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De skriftliga förarproven 1976 - 77. Provens tillför-
litlighet och svårighetsgrad.

av Krister Spolander-

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Tillförlitlighet och svårighetsgrad hos de reviderade

skriftliga förarprov som trädde i kraft i slutet av

1976 har studerats med hjälp av uppföljningsdata från

provförrättningar med körkortssökande. Med enkla åt-

gärder kan provens förmåga att korrekt godkänna res-

pektive underkänna aspiranter avsevärt förbättras.

Den totala frekvensen felklassificeringar kan reduce-

ras till 5 - 8 % genom att förändra godkännandegrän-

sen på kompletteringsprovet eller förändra rättnings-

modellen. Det absoluta flertalet av felklassificering-

arna kommer då att gälla aspiranter vars faktiskakun-

skaper ligger alldeles ovanför eller alldeles under

godkännandegränserna.
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Swedish driver knowledge licensing tests. Reliability
and other test Characteristics.

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

Based on follow-up data, revised forms of knowledge

tests for motorcycle and private car license appli-

cants have been studied. Test reliability was ana-

lysed in terms of the power to correctly classify

applicants. By means of some simple modifications,

discussed in the report, the total frequency of mis-

classifications can be reduced to 5 - 8 per cent.
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De skriftliga förarproven 1976 - 77. Provens tillförlit-

lighet och svårighetsgrad.

av Krister Spolander
Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Föreliggande rapport redovisar en undersökning av de re-

viderade skriftliga förarprov som trädde i kraft i no-

vember 1976. Undersökningen har baserats på representa-

tiva urval från provförrättningar med A- och B-aspiran-

ter, totalt omfattande ca 2 700 aspiranter.

Förarprovens svårighetsgrad har konstaterats vara an-

märkningsvärt stabil över tid. Ingen förändring i aspi-

ranternas provprestationer kan observeras under de första

fyra månader proven varit i bruk. En viss skillnad i

svårighetsgrad föreligger mellan de sex versionerna

av grundrpovet. De tre versionerna av kompletteringsprov

B är likvärda i svårighetsgrad, och detsamma kan prak-

tiskt sett anses gälla för de tre A-provversionerna. De

nya proven har blivit något svårare än de gamla.

Provens tillförlitlighet, eller förmåga att korrekt god-

känna respektive underkänna aSpiranter, har vidare stu-

derats. Risken att felaktigt godkänna aspiranter med

klart otillfredsställande kunskaper, eller felaktigt

underkänna aspiranter med goda kunskaper, är liten.

Den totala frekvensen felaktiga godkännanden respektive

underkännanden blir emellertid förhållandevis hög om man

även tar hänsyn till de aspiranter vars faktiska kunska-

per ligger på nivåer motsvarande godkännandegränsernas

omedelbara närhet.

Frekvensen aspiranter som felaktigt godkänns respek-

tive felaktigt underkänns kan emellertid i avsevärd
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IV

grad minskas med enkla åtgärder. Genom att höja god-

kännandegränsen på kompletteringsproven kan den to-

tala felklassificeringsfrekvensen beräknas minska

till 5 - 8 % jämfört med nuvarande förhållanden. Det

absoluta flertalet felklassificeringar skulle då gäl-

la aspiranter vars faktiska kunskaper ligger alldeles

ovanför eller alldeles under godkännandegränserna.

Felklassificeringsfrekvensen kan även reduceras ge-

nom att lägga samman resultaten på grundprov och

kompletteringsprov och bedöma totalresultatet i för-

hållande till en godkännandegräns, i stället för att

rätta grundprov och kompletteringsprov separat. I

detta senare fall kan den totala felklassificerings-

frekvensen beräknas minska till ca 8 %.
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Swedish driver knowledge licensing tests. Reliability
and other test characterisics.

by Krister Spolander
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

In Sweden,two knowledge tests are administered to

motorcycle and private car license applicants. The

first, with 60 items in six parallel forms, is a

basic test which covers general road rules relevant

to all license holders. The second, with 20 items

in three parallel forms, contains questions which

are specific to the type of license applied for. Re-

vised versions of the two tests were introduced at

the end of 1976.

Based on follow-up data test reliability has been

analysed in terms of the power to classify applicants

correctly. The probability of passing applicants with

quite insufficient knowledge, or of rejecting appli-

cants with quite satisfying knowledge, is low. How-

ever, considering even those applicants whose actual

level of knowledge is in the immediate Vicinity of

the cut-off limits, the total number of miSClaSSifi-

cations is quite high.

The frequency of misclassifications can be reduced

by a substantial amount, if some simple modificam

tions are made. Altering the non-compensatory scoring

system to compensatory scoring, in which the basic

and the supplementary tests are lineary combined,

can reduce the total frequency of misclassifications

to 5 - 8 %. Raising the cut-off limits of the supple-

mentary test whilst maintaining non-compensatory

scoring, can reduce misclassifications to some 8 %.
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VI

The pass-fail proportions did not change during the

first four months of the revised test forms (unmodi-

fied scoring). The tests are slightly more difficult

than the previous forms, with a passing rate of 80

and 70 per cent for private car and motorcycle

license applicants, respectively.
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BAKGRUND

De skriftliga förarproven består av grundprov och kom-

pletteringsprov. Grundprovet är gemensamt för alla kör-

kortssökanden - med viss inskränkning för traktorkorts-

sökanden - och omfattar sådana generella trafikregler

som gäller för samtliga körkortspliktiga fordon. Kom-

pletteringsproven är specifika för de fordonsslag kör-

kortsaspiranten söker behörighet för. grundprgyet före-

kommer i §§§-Eê§êll§llä-PEQYY§E§lQQ§E- Varje provver-
sion omfattar 60 frågor. Det finns sju slags komplette-

ringSprov (motorcykel, personbil/lätt lastbil, tung

lastbil, buss, tungt släp, trafikkort samt traktor).

Varje Eomoleääerimgêproy förekommer i Ere_pêrâllellê
pggyyersigner (utom traktor med en provversion). Anta-

let frågor i kompletteringsproven uppgår till 10 - 20.

Varje körkortssökande erhåller sålunda ett grundprov

samt ett eller flera kompletteringsprov.

Efter förslag från trafiksäkerhetsutredningen krävs från

och med år 1976 särskilda prov för rätten att framföra

motorcykel (kommunikationsdepartementet 1975). Detta

innebär att behörigheterna A och B åtskiljts. Det tidi-

gare AB-körkortet har ersatts av ett B-körkort, begrän-

sat till personbil och lätt lastbil. Vill den körkorts-

sökande erhålla även A-behörighet måste särskilda prov

för motorcykel genomföras.

Med anledning härav har en viss förändring ägt rum i

de skriftliga förarproven. Eftersom överlappningen mel-

lan A- och B-behörigheterna upphört, har grundprov samt

kompletteringsproven A och B iomebållåmê§§29:_regoéle§§-

I samband härmed har proven setts över för att även all-

mänt förbättra deras kvalitet. I en tidigare uppföljning

av de skriftliga förarproven konstaterades att de pa-

rallellapmovversionernaskiljde sig åt i svårighetsgrad

(Spolander 1974). Detta gällde såväl grundprovsversionerna
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som de olika versionerna av kompletteringsproven A och

B. Överarbetningen har syftat till att utjämna_§kill-

naderna_i_§yårighet§grad mellan de parallella provver-

sionerna.

Överarbetningen inriktades även mot att förbättra pro-

vens förmåga_att_§är§kilja aspiranter med tillräckliga

respektive otillräckliga kunskaper (provens reliabili-

tet). Detta gjordes på två sätt. För det första omar-

betades enskilda provuppgifter med ledning av de data

om varje enskild provuppgift som förelåg från den tidi-

gare uppföljningen (Spolander & Laurell 1974). För det

andra försågs samtliga frågor med tre svarsalternativ.

