positiv typ (27 st). Antalet negativa kritiska felklassificeringar

är totalt 2 st (0,07 °/o) - två aspiranter har således underkänts men skulle ha godkänts

om rättningen varit maskinell.



60.

Sambanden manuell och maskinell rättning varierar över prov. I vissa fall är sambanden

mycket höga (t ex grundprov - åtrninstone v 48 - samt kompletteringsproven A, B och

TR). I två fall är sambanden lägre, nämligen C- och E-proven för ABCE-aspiranter.

I och för sig är antalet differenser inte större än för de andra proven. De lägre sam-

banden beror på att de avvikelser som finns är av större storleksordning.

Från bearbetningsmässiga utgångspunkter har sambanden bedömts vara så pass tillfreds-

ställande att flertalet analyser i denna rapport baserats på manuellt framtagna poäng-

summor .

Ett förhållande som kan observeras är att avvikelsema är system_a_tis_ka. Antalet positiva

avvikelser är betydligt fler än de negativa. Om det är den manuella rättningen som svarar

för avvikelsema tyder detta på att det i rättningssystemet finns felfaktorer som gynnar

aspiranterna, visserligen i liten utsträckning totalt sett.

De kritiska felen är dock av så liten omfattning - totalt sett ca 1 % vilket måste

anses tillfredsställande för manuella rättningsystem - att några mer omedelbara åtgärder

inte kan anses motiverade. På längre sikt bör dock förhållandet åtgärdas. En ändring

som sannolikt skulle leda till en minskning av de slumpmässiga rättningsfelen vore att

låta förrättningsmannen notera antalet fel på svarsblanketten i stället för som nu antalet

rätt. För närvarande räknar förrättningsmannen först antalet fel. Därefter subtraherar

han felantalet från totalantalet provuppgifter i provet och får fram antalet rätt. Vid

själva subtraktionen uppkommer säkerligen vissa fel som skulle kunna undvikas om man

tog bort detta led.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Eftersom resultaten kommenterats i anslutning till resultatredovisningen kommer

diskussionen i detta avsnitt att bli kortfattad och utgöra en översikt av tidigare

punktvisa kommentarer.

Offentliga prov

 

Av resultaten från provuppsättningen våren 1973 framgår att det inte är möiligt att låta

trafikskolor och körkortsaspiranter i förväg ta del av de enskilda proven. Andelen god-

kända aspiranter ökar då snabbt upp till oacceptabla nivåer. På vissa prov blir andelen

godkända så pass hög att proven nästan helt förlorar sin kunskapskontrollerande funktion.

Det kan spekuleras i om det överhuvud taget är möiligt att låta proven i förväg vara

tillgängliga för elever och trafikskolor. Om detta i och för sig önskvärda förhållande

skall kunna nås måste dock uppenbarligen särskilda förutsättningar föreligga, tex att

antalet alternativa provversioner är stort, att mängden provuppgifter totalt sett är om-

fattande , att den offentliga _provuppsättningen och den egentliga provuppsättningen

skiljer sig åt vad gäller provuppgifternas ordningsfölid och förekomst i skilda provver-

sioner och att de egentliga provversionerna fortlöpande byts ut och revideras.

Med den utvidgade provuppsättning som trädde i kraft 6 augusti l973 upphörde i princip

körkortsaspiranternas möiligheter att i förväg få träna på proven. Mot bakgrund av ut-

vecklingen under våren l973 var detta en välmotiverad förändring . Med största sanno-

likhet hade inte heller denna nya provuppsättning kunnat klara en fortsatt öppenhet

i fråga om de enskilda provversionerna.

Utvecklingen .under hösten l973

Ökningen i andelen god<ända AB-aspiranter under hösten l973 har varit av kontrollerad

omfattning . Totalt sett har andelen godkända ökat från 70 till 84 °/o. Ökningen har

emellertid varit avtagande och en bedömning för förhållandena nu under våren 1974 ger

vid handen att andelen godkända fortfarande torde hålla sig under 90 % .
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Mot bakgrund av denu:sprungligimålsätjnirlgerl med ca 75 % godkända AB-aspiranter

är emellertid utvecklingen inte tillfredsställande. Om denna ursprungliga målsättning

skall behållas måste förhållandet åtgärdas. Eftersom det huvudsakligen är B-provet

som svarar för målavvikelsen - bakom den totala andelen godkända på 84 % ligger

grundprovet med 86 och B-provet med 95 % - skulle en enkel åtgärd vara att höja god-

kännandegränsen på B-provet. Förhållandet skulle även kunna förbättras med bibehållen

godkännandegräns genom den revision av B-provet som nedan avsnitt 6.3 föreslås (till-

föra B-provet nya provuppgifter etc).