Visserligen hade redan tidigare flertalet frågor tre

svarsalternativ, men de med endast två tillfördes yt-

terligare ett svarsalternativ. Härutöver sågs frågorna

även över i fråga om språk och bildmaterial för att

minska risken för missuppfattningar.

Överarbetningen genomfördes av trafiksäkerhetsverket.

Ändringsförslagen har tillställts bl a VTI för synpunk-

ter (VTI PM 1976-04-27 och l976-O4-28). De nya versio-

nerna av grundprovet och kompletteringsprov A och B

trädde i kraft 1976-11-01. Trafiksäkerhetsverket gav

i samband härmed VTI i uppdrag att genomföra en upp-

följning med utvärdering av de nya proven.

SYFTE

Uppföljningen har omfattat samtliga provversioner av

grundprovet (G) samt kompletteringsproven A och B, och

har syftat till att studera följande.

(1) Förändringar i de nya provens svårighetsgrad under

den inledande användningsperioden
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(2) De olika provversionernas likvärdhet i svårighets-

grad

(3) Provens svårighetsgrad jämfört med de gamla proven

(4) Provens förmåga att skilja mellan aspiranter med

goda respektive dåliga kunskaper

(5) De enskilda provuppgifternas egenskaper (särskil-
jande förmåga, svårighetsgrad samt svarsfördelning

över svarsalternativ)

I föreliggande rapport redovisas l - 4 enligt ovan. De

enskilda provuppgifternas mätegenskaper redovisas i VTI

meddelande nr 57 (Spolander, 1977).

UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Uppföljningen har genomförts så att urval_av_§yar§plan-

ketter från provförrättningar med A- och B-aspiranter

insamlats från landets stationsorter vid fyra_tillfäl-

len (Ml - 4). Det första urvalet omfattade de gamla

proven strax innan de togs ur bruk (Ml). De tre efter-

följande urvalen gällde de nya proven där det första

urvalet drogs omedelbart efter det att proven trätt

i kraft, och de två återstående urvalen sedan proven

varit i användning under viss tid (M2 - 4).

Urvalssteg l

 

Samtliga svarsblanketter rekvirerades från samtliga

TSV stationsorter avseende samtliga A- och B-förrätt-

ningar som genomförts under perioder och dagar enligt

tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Urvalssteg l: tidläggning av urvalen av A-

och B-prov under mättillfällena M1 - 4.

  

 

Antal insam-

Mättill_ ve ka lingsdagar

fälle G A B

M1 1976/37 5

(gamla prov) 38 5 2

M2 45 5 1
(nya prov) 46 3

M3 51 5

(nya prov) 52 4 1

M4 1977/06 5
(nya prov) 07 5

08 5 2

09 5

 

  

 

Det totala antalet erhållna svarsblanketter i urvals-

steg 1 uppgick till 1 280 och 4 310 för A respektive B.

Urvalssteg 2

I urvalssteg 2 drogs det slutliga blanketturvalet från

det bruttOurval som erhållits i urvalssteg 1. De slut-

liga urvalens storlek bestämdes med en s k poweranalys.

Förväntad varians och storleken av de statistiska effek-

ter som bedömdes intressanta från praktisk synpunkt att

upptäcka, uppskattades från den tidigare uppföljningen

(Spolander 1974). Med ledning därav beräknades det

minsta antal svarsblanketter som erfordrades för att

minimera dels risken för den felaktiga slutsatsen att

t ex prOvversionerna skiljer sig åt i svårighetsgrad

när de faktiskt inte gör det (d-fel), dels risken att

inte upptäcka att t ex provversionerna är olika när de

faktiskt är det (B-fel). Urvalen dimensionerades slut-

ligen så att risken för B-fel uppgick till ca 5% vid

en risk för d-fel på 5% (B-felet varierar något för

de olika analyserna; för en fullständig bild av
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undersökningens beräknade power se VTI PM 1976-08-03).

UrvalSsteg 2 genomfördes på följande sätt. S k tolkprov

togs bort bruttourvalet. Därefter drogs från respektive

mättillfälle Ml - 4 slumpmässigt det erforderliga an-

talet svarsblanketter. Varje stationsort bidrog med ett

blankettantal som var proportionellt mot stationsortens

andel av totalantalet inkomna blanketter. Vidare var

dragningen när det gäller de parallella provversionerna

inom den enskilda stationsorten prOportionell mot prov-

versionsfördelningen bland totalantalet blanketter inom

stationsorten.

Tabell 2. Antal svarsblanketter i de slutliga urvalen

(G-proven togs från B-aspiranter)

 

Provversion

1 2 3 4 5 6

Mättillfälle 1/4 2/5 3/6

 

M1 G 100 100 100 100 100 100

(gamla prov) A 100 100 100

B 200 200 200

M2 G 50 50 50 50 50 50

(nya prov) A 50 50 50

B 100 100 100

M3 G 50 50 50 50 50 50

(nya prov) A 50 50 50

B 100 100 100

M4 G 100 100 100 100 100 100

(nya prov) A 100 99 99

B 200 200 200

   

_;__

 

Uppföljningen omfattade totalt sålunda 1 800 G-prov

(vilka togs från §:aspiranter), 898 A-prov samt 1 800

B-prov. Urvalen är, som ovan framgått, stratifierade

med avseende på provversion; de olika provversionerna

användningsfrekvens varierar något, mellan 15 och 18%

för de sex G-provversionerna där egentligen varje
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G-prov borde förekomma i ca 17% av samtliga provför-

rättningar. Stratifieringen innebär emellertid att ur-

valen för respektive provversion är representativa

fêä_és2_29§§lê_§92§1§E-9§92_msê_Esêpekäiys_päsyys§§29-
ner som genomfördes i_hela_riket under respektive mät-

tillfälle M1 - 4.

Urvalen har emellertid använts för att mäta provens

egenskaper. Detta förutsätter att körkortsaspiranterna

kan betraktas som likvärda dels över provversioner, dels

över mättillfällena. Vid provförrättning delas prov-

katalogerna slumpmässigt ut till körkortsaspiranterna.

Ergvversionsuryalen kan därför anses dragna från samma

population körkortsaspiranter, vilket innebär att even-

tuella skillnader mellan provversionerna beror på skill-

nader i versionernas egenskaper, och inte på skillnader

mellan de aspiranter som besvarat respektive provver-

sioner. När det gäller mättillfällena Ml - 4 är det

emellertid svårare att utan vidare betrakta aspiran-

terna som dragna från en och samma population. Aspi-

ranterna vid M1 (mitten av september) kan skilja sig

från aspiranterna vid M4 (slutet av februari).

Tabell 3. Analys av urvalens likvärdhet över mättill-

 

 

fällena M1 - 4 vad gäller fördelning över
stationsområden och kön samt genomsnitts-
ålder.

A B

. 2
Stations- x 41,98 19,96
område df 15 18

p <.001 >.30

Kön X2 1,41 2,75
df 3 3
p > 70 > 30

Ålder F 8,17 1,31

df 3/894 3/1796
p <.001 >.05

    

VTI RAPPORT 137



De fyra urvalen av §:aspiranter, Ml - 4, skiljer sig

inte åt vad gäller fördelning över stationsområden (7

stationsområden enligt TSV regionala organisation),

könsfördelning eller genomsnittlig ålder (den tillgäng-

liga bakgrundsinformationen). De fyra urvalen kan be-

traktas som dragna från samma_pgpulati9n. Detta innebär

att §:_99h_§:prgyen§ eventuella förändringar i svårig-

hetsgrad över tid utan vidare kan studeras, och för-

ändringar hänföras till provegenskaper.

Som emellertid också framgår av tabell 3 ovan, skiljer

sig de fyra urvalen av ê:a§piranter signifikant åt i

fråga om fördelning över statignsgmråden samt gengm-

§gi§§lig_ålder. Andelen A-prov har vid mättillfälle M4

minskat något i landets norra delar, och ökat något i

de södra, jämfört med fördelningen under Ml - 3. Vi-

dare var genomsnittsåldern vid Ml och M4 drygt ett halv-

är högre än vid M2 och M3. Olikheten i stationsområ-

densfördelningen betyder dock sannolikt ingenting. Ingen

signifikant skillnad kan konstateras mellan stations-

områdena l - 6 + 7 vad gäller A-provsprestationer (F =

2,05; df = 5/892; I) >.05).

delselös då gamla och nya prov jämförs (Ml/M4). Dock

Skillnaden i ålder är bety-

bör analyserna av förändringar i A-provets svårighets-

grad över tid tolkas med viss försiktighet (M2 - 4).

RESULTAT

Provens svårighetsgrad: provversioners likvärdhet, för-

 

ändringar över tid samt nya och gamla prov

 

Provversionernas likvärdhet i svårighetsgrad, föränd-

ringar i svårighetsgrad över tid samt de nya provens

svårighetsgrad jämfört med de gamla har studerats med

variansanalys. För provversionernas likvärdhet och
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förändringar i svårighetsgrad över tid har en 6 x 3

analys använts för G-provet, ochen 3 x 3 analys för

respektive kompletteringsprov A och B. Vid jämförelsen

mellan nya och gamla prov har mättillfälle M4 använts

för de nya proven eftersom de då förväntades ha stabi-

liserats och därmed skulle ge den mest rättvisande

bilden. För dessa jämförelser har en 6 x 2 analys an-

vänts för G-provet, och en 3 x 2 analys för respektive

kompletteringsprov A och B. I de fall olika cellfrek-

venser förelegat har minsta kvadratestimat eur kvadrat-

summorna gjorts (Winer 1970 s 291 ff). Mindre cell-

frekvensbortfall har korrigerats med ovägd medelvärdes-

metod (Winer 1970 s 241 ff).

De fullständiga variansanslysresultaten redovisas i

bilaga 1, tabell 1 - 6.

Tabell 4. Sammanfattning av variansanalyserna vad gäl-

ler provversionernas likvärdhet i svårighets-

gIEmL förändringar i svårighetsgrad över tid,
samt de nya provens svårighetsgrad jämfört
med de gamla (ES = ej signifikant effekt eller

  

skillnad).

Nya prov Gamla/nya prov

(M2 - 4) (Ml/M4)

G B A G B A

Mättillfälle ES ES ES p<.01 ES ES

Provversion p<.05 ES p<.Ol ES ES ES

Interaktion ES ES ES ES p<.05 ES

     

Som framgår av tabell 4 ovan, kan få signifikanta effek-

er konstateras. Eftersom uppföljningens s k power är

hög - B-felet ungefär på samma nivå som d-felet, se

3.2 ovan - kan icke-signifikanta effekter tolkas som

att inga skillnader av betydelse föreligger. Vad dessa

resultat innebär redovisas närmare i det följande.
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QZEEQYêE

Grundprovet har inte_§§rändrat§ signifikant i svårighets-

grad från mättillfälle M2 (v 45/1976) till M4 (v 08/1977).

En svag tendens finns visserligen att provet blivit

något lättare men den är så pass liten att den saknar

betydelse ( 53,60; §M3 = 53,70; iM4 = 53,77).XM2

De sex provversionerna skiljer_§ig emellertid åt i

svårighetsgrad. Tre grupper av prov kan urskiljas: G1,

G2 och G4 som tillhör den lättaste gruppen, G3 och G6

som tillhör den svåraste, samt G5 som faller mitt

emellan.

Tabell 5. De sex G-provversionernas svårighetsgrad.

Genomsnittligt antal korrekt besvarade frågor
(X) samt procent som klarat grundprovet

(> 51 poäng; N = 1 200)

 

 

  

- Z god-

X kända

G1 54,23

Lättare G2 54,09 83

G4 54,05

Medel G5 53,65 82

Svårare G3 53,21 76

G6 53,03

Totalt 53,71 81

   

Totalt klarade 81% godkännandegränsen på G-provet, vil-

ket framgår av tabell 5 ovan. En viss skillnad finns

här mellan de båda svårare proven och de tre lättare,

76 respektive 83%.
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.1.2

.1.3

B_

PROV

lO

?ZEEQY§E

I fråga om B-provet finns inga signifikanta effekter

av varken mättillfälle eller provversion (tabell 4

ovan). Detta innebär att B-provets svårighetsgrad inte

förändrats från M2 till M4, och att de tre provversio-

nerna Bl/4, B2/5 samt B3/6 är likvärda i svårighetsgrad.

Medelvärdet ligger på 18,07 i genomsnittligt antal kor-

rekt besvarade frågor. Andelen som klarade B-provet

låg på 96% (>15 poäng; N = 1 200).

§2_QEE_§:PEQY_§êEEêQEêQEê

Sammanförs G- och B-prov erhålls följande fördelning

vad gällerunderkännanden och godkännanden bland B-

aspiranterq

Tabell 6. Procentuella andelar B-aspiranter som god-
känns (+) respektive underkänns (-) på grund-
prov respektive B-prov (M2 - 4; summeringen
av procenttalen kan slå någon procentenhet
beroende på avkortning).

GRUNDPROV

LÄTTARE MEDEL

G1, G2, G4 G5

- + - + - +

   

- 4 1 4 - 2 1 3 - 3 1 3

    

 

13 83 96 + 16 81 97 + 20 76 97

   

 

 

  

 

17 83 100 18 82 100 24 76 100

N=600 N=200 N=400
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I tabell 6 ovan framgår två ting. Det ena är att an-

delen godkända varierar för de sex provkatalogerna. För

provkatalogerna l, 2 och 4 - där motsvarande grundprov

förekommer - uppgår andelen godkända till 83%. För

provkatalogerna 3 och 6 ligger andelen på 76%. Det

andra är att B-provet har, jämfört med grundprovet, en

mycket hög andel godkända, nämligen ca 96%. Mycket få

underkänns på hela provet beroende på att de inte kla-

rar B-provet (max 1%).

êZEEQYêE

Som konstaterades i tabell 4 ovan finns inga_§ignifikanta

effekter av mättillfälle i fråga om A-provet. Detta

skulle tyda på att A-proven inte förändrats i svårig-

hetsgrad under användningsperioden M2 - 4. Som emeller-

tid avslutningsvis nämndes i avsnitt 3.2 är detta den

enda analys som bör tolkas med viss försiktighet efter-

som de tre A-urvalen skiljer sig något i ålder. M4-

urvalet var drygt ett halvår äldre genomsnittligt än

M2 - 3-urvalen.

De tre provversionerna skiljer_§ig åt i svårighetsgrad.

Medelvärdena för respektive tre A-prov Al/4, A2/5 och

A3/6 uppgick till respektive 17,94, 18,33 och 18,56.

Andelen godkända är emellertid densamma för provver-

sionerna, 97% (beroende på takeffekter).
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Tabell 7. Procentuella andelar A-aspiranter som god-

känns (+) respektive underkänns (-) på grund-

prov respektive A-prov. L = lättare provver-
sioner, S = svårare, M = medel. (M2 - 4;

summeringen av procenttalen kan slå någon

procentenhet beroende på avkortning).

G1, G4 (L) G2, G5 (L,M) G3, G6 (S)

- + - + - +

- 3 0 3 A2/5 - 2 1 3 A3/6 - 2 1 3

(M) (L)
+ 30 67 97 + 27 71 97 + 26 71 97

33 67 100 29 71 100 28 72 100

N=200 N=199 N=199

I tabell 7 ovan redovisas effekten på andelen godkända

när grundprov och A-prov kombineras för A-aspiranter.

Kombinationen av prov är i stort sett gynnsam. Lätta

grundprov förekommer tillsammans med svåra A-prov, och

Vice versa. Andelen godkända A-aspiranter totalt vari-

erar från 67 till 71%.

gêglê_9§ä_§Yê_EEQY

Jämförs de gamla §:prgyen (Ml) med de nya (M4) finns

en signifikant skillnad i svårighetsgrad (tabell 4

ovan>- De EYê-§:EEQY§E_§E_§YåEêE§ än de gamla med en
medelvärdesskillnad på 1,0 poäng

54,77).

till 87% mot 81% på de nya G-proven.