Oavsett bedömningen härvidlag bör emellertid även grundproven ses över med sikte på

hösten 1974. Om nuvarande grundprovsversioner behålls oförändrade alltför länge är

risken stor att man erhåller samma ogynnsamma utveckling som under våren 1973.

Enskilda provtyper

 

Jämför man olika prov finner man en avsevärd variation i andelen godkända. För åt-

minstone två av provtyperna - kompletteringsprov A och B - låg andelen godkända under

hösten l973 så pass högt att det är motiverat med mer omedelbara åtgärder. Den

enklaste åtgärden vore att höja godkännandegränserna. Underlag för attbedöma effekter

av förändrade godkännandegränser saknas emellertid fn - en del ytterligare bearbet-

ningar av materialet erfordras härför - och med tanke på användarna kan det vara

olämpligt att utan vidare ändra gränserna . En eventuell ändring bör först ske efter

den samlade översyn av rättningsprinciperna som föreslås i avsnitt 6.5 nedan (uppmiuk-

ning av den icke-kompensatoriska rättningsmodellen) . Provens spridning är vidare liten

varför även små förskiutningar i godkännandegräns troligen får stora effekter på andelen

godkända.

Den åtgärd som för A- och B-provens vidkommande förefaller lämpligast är en revision

där nykonstruerade provuppgifter tillförs, gamla provuppgifter med höga lösningsfrek-

venser tas bort etc.

Det kan även vara motiverat att uppmärksamma grundprovet för TRAKTOR. Andelen

traktoraspiranter som underkänns på grundprovet är mycket hög (48 %) vilket
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kontrasterar mot den mer normala underkännandeandelen på kompletteringsprovet TR

(l3 %). I detta fall avspeglar resultaten uppenbarligen utbildningsbrister. En åtgärd

som föreslagits är att sänka godkännandegränsen, åtminstone tillfälligt innan utbildnings-

orienterade åtgärder'hunnit vidtagas. En Förändring av godkännandegränsen är här

lättare att genomföra än för A- och B-proven eftersom grundprovet för TRAKTOR är ett

ganska speciellt och marginellt prov i hela provuppsättningen.

Provversionernas Iikvärdhet

 

När det gäller grundprovet förekommer olikheter i de sex versionernas svårighetsgrad.

Versionerna faller i stort sett i två grupper, en något svårare och en något lättare

grupp. Skillnaden mellan provversionerna är i huvudsak densamma oberoende av

kompetensnivå .

Samtliga kompletteringsprov utom TR (traktor) förekommer i tre versioner. Varje sådan

version finns sedan i två varianter där de båda ' varianterna skilier sig åt i fråga I

om den ordning i vilken provuppgifterna förekommer. Generellt kan sägas att provupp-

giftsordningen inte har någon betydelse för provets svårighetsgrad. Däremot förekommer

i fyra fall skillnader mellan de tre alternativa versionerna.

När det gäller kompletteringsproven A, B, C och TK (trafikkort) finns i samtliga fyra

fall skillnader mellan de alternativa provversionerna i svårighetsgrad.

Däremot kan de alternativa provversionerna vad gäller kompletteringsproven D och

E betraktas som likvärda i svårighetsgrad. Också kompletteringsprovet TR har samma

svårighetsgrad i de sex katalogerna (förekommer endast i en version men med olikheter

i provuppgiftsordning) .

När det gäller att öka provversionemas Iikvärdhet kan två åtgärder föreslås. Den ena

kan genomföras utan några ingrepp i provversionerna och innebär helt enkelt att vissa

kompletteringsprovsversioner skiftar plats i provkatalogerna så att svåra grundprov balan-

seras av lätta kompletteringsprov. Förslag på sådana skiftningar har redovisats i avsnitt

5.3 samt5.5.7.
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En mer arbetskrävande åtgärd innebär att man går in i siälva proven och förändrar/byter U'

enskilda provuppgifter så att provversionernas Iikvärdhet den vägen ökas. En sådan

åtgärd ingår som naturlig del i det fortlöpande nykonstruktionsarbete som ändå av andra

skäl torde erfordras .