(53,77 respektive

Andelen godkända på de gamla proven uppgick

Skillnaden mellan provversioner har blivit icke signi-

fikant men är mindre intressant eftersom den olikhet

som fanns mellan de gamla G-provversionerna och den

olikhet som finns mellan de nya versionerna (se 4.1.1)

arbetat mot varandra inom kataloger.

För §:prgyen kan en interaktionseffekt konstateras mel-

lan provversion och mättillfälle (tabell 4 ovan).
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l8,60§_

A 18,50 _
I><i

> 18,40 _
0
m

?4 18,30 -
nu

å 18,20 - 3

:4 /6

5 18,10 -
ä 2/5
ä 18,00 _

17,90 _ l/4

1 4

MÄTTILLFÄLLE

Figur 1. Gamla och nya B-prov, versionerna l/4, 2/5
och 3/6. Genomsnittligt antal korrekt besva-
rade frågor (X) vid mättillfälle Ml och M4.

Som framgår av figur 1 innebär interaktionseffekten

att de nya B-provversionerna blivit mer_liky§rda i

svårighetsgrad än vad de gamla var. Som tidigare kon-

staterats föreligger nu ingen skillnad mellan de nya

B-provversionerna i svårighetsgrad (4.1.2).

För §:pr9yen finns inga signifikanta effekter. De nya

A-proven ligger på samma svårighetsgrad som de gamla.

Provens reliabilitet och samband mellan G- och komplet-

 

teringsprov

 

Provens reliabilitet anger deras förmåga att korrekt

särskilja aspiranter med respektive utan tillräckliga

kunskaper (definierade av godkännandegränserna).
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Förarproven syftar till att mäta vilka kunskaper aspi-

ranten faktiskt har. I likhet med alla andra prov som

förekommer i utbildnings-, urvals-, diagnos- och råd-

givningssammanhang innehåller förarproven mägfel. Om

en aspirant erhåller ett stort (= oändligt) antal lik-

värda provversioner skulle hans genomsnittliga prov-

resultat motsvara hans sanna kunskapsnivå. Det är denna

sanna nivå man vill bestämma i provförrättningen. Vari-

ansen i aspirantens fördelning över provresultat anger

provens reliabilitet. Är den variansen liten - de flesta

provresultaten ligger nära medelvärdet - är aspirantens

sannolikhet liten att på ett enstaka prov få bättre,

eller sämre, resultat än genomsnittsresultatet (hans

sanna nivå), och då är reliabiliteten hög. Är variansen

däremot stor blir chansen stor att på att enstaka prov

få bättre resultat än vad "han borde ha haft", och då

är reliabiliteten låg. I det fortsatta kommer analysen

av förarprovens reliabilitet att göras i ovanstående

termer (4.2.1).

Provens reliabilitet är beroende av ett antal faktorer,

t ex i provsituationen, tillfälliga variationer hos

aspiranten, provinnehållet m m. Den metod för beräkning

av provens reliabilitet som här valts, KRZO, uppskattar

mäpäsl_m§§_pngépppkp på de fel som uppstår till följd
av att provet utgör ett urval från en hypotetisk popu-

lation provuppgifter (se vidare Nunnally 1967 s 206 ff).

De enskilda provversionerna utgör ju stickprov av frå-

gor från den mängd av alla tänkbara frågor som finns

och som skulle kunna konstrueras inom de områden som

förarproven täcker.
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Tabell 8. Provens reliabilitet uttryckt i KR (mät-

tillfälle M4). 20

 

Provversion

l 2 3 4 5 6

1/4 2/5 3/6 H
I

tt

 

 

.788 .807 .756 .753 .669 .736 .755

.667 .630 .653 .650

A .493 .385 .519 .470

 

 

 

 

grundprgvets reliabilitet uppgår genomsnittligt till

.76 (medelvärde över transformation till zr). En viss

variation förekommer här mellan de olika provversion-

erna, från .67 för G5 till .8l för GZ. Den genomsnitt-

liga reliabiliteten är densamma som för de gamla pro-

ven (enligt den tidigare uppföljningen då reliabiliteten

uppgick till .75, Spolander 1974).

Genomsnittet för §:prgvet uppgår till .65. De tre B-

provversionerna ligger på ungefär samma nivå. B-provets

reliabilitet är lägre än G-provets eftersom B-proven

har färre frågor. Skulle B-provet utökas till samma

antal frågor som G-provet skulle reliabiliteten öka

från .65 till .85 (sebhnumüjgrl967 s 223). De gamla

B-provens genomsnittliga reliabilitet uppgick till .51.

De nya provens reliabilitet är signifikant nögre än

de gamla provens (2 = 3.39, p < .001; se Ferguson 1966

s 187 - 188). '

§:pr9vens reliabilitet ligger genomsnittligt på .47.

En viss variation finns mellan de olika provversionerna,

från .39 för provversion 2/5 till .52 för provversion

3/6. Även A-provens förhållandevis låga reliabilitet

kan ses som följd av antalet frågor. Skulle antalet

frågor i A-proven tredubblas så att antalet blev det-

samma som i G-provet, skulle reliabiliteten förväntas

uppgå till ca .73, eller ungefär densamma som för
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G-proven. De gamla A-provens reliabilitet uppgick till

.51 i genomsnitt. De nya A-provens reliabilitet skiljer

sig intê signifikant från de gamla provens (2 = 0,525).

EêäêäEEQYêEê-âêämågê_êEE_EQEE§EE_El§§§l§å§§§ê-â§9$§ê2§ê§

De reliabilitetskoefficienter som ovan redovisats sä-

ger egentligen inte så mycket om provens förmåga att

korrekt klassificera körkortsaspiranterna eftersom dels

proven rättas icke-kompensatoriskt - aspiranten måste

klara både G- och kompletteringsprov för att godkännas -

dels det bara är av betydelse hur aspiranten klassifi-

ceras i förhållande till godkännandegränserna.

Förarproven vill mäta aspirantens sanna kunskapsnivå,

eller sanna kunskapspoäng. Fördelningen av fel - de

mätfel som är en följd av bristande reliabilitet -

kring aspirantens sanna kunskapspoäng kan antas vara

normalfördelad. Standardavvikelsen i felfördelningen

kan uppskattas eftersom provens reliabilitet och stan-

dardavvikelsen i provfördelningarna är kändal). Med

utgångspunkt från felfördelningens standardavvikelse

kan sannolikheten att bli godkänd respektive underkänd

2)
vid olika sanna poängtal beräknas

 

1)
Standardavvikelsen i felfördelningen: se = st 1 - rtt,

där st är provets standardavvikelse och rtt dess

reliabilitet.

2) Sannolikheten (p) att bli godkänd respektive under-

känd (x "
grans

p+Z=<

) vid olika sanna poängtal (xi):

x " - XT)/s .
grans 1 e
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Enligt ovan har sannolikheter att godkännas respektive

underkännas för olika sanna poängtal kring godkännande-

gränsen på G-, A- och B-proven beräknats. Därvid har

använts dels de genomsnittliga reliabilitetskoeffi-

cienter över provversioner vid mättillfälle M4 (tabell

dels respektive provvarianser vägda över prov-

4

Sannolikhetsfördelning-

(de fullständiga

8 ovan),

versioner och mättillfälle M2 - (felvarianserna en-

ligt tabell 1 - 3 i bilaga 1).

arna redovisas i figur 2 a - b nedan

tabellerna finns i bilaga 2).
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Figur 2 a-b.

 

vid olika sanna poängtal.
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Sannolikhetsfördelningarna för kompletteringsproven A

och B är praktiskt taget identiska och redovisas där-

för i samma figur, enligt figur 2 b ovan. Som framgår

är sannolikheterna för felklassifikation som högst

runt godkännandegränserna. Sannolikheten för en aspi-

rant med sann kunskapsnivå motsvarande t ex 50 poäng

att ändå godkännas på grundprovet uppgår till ca 32%.

Först när aspirantens sanna kunskapsnivå kommer ner

mot 46 - 47 blir sannolikheten för felaktigt godkän-

nande låg, någon procent, och vid 45 poäng är den prak-

tiskt taget obefintlig. Motsvarande gäller för aspi-

ranter med sanna kunskaper över godkännandegränse.

Vid en sann nivå motsvarande 56 - 57 poäng är risken

för felaktigt underkännande mycket liten, eller prak-

tiskt taget obefintlig.

För kompletteringsproven är sannolikheterna för fel-

aktiga god- respektive underkännanden mycket små, eller

praktiskt sett obefintliga, vid de sanna kunskapsnivå-

erna ll - 12 respektive 17 - 18 poäng. Aspiranter med

mycket dåliga kunskaper har praktiskt taget ingen chans

att godkännas, liksom aspiranter med mycket goda kun-

skaper löper mycket liten risk att underkännas. De

flesta aspiranterna ligger emellertid mitt emellan och

för dem är felklassificeringssannolikheterna en reali-

tet.

Proven rättas emellertid igke:k9mpen§atgri§kt. Aspi-

ranten måste klara båda proven för att godkännas. Detta

påverkar felklassificeringssannolikheterna för hela

förarprovet.

Felfördelningarna på grundprov och kompletteringsprov

kan antas vara okorrelerade (vilket är logiskt efter-

som mätfelen i reliabilitetsformeln operationellt

definierats som slumpfel; se vidare Nunnally 1967

s 182). Sannolikheten att felaktigt klara båda proven

kan därför erhållas genom produkten av respektive
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1)
sannolikheter .

   

 

   

Tabell 9. Sannolikheter att felaktigt godkänna respek-

tive felaktigt underkänna B-aspiranter med
olika sanna poängtal på G- respektive B-prov
(utdrag: fullständig tabell återfinns i bi-
laga 3).

SANNA POÄNG G-PROV

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

12 .0001 .0003 .0008 .0014 .0030 »0036 .0041 .0043 .0044 .0044

§ :E3 .0012 .0032 .0072 .0131 .0278 .0337 .0377 .0397 .0405 .0408

%* 14 .0057 .0150 .0340 .0614 .1308 .1582 .1772 .1865 .1905 .1918

;3 15 .0237 .0628 .1427 .2578 .4500 .3349 .2550 .2159 .1994 .1941

?á 16 .0282 .0746 .1695 .3061 .3470 .2104 .1155 .0691 .0494 .0431

;g 17 .0293 .0775 .1759 .3178 .3222 .1803 .0819 .0337 .0133 .0067

g iHS .0294 .0778 .1767 .3191 .3193 .1769 .0780 .0296 .0091 .0025

I tabell 9 ovan redovisas sannolikheten att felaktigt

godkänna respektive underkänna B-aspiranter på olika

nivåer av G- respektive B-kunskaper. Sannolikhetefördel-

ningen för A-aspiranter är praktiskt taget identisk

och redovisas inte i denna rapport.

Som framgår blir felklassificeringssannolikheterna

aêymmetriskt fördelade genom den icke-kompensatoriska

 

1)

på G- respektive B-prov har sannolikheterna
.0409 att felaktigt godkännas på respek-
Sannolikheten att samtidigt godkännas

respektive

tive prov.
på båda proven uppgår till (.l767)(.0409)

En person vars sanna poängtal uppgår till 49/l3
.1767

.0072.
Sannolikheten för en aspirant med den sanna kunska-

pen 52/l3 att felaktigt godkännas - han klarar ju
bara G-provet - uppgår till

slutligen,Risken,
(.8233)(.0409)

för en aspirant med den sanna

.0337.

kunskapen 53/17 att felaktigt underkännas uppgår
till produkten av sannolikheterna att klara respek-
tive prov minus l,

= .0819.
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rättningen. Risken att felaktigt_g9dkänna en aspirant

med dåliga såväl G- som B-kunskaper, är liten och upp-

går maximalt till 6% (vid den sanna nivån 14/50). Lig-

ger aspirantens sanna kunskapsnivå två poängsteg under

respektive godkännandegränser, är hans chans att ändå

godkännas 7 på 1 000, dvs mycket liten. Chanserna blir

så gott som obefintliga om han ligger tre steg under

(3 på 10 000). 3

Riskerna att felaktigt godkänna aspiranter med till-

fredsställande kunskaper för ena provet men inte för r

det andra, är betydligt högre. En aspirant med de

sanna kunskapsnivåerna 15/50 har 26% chans att ändå

klara förarprovet. Motsvarande för 5l/l4 uppgår till

ca 13%. Dessa felklassificeringsrisker är måhända inte

lika kritiska som när aspiranten har otillfredsstäl-

lande kunskaper inom både G- och B-områdena.

Vad som emellertid också framgår av tabell 9 ovan är

att risken att felaktigt_underkänna aspiranter är hög.

Ligger aspirantens sanna kunskaper alldeles på god-

kännandegränserna, dvs 51/15, löper han 45% risk att

ändå underkännas. Först när aspiranten har goda kun-

skaper i förhållande till vad som formellt krävs,

blir risken för att ändå underkännas liten.

I förarproven kan således fyra typer av felklassifi-

ceringar göras, nämligen underkänna aspiranter som

borde klara båda proven, godkänna aspiranter som borde v

underkännas på B-provet (men inte på G-provet), god-

känna aspiranter som borde underkännas på G-provet

(men inte på B-provet), samt godkänna aspiranter som

borde underkännas på båda proven. Den totala_mängden

sy_§slklê§§lfissäisgêä_êy_ée§§§_§z§§_§låg_§9@_§êkfl§52
görs vid provförrättningarna kan uppskattas genom att

summera produkterna av fe1klassificeringssannolikheterna
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1)

Den bivariata frekvensfördelningen för B-aspiranter

redovisas i bilaga 4.

 

   

 

   

Tabell lO. Procent felaktigt godkända (l - 3) samt
felaktigt underkända (4) §:aspiranter vid
förarprovet (Gl - 6 reSpektive Bl - 3 över
M2 - 4).

G-PROV

Sann poäng

450 >51

00 6)
:§ '514 0,03 0,07

> a
2 s
i å ?15 9,50 14,62
CD CD

ygzz

I tabell lO ovan redovisas totalantalet felklassifice-

ringar uttryckt i procent för de fyra feltyperna. Det

totala antalet felklassificerade B-aspiranter kan upp-

skattas till ca 24%.

2

tillräckliga G-kunskaper,

Så gott som samtliga fel är av typ

och 4, dvs aspiranter godkänns trots att de inte har

och aspiranter underkänns trots

 

1) Frekvensfördelningen i tabell 1, bilaga 4, har omm

vandlats till proportioner (dvs hela matrisen summe-

rar till 1,0). Proportionen felklassificeringar i

varje cell i matrisen erhålls genom produkten av fel-

klassificeringssannolikheten för cellen, Vilken redo-

visas i tabell 1 bilaga 3, och den proportion aspi-

ranter cellen innehåller. Produkterna har sedan sum-

merats för de fyra typerna av klassificeringsfel.

Det kan här nämnas att egentligen borde den sanna

bivariata proportionsfördelningen ha använts, vilken

är möjlig att uppskatta utifrån den observerade för-
delningen (se t ex Nunnally 1967 s 199). Ett Visst
fel uppstår i och med att den observerade fördel-
ningen används, men det torde inte på något avgörande

sätt påverka bilden.
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att de har tillräckliga såväl G- som B-kunskaper. De

båda andra feltyperna är ovanliga, dvs att aspiranter

godkänns trots att de varken har tillräckliga G- eller

B-kunskaper, och att aspiranter godkänns trots att B-

kunskaperna är otillräckliga. Dessa båda fel uppgår

tillsammans till 0,1%.