Provens reliabilitet

 

Reliabiliteten hos grundprov och kompletteringsprov uppgår till i genomsnitt rgg = .75

resp rkk=.54 (KRZO) . Eftersom grundprov och kompletteringsprov rättas icke-kompensa-

toriskt måste reliabiliteten bedömas från två utgångspunkter. Ur tryfiksäkerhetssynpunkt

är reliabiliteten god. Chansen att bli godkänd för en aspirant med sanna värden under

godkännandegränserna är liten, och om han har två kompletteringsprov är chansen mycket

liten. Ur den enskildaqspiraritepsperspektiy_är emellertid reliabiliteten otillfredsställan-

de. Risken att felaktigt bli underkänd trots att aspiranten har tillräckliga kunskaper är

hög. I praktiken betyder detta att ett inte obetydligt antal aspiranter underkänns inte

beroende på dåliga kunskaper utan beroende på brister i proven.

Olika alternativ i syfte att åtgärda detta problem har diskuterats. Den åtgärd som före-

slås till närmare utredning är en uppmiukning av den icke-kompensatoriska rättnings-

modellen. Inom vissa gränser skulle en klar överprestation på ett prov tillåtas kompensera

en ringa underprestation på ett annat prov.

_Ett av proven - kompletteringsprov TK(trafikkort) - har emellertid så pass stora reliabili-

tetsbrister att direkta ingrepp i detta prov är nödvändiga .

Manuell rättning

 

Den manuella'rättningen fungerar tillfredsställande. Vissa enkla åtgärder som före-

slagits i avsnitt 5.8 torde minska antalet felrättningar ytterligare. Åtgärden går ut på

att förrättningsmannen på svarsblanketten noterar antalet fel i stället för antalet rätt.
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Utprövni ngsförfa ra ndet

 

Som framgår av avsnittet 4.l ger de utprövningar som provkonstruktionsarbetet omfattat

på det hela taget en god förutsägbarhet av provens egenskaper när de kommer i verklig

användning. Särskilt tycks de data som tas fram om enskilda provuppgifter vara stabila.

En provuppgift som kan karakteriseras som svår i en utprövning är också svår när den

kommer i användning. Med tanke på den stora användbarheten i utprövningsdata vid

nykonstruktion eller revision av prov kan det därför vara motiverat att söka utveckla

snabba och billiga utprövningsrutiner inom ramen för en fortlöpande översyn och revision

av provuppsättningen .

Sammanfattning av åtgärdsförslag

De åtgärder som föreslagits i denna rapport kan sammanfattas enligt föliande.

(l) Revision av kompletteringsprov A, B och TK. Denna revision bör göras omgående och

i fråga om A- och B-proven inriktas mot att göra proven svårare genom att byta ut lätta

(2) Sänkt godkännandegräns på grundprovet för traktoraspiranter.

Viss översyn och revision av grundproven med sikte på hösten l974. Den mer

begränsade revisionen skulle omfatta utbyte av lätta provuppgifter mot svårare och en

omfördelning av provuppgifterna över provversioner i syfte att åstadkomma ökad likvärdhet.

(4) Om åtgärderna 1 och 3 ovan av olika skäl inte kan verkställas inom den närmaste

tiden bör ökad likvärdhet mellan provkatalogerna skapas genom att låta vissa komplette-

ringsprovsversioner skifta plats i katalogerna.

(5) Utredning av en uppmiukning av den icke-kompensatoriska rättningsmodellen i syfte

att höja den effektiva reliabiliteten även sett från den enskilde aspirantens utgångs-

punkt.

(6) Viss förenkling av den manuella rättningen .

(7) Utveckling av enkla, snabba och billiga utprövningsrutiner. En sådan utveckling

kan säkerligen göras utan några särskilda problem i anslutning till de provrevisioner

som föreslagits enligt l och 3 ovan.
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Bilaga I.

 

Tabell l:l. Qversikt av kompletteringsproven A, C, D, E, TK samt TR. Medelvärden
(X) på versioner och varianter. Analys av skillnader mellan provver-
sioner (env'cigs variansanalys) samt test av skillnader mellan varianter.