Tabell ll. Provets fêrmåga_att_kgrrekt godkänna respek-
tive underkänna B-aspiranter. Procentuella

 

 

  

 

  

 

andelar (Gl - 6 respektive Bl - 3 över
M2 - 4).

BORDE BLI

underkända godkända

under_ 5 1 14 6 19 7
kända , ' '

BLIR

god-
kända 9,6 70,7 80,3

14,7 85,3 100,0

Tabell 11 ger den sammanfattande_bilden av provets för-

måga att korrekt klassificera B-aspiranter. Totalt

borde 85% bli godkända; 71% blir faktiskt godkända men

15% underkänns felaktigt. Totalt borde 15% underkännas;

5% blir riktigt underkända men ca 10% godkänns felak-

tigt. Totalt klassificeras 76% korrekt och 24% fel-

aktigt.

Det måste observeras att provets klassificeringsför-

måga uppskattats utifrån de formellt fastställda god-

kännandegränserna. Om förarprovets mål är att under-

känna aspiranter med en kunskapsnivå som ligger två -

tre poäng under godkännandegränsen i fråga om G- eller

B-kunskaper, och godkänna aspiranter med kunskaper ca

tre poäng över godkännandegränserna på båda proven,

är risken för felklassificeringar liten (tabell 9 ovan).

Det allra största antalet felklassificeringar gäller
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de aspiranter vars sanna kunskaper ligger alldeles

under, på eller alldeles över godkännandegränserna.

Provets förmåga till korrekt klassificering diskuteras

närmare i avsnitt 5 nedan där även förbättringsåtgär-

der analyseras och förelås. Det kan redan nu nämnas

att provets klassificeringsförmåga avsevärt kan för-

bättras med enkla åtgärder.

§29§§2§-msllê§_§:_9§ä_59m9ls§§sriagêprey

Korrelationen mellan G- och B-prov uppgår genomsnitt-

ligt till .56, och mellan G- och A-prov till .53 (ge-

nomsnitt över provversioner efter transformation till

zr; korrelationerna mellan enskilda provversioner

redovisas i bilaga 5).

I dessa korrelationskoefficienter ligger även ren

felvarians. Genom att korrigera för provens reliabi-

litetsbrister kan det "sanna" sambandet uppskattas,

och därmed i vilken utsträckning som grund- och komplet-

teringsprov mäter samma slag av kunskaperl). Detta

sanna samband mellan G och B kan uppskattas till .80.

Det innebär att 64% av provens sanna totalvarians är

2)

sanna samband mellan G och A kan uppskattas till .89,

att betraktas som gemensam och 36% unik Motsvarande

vilket innebär att 79% av den sanna totalvariansen är

 

l) Förutsatt helt reliabla prov kan sambandet mellan

G och B uppskattas enligt rGB = rgb//rggrbb (se

Vidare Nunnally 1967 s 203).

2) . _ 2 . .
Andelen gemensam varians - rGB. Andelen unik vari-

_ 2
ans - l rGB.
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gemensam och 21% unik. Provens respektive totalvarian-
1)

ser kan nu fördelas på gemensam, unik samt felvarians .

Detta redovisas i tabell 12 nedan.

Tabell 12. Totalvarianserna 1 G-, B- respektive A-

proven procentuellt fördelade på gemensam,
unik och felvarians.

 

Varians G - B G - A

 

Gemensam 36 27 45 17

Unik 21 15 12 5

Felvarians 43 58 43 78

 

Totalt 100 100 100 100

  

   

Som framgår av tabell 12 ovan är 36% av G-provets to-

talvarians gemensam med totalvariansen 1 B, och 21%

är unik. Till 36% mäter sålunda G-provet samma slags

kunskaper som B-provet, och till 21% mäter det andra

slags kunskaper. B-provet mäter till 15% unika kun-

skaper. Vad som kan observeras är den lilla andelen

kunskaper som A-provet unikt mäter i förhållande till

G-provet, nämligen 5%.

 

1) Med hjälp av reliabilitetskoefficienterna (tabell

8) kan provens totalvarians delas upp i systematisk

(sann) varians och felvarians. Reliabiliteten på G-

provet uppgick till rgg = .755. Andelen systematisk

varians uppgår då till r2 = .57. Andelen felvarians

uppgår till 1 - råg = .43. Av den systematiska G-

variansen är prOportionen .64 gemensam med B-provet.

Andelen av G-provets totalvarians som är gemensam

med B-provet uppgår då till (.64)(.57) = .36. Ande-

len unik G-varians uppgår till (.36)(.57) = .21. To-

talvariansen för G-provet kan sålunda delas upp i

varians som är gemensam med B (.36) + unik G-varians

(.21) + felvarians (.43) = (1.0).
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DISKUSSION MED FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Provens svårighetsgrad: tidsförändringar, provversio-

 

ner samt nya och gamla prov

 

Kunskapsprov blir i regel lättare - fler klarar det -

efter det att provet varit i bruk en tid. Provinnehål-

let med enskilda frågor blir mer känt bland aspiranter

ju längre tid provet förekommit, utbildningen anpassas

till provinnehållet etc. Effekterna på provets svårig-

hetsgrad är i regel störst i början av provets använd-

ning. Efter en tid stabiliseras svårighetsgraden (se

t ex Spolander 1974 s 14).

De nya provversionerna av grundprov och kompletterings-

prov A och B synes emellertid inte ha undergått några

förändringar i svårighetsgrad under den första använd-

ningsperiod undersökningen omfattat: de första fyra

månaderna från och med november 1976 till och med

februari 1977. Jämfört med tidigare provuppsättningar

är sålunda de nya proven anmärkningsvärt tidsstabila

(jämför Spolander 1974). Detta utesluter emellertid

inte att proven så småningom kan bli något lättare,

i synnerhet om de används under avsevärd tid. Sådana

förändringar torde dock bli långsamma och ha liten

eller ingen praktisk betydelse i ett kortare tidsper-

spektiv.

Provversionerna av G-provet och A-provet är inte_helt

likyärda. Skillnaden i andel godkända på de tre lät-

tare §:prgyyersignerna och de två svårare uppgår för

B-aspiranter till 7 procentenheter och för A-aspiran-

ter till 5 procentenheter. I och för sig är det ange-

läget från rättvisesynpunkt att alla aspiranter er-

håller lika svåra prov. Fullständig likvärdhet är

dock knappast möjlig att åstadkomma.

gm de konstaterade skillnaderna bedöms betydelsefulla
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kan ökad likvärdhet i princip åstadkommas på två sätt;

Det ena är att ha olika godkännandegränser - en något

högre gräns på de lättare versionerna och en något lägre

på de svårare. Olika godkännandegränser kan dock inte

rekommenderas för den praktiska hanteringen. Det andra

är att pägygepgiâfå:_§22§_m§llê§_ngyy§§§ieasä- Ett
antal lättare frågor i lätta provversioner förs över

till svåra provversioner och ersätts med svårare frågor

från de svårare versionerna. Detta kan göras med led-

ning av de data om enskilda frågor som redovisas i

VTI meddelande nr 57 (Spolander 1977).

I övrigt torde resultaten vad gäller de enskilda proven

inte erfordra några åtgärder. Skillnaden i svårighets-

grad mellan de tre A-proven är visserligen signifikant.

I praktiken har skillnaden dock ingen betydelse

(takeffekter). De nya grundproven har blivit svårare

än de gamla. Skillnaden i andel godkända uppgår till

ca 6 procentenheter och kan inte anses alarmerande. I

fråga om B- och A-prov föreligger inga skillnader mel-

lan nya och gamla prov. De nya G- och A-proven har samma

reliabilitet som de gamla proven. De nya B-provens re-

liabilitet är högre än de gamlas.

Provens förmåga att korrekt klassificera aspiranter

 

Provens förmåga att korrekt klassificera aspiranter,

provens reliabilitet, kan diskuteras närmare. Om man

utgår från de formella godkännandegränserna klassifi-

ceras uppskattningsvis ca 76% korrekt och ca 24% fel-

aktigt. Som emellertid tidigare påpekats gäller emeller-

tid felklêêêifisegiggêEQê_bgygéêêkl;9s9_é§_§§922§22§§

y§5§_§êEEi§E§-E§E§Eêes§_ligger_§lléêlê§-§9ésäl_9â_ells5

ållgêlêê_§YêE_99§EêBEêQ§§§E§Q§§EEê- För de aspiranter
som har dåliga kunskaper, eller bra kunskaper, är ris-

ken för felklassificering liten, eller mycket liten.
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Provens reliabilitet kan emellertid förbättras. Eyra

åtgärder skall här närmare diskuteras, nämligen (1) för-

bättring av enskilda frågor, (2) förlängning av prov,

(3) kompensatorisk rättning mellan grund- och komplet-

teringsprov, samt (4) ändrade godkännandegränser.

Eêääêäåälêg_äY-êQ§Ell§ê-§Eå99§

Ett sätt att öka provens reliabilitet är att förbättra

de enskilda frågorna. Allmänt sett är det emellertid en

arbetskrävande metod. Det görs lämpligen i anslutning

till annat översynsarbete, t ex i samband med det kon-

tinuerligt pågående arbetet för att successivt förnya

proven, eller i samband med anpassning av frågorna till

författningsförändringar m m.

Mer omedelbara åtgärder kan emellertid övervägas för

kompletteringsprov_§. A-provens reliabilitet är förhål-

landevis låg, i genomsnitt raa = .47 där särskilt ver-

sionen 2/5 har en otillfredsställande reliabilitet.

De enskilda frågorna i kompletteringsprov A bör sålunda

bli föremål för översyn. I VTI meddelande nr 57/1977

redovisas bl a de enskilda frågornas bidrag till pro-

vets reliabilitet. Där framgår att 24 av de 60 A-prov-

frågorna är otillfredsställande i detta avseende. Som

jämförelse kan nämnas att motsvarande för B-provet en-

dast gäller 4 av 60 frågor.

Visst underlag för nykonstruktion av A-provfrågor finns

i bl a McKnight & Heywood (1974)

McKnight (1976).

samt McPherson &

Innan nykonstruerade eller förändrade

A-provfrågor tas i bruk bör de ha förprövats. Förslag

till ett enkelt förprövningsförfarande redovisas i

VTI PM 1976-08-03 (s 11 - 12).
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Eê§1ä299229_§2_p§92s2

Ett annat sätt att öka provens reliabilitet är att ut-

öka antalet frågor. Under förutsättning att den genom-

snittliga korrelationen mellan de nya frågorna är den-

samma som mellan de gamla frågorna, skulle en utökning

av grundprovet från 60 till 80 frågor höja reliabili-

teten från .76 till ca .81 (se Nunnally 1967 s 223).

Andelen felvarians skulle minska från 42 till 34%.

Vinsten kan inte betraktas som särskilt stor. Utökas

B-provet från 20 till 40 frågor skulle andelen felvari-

ans uppskattningsvis minska från 58 till 38%. En mot-

svarande ökning av A-provet skulle ge motsvarande minsk-

ning av felvariansen, dvs med ca 20 procentenheter.

Vinsten vid fördubbling av kompletteringsproven A och

B kan sålunda vara värd att överväga. Förutsättningen

är emellertid att de nya frågornas kvalitet minst är

densamma som de gamlas. Förlängning av A- och B-proven

måste emellertid vägas mot den ökade tidsåtgång det

medför vid provförrättningen.

KQEB§E§êEQEl§E_E§EEQÅEQ

Den nuvarande rättningen är icke-kompensatorisk. Aspi-

ranten kan inte kompensera en sämre prestation på ena

provet med en överprestation på det andra. Han måste

klara minst 51 frågor på grundprovet och minst 15 frå-

gor på kompletteringsprovet. Bakom denna rättningsmo-

dell ligger antagandet att proven mäter olika slags

kunskaper.

Nuvarande rättningsmodell medför visserligen att chan-

sen för en aspirant med dåliga såväl G- som B-kunskaper

blir mycket liten att ändå klara båda proven. Detta

är positivt från trafiksäkerhetssynpunkt. Rättnings-

modellen medför emellertid förhållandevis höga chanser

att klara förarprovet för den som har bra kunskaper i
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det ena avseendet men otillräckliga i det andra. Vi-

dare blir risken hög för den som har tillräckliga kun-

skaper inom båda områdena att ändå underkännas på fö-

rarprovet genom att han inte når det tillräckliga poäng-

antalet på ena provet, eller på det andra, eller på

båda proven. Detta kan anses som negativt från den en-

skilde aspirantens synpunkt.

Skulle man övergå till kompensatorisk rättning - dvs

resultaten på båda proven slås ihop där aspiranten

sammanlagt måste klara t ex minst 66 av de 80 frågorna -

skulle en lika fördelning av chanser och risker erhål-

las. Vidare skulle kunna förväntas att det förstnämnda

felet (enligt ovan) skulle öka något, men att de övriga

klassificeringsfelen skulle minska, och att den totala

felklassificeringsmängden skulle minska. Formellt torde

kompensatorisk rättning vara tänkbar eftersom grundprov

och kompletteringsprov i stort sett synes mäta samma

slags kunskaper (15% av B-provets och endast 5% av A-

provets totalvarians är unik; se 4.2.2 ovan).

Effekterna av kompensatorisk rättning har därför när-

mare analyserats för G- och B-kombinationen. Reliabi-

liteten i det sammanslagna GB-provet kan uppskattas

  

till r = .82 med en totalvarians på 52 = 31,68 och
gbgb _ 1) gb

ett medelvärde på ng = 71.80 .

2 2 2 2

l) .. (59 + 5b) 659959 + rbbsä)r 1 _
gbgb s2

gb

där 5 - 52 + 5 + 2r s 5
b g b gb b

och dar s = 18,58; sb - 3,75; rg = 76, rbb = 65,

rgb - .56
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Sannolikheten att godkännas respektive underkännas på

det sammanslagna GB-provet vid olika mängd faktisk kun-

skap har beräknats på samma sätt som tidigare (s 16

ovan). Sannolikheterna redovisas i bilaga 5 tabell 2

för det fall minst 66 korrekt besvarade frågor krävs

för godkänt. Som där framgår är felsannolikheterna

symmetriskt fördelade kring godkännandegränsen. San-

nolikheten för felklassifikation är störst då den fak-

tiska kunskapen motsvarar det poängtal som krävs för

godkännande (66) respektive poängtal under (65) och

uppgår då till ca 34%. Felsannolikheterna avtar därefter

förhållandevis snabbt. En 5 - 6 poängsteg från godkän-

nandegränsen i faktiska kunskaper ger uppskattningsvis

l - 2% risk för felklassificering. Sannolikhetsfördel-

ningarna här bör jämföras med motsvarande för det icke-

kompensatoriska provet (tabell 9 ovan).

På samma sätt som tidigare kan den totala mängden fel-

klassificeringar uppskattas genom att över provfördel-

ningen summera produkterna av felklassificeringssanno-

likheterna och proportionerna i aspirantfördelningen

(s 21 ovan). Den observerade fördelningen får då approxi-

mera den sanna kunskapsfördelningen (den observerade

GB-fördelningen redovisas i bilaga 6). Mängden felklas-

sificeringar har uppskattats för fyra godkännandegrän-

ser, nämligen de fall då 66, 68, 69 respektive 70 poäng

krävs för godkänt GB-prov.

Som framgår av tabell l3 nedan reducera§_frekyen§en

äslälê§§i§29s§l99§2_érêêfiêäz om man övergår till kom-
pensatorisk rättning och slår samman G- och B-provet.

Från en total felklassificeringsfrekvens på 24% (jäm-

 

för tabell lO - ll ovan) sjunker felfrekvensen till

4 - 8% (beroende på vilken godkännandegräns som väljsl).