      

KATALOG

nr A C D E (ABCE-asp) E (ABDE-osp) TK (trafikkort) TR (traktor)

1 16,88 17,20 12,56 11,88 12,80 7,92 16,72
4 17,56 17,22 17,28 17,24 12,80 12,68 12,28 12,08 13,00 12,90 8,28 8,10 17,00 16,86

2 18,16 16,56 12,80 12,52 13,20 8,40 17,24

5 18,24 18'20 15,84 '20 13,24 '3'02 11,60 '06 12,40 '80 8,84 8'62 17,24 '24

3 16,80 16,08 g ' 12,96 12,12 12,48 , 8,64 17,20
6 16,84 16,82 15,84 15,96 13,24 13,10 '72 11,92 12,72 12,60 9,20 8,92 17,64 17,42

Varions- Df 5/144 5/144 5/144 Se tvåvögs variansonalys 5/l44 5/144

analys 1= 3,15 p < .025 2,51 p < .05 0,56 es 168611 24 (ES) 3,32 p < .01 0,44 55

Testav I) F]_4=i,62ES r2_5_=1,51 ss F3_6=2,59ES
varianter .

         

1)För att se om det är någon signifikant skillnad mellan de båda varianterna
av den enskilda provversionen - samma provuppgifter men presenterade i olika

ordning - har skillnaden mellan de båda varianter som uppvisar den största

skillnad_en F-_teståat5. Denna analys har skett enligt

 

F = lXI ' X2)
MSinom (nl + n2)/'11'12

Kritiskt F-v'drde = (k - l) F1 [(k - l), (N - M] = 9,50; där 0! = .lO
-a/

k :6

n = 25

N :150



 

Bilaga 2 .

Tabell 2:1. Standardavvikelse (5) samt enskilda mätningens medelfel (s ) för

samtliga prov och provversioner*. e

   

PROVVERSION

1 2 3 4 5 6

,GRUND s 5,03 5,25 4,33 2,98 3,79 3,55

se 2,19 2,32 2,14 1,84 2,25 1,94

A 5 1,87 1,58 2,19

5 1,32 1,18 1,41
e

B 5 1,88 1,73 1,75 .

5 1,15 1,28 1,326 .

C 5 2148

se 1,47 1,63 1,61

D 5 2,34 1,65 1,68

5 1,30 1,20 1,13
e

E 5 2,10 1,81 1,95

se 1,40 1,28 1,39

TK s 1,15 1,35 0,74

5 ' 1,05 0,91 4+*
6

TR 5 2,34

5 1,46
e

   

* s och s beräknade på maskinellt rättade prov
e i

* * se ei beräknad eftersom r = O.



 

Sannolikheter att bli godkänd vid olika sanna värden

   

Bilaga 3.

       

Tabell 3:1 .
Linder godkännandegräns (-) samt sannolikheter att bli
underkänd vid olika sanna värden ;öl/er godkännande-

gräns

SANT POÄNG TAL UNDER RESP ÖVER
GODKÄNNANDEGRANS
-5 -4 -3 -2 -i

PROV +5 +4 +3 +2 +1 * se

GR 1 .0113 .0336 .0853 .1814 .3228 GK :51
GR 2 .0154 .0427 .0985 .1949 .3336
GR 3 .0096 .0307 .0808 .1762 .3192
GR 4 .0033 .0150 .0516 .1379 .2946
GR 5 .0132 .0375 .0918 .1867 .3300
GR 6 .0049 .0197 0606 .1515 .3015

EGR .0096 0299 .0781 1714 3170

A1 .0012 .0116 .0643 2236 GK 215
A 2 .0004 .0055 .0455 1977 *
A 3 .0023 0166 .0778 2389

;A """"'Tööiå'"T61'f2":0625"'T226i'

B 1 .0003 .0048 .0427 1949 GK 215
B 2 .0009 .0096 .0594 2177
B 3 .0012 .0116 .0643 2236

;SB .0008 .0087 .0555 .2121

C 1 .0033 .0207 .0869 .2483 GK 216
c 2 .0071 .0329 .1093 2709
c 3 .0066 .0314 1075 2676

5C """""6657"'.'62'8§"7012"'72625

D1 .0010 .0104 .0618 2206 GK 212
D 2 .0004 .0062 .0475 2033
D 3 .0002 0040 0384 1894

;D ' ' ' '6005"'Tooä9 .0492 " '2044

E 1 .0021 .0162 0764 2389 GK 212
E 2 .0009 .0096 0594 .2177
E 3 .0020 0154 0749 .2358

.BE - .0017 0137" '.0702 2308

TK 1 0287 .1711 GK 28
TK 2 0139 1357
TK 3 -M- -11-

TR .0031 .0202 0853 .2483 GK 2 15

    

-x- p ei beräknat eftersom r,rf = 0

*t i* +l innebär i faktiska poäng på t ex grundprovet- 5l poäng eftersom den
kritiska gränsen för aspiranten med tillräckliga kunskaper är 50 poäng, osv.