1)
Ju närmare medelvärdet godkännandegränsen läggs, desto

större blir den totala mängden fel. Gränsens avstånd

från medelvärdet i standardavvikelseenhet anges i

tabell 13 nedan, kolumnen längst till höger.
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Tabell 13. Procent felaktigt godkända respektive under-
kända vid olika godkännandegränser på det
sammanslagna GB-provet, samt procent under-

kända totalt, procent korrekta svar som krävs

för godkänt samt godkännandegränsens avstånd

från medelvärdet uttryckt i standardavvi-
kelseenheter.

Godkän- PROCENT FELAKTIGT Procent Procent rätta X-X

nande- god- under- klassificerade faktisk svar som 1t<rävs-----g-Q-(ilg

gräns kända kända totalt underkända för godkänt sgb

;66 1,41 2,38 3,79 12 83 1,03
;68 2,13 3,49 5,62 18 85 0,68
269 2,49 4,18 6,67 22 86 0,50
370 3,18 4,56 7,74 27 88 0,32

       

Utgår man från andelen korrekt besvarade frågor som

krävs för godkänt är godkännandegränsen >66 jämförbar

med nuvarande godkännandegränser. Utgår man från den

procent aspiranter som faktiskt skulle underkännas, är

godkännandegränserna ;68 och >69 mest jämförbara med

nuvarande förhållanden. Utgår man från godkännandegrän-

sens avstånd från medelvärdet är det >68 som är jämför-

bar med nuvarande G-prov,

jämförbar med nuvarande B-prov.

êyseyärda_yin§§§§ i fråga om minskad frekvens felaktigt

godkända respektive felaktigt underkända skulle sålunda

och ;66 som är någorlunda

kunna erhållas om man övergick till att rätta grund-

och kompletteringsprov ihOp. I vilken utsträckningdenna

rättningsmodell är förenlig med grundtanken bakom det

differentierade körkortssystemet,

upp i anslutning till detta,

 

1)

och de prov som byggts

En kombinerad modell kan vara tänkbar.

kan emellertid diskuterasl

Aspiranten

skulle godkännas om han uppnådde viss minimipoäng

på G, viss minimipoäng på B,
poäng G + G, där G + B är större än summan av poäng-

och viss sammanlagd

kraven på G och B. Härigenom sätts gränser för kom-

pensationsmöjligheterna.
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Eêräaêrêês_geéääagêgéegäêaêsr

Som tidigare redovisats är andelen som inte klarar

kompletteringsproven A och B mycket liten, 3 - 4% (ta-

bell 6 - 7 ovan). Prov som nästan alla klarar bidrar

mycket litet till en provuppsättningsförmåga att sär-

skilja aspiranter med respektive utan tillräckliga kun-

skaper. Mycket få underkänns på förarprovet därför att

de inte klarar kompletteringsprovet. De flesta som under-

känns klarar kompletteringsprovet men inte grundprovet.

Kraven på kompletteringsproven är vidare lägre än på

grundprovet. För godkänt kompletteringsprov krävs att

aspiranten klarar 75% av frågorna (15 av 20) medan kra-

vet på grundprovet ligger på 85%. Avståndet i standard-

avvikelseenhet mellan medelvärde och godkännandegräns

skiljer sig också kraftigt åt för grundprov och B-prov,

och uppgår till 0,63 för grundprovet mot 1,59 för B-
1

provet .

En höjning av godkännandegränsen på kompletteringspro-

ven kan därför övervägas. Följande fördelar skulle er-

hållas 9@_99§EäEEêQQêQE§Q§§2_ä§j§§§_åäåâ-l§_älll_lZ '
poäng. För det första skulle kraven på grundprov och

kompletteringsprov bli mer likvärda. Godkännandegrän-

sen »17 innebär att 85% av frågorna korrekt måste be-

svaras. Vidare blir avståndet mellan medelvärde och god-

kännandegräns 0,55 (B-provet), dvs ungefär detsamma

som för grundprovet. För det andra kommer frekvensen

felaktigt godkända att minska. Praktiskt taget samtliga

som nu felaktigt godkänns har formellt sett tillräckliga

B-kunskaper men otillräckliga G-kunskaper (se tabell lO

ovan). Vidare kan en minskning av frekvensen felaktigt

underkända förväntas.

 

l) -
Xgodkänd/s
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Nackdelen med en höjning av godkännandegränsen på kom-

pletteringsprovet är att totalantalet underkända aspi-

ranter kommer att öka. Denna nackdel får vägas mot de

fördelar som kan förväntas erhållas.

En analys av effekterna av en höjning av godkännande-

gränsen på kompletteringsproven från 15 till 17 poäng

har därför gjorts för B-aspiranter. Sannolikhetsfördel-

ningen för godkännanden respektive underkännanden vid

olika mängd faktisk B-kunskap förskjuts uppåt två steg

men blir i övrigt oförändrad (se bilaga 2 tabell 2).

Sannolikhetsfördelningen för G-provet förändras inte

eftersom den godkännandegränsen kvarstår oförändrad.

Den bivariata sannolikhetsfördelningen - kombinationen

av G och B - förskjuts nedåt två steg i tabell 1 bilaga

3, men förändras inte i övrigt. På samma sätt som tidi-

gare kan den totala frekvensen felklassificeringar

uppskattas genom att över den bivariata fördelningen

summera produkterna av felklassificeringssannolikheterna

och prOportionerna i den bivariata fördelningen (s 21

ovan).

Tabell 14. Procent felaktigt godkända (l - 3) samt fel-
aktigt underkända (4) B-aspiranter på förar-

provet om ggékêagêgêsg:ê9§s9_9å_§:9592sE
höjs från 15 - 17 poäng (G1 - 6 respektive
Bl - 3 över M2 - 4).

   

G-PROV

Sann poäng

:50 251

än CD ®
> :CU <16 0,06 0,91o o -
få D.

i ä (3 CD
CD :17 1,54 5,74

 

 

 

 

 

8,25
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Som framgår av tabell 14 ovan kan en förändring av

godkännandegränsen på B-provet från 15 till 17 poäng

förväntas ge en kraftig_min§kning i totalfrekvensen

felaktigt klassificerade B-aspiranter. Totalfrekvensen

felklassificeringar minskar från ca 24% (tabell 10)

till ca 8%. De kraftigaste minskningarna gäller felak-

tigt godkända som har otillräckliga G-kunskaper men

tillräckliga B-kunskaper (2; från 9,5 till 1,5%),

och andelen felaktigt underkända (4; från 14,6 till

5,7%). Andelen felaktigt godkända enligt (1) och (3)

i tabell 14 ovan ökar visserligen något, men den ök-

ningen är helt försumbar.

Tabell 15. Procent som skulle underkännas (-) respek-
tive godkännas (+) på G- reSpektive B-prov

om Q9§E§QE§EQ§SE§E§§E_Eå_§:EEQY§E höjdes
från 15 till 17 poäng (G1 - 6 respektive
Bl - 3 över M2 - 4).

G-PROV

- +

- 7 8 15

B
-
P
R
O
V

+ 12 73 85

  

 

19 81 100

Andelen underkända på B-provet skulle öka från ca 4

till ca 15% om godkännandegränsen höjdes från 15 till

17 poäng (tabell 15 ovan). Andelen underkända_tgtalt

på_förarprgvet skulle öka från ca 20% till ca 27%1 .

Denna §59299_9å_2å_skäll_yäg§§_m9:_mi§959129§2-;_292êl-

agéeleg_äslklê§§ii;se:ägs_§99_beääkgê:§_gppgå_fill_l§å
(från 24 till 8%).

1) Ungefär samma effekter erhålls för A-aspiranter om
godkännandegränsen på A-provet höjdes från 15 till
17 poäng. Andelen som inte klarar A skulle öka från
ca 3 till ca 14%. Andelen totalt underkända A-aspi-
ranter skulle öka från ca 30 till ca 35%.
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êemmêafäsfêgée_§y§pgakfe5

Fyra åtgärder har ovan diskuterats när det gäller att

förbättra provens förmåga att korrekt klassificera

körkortsaspiranter. En metod är att förbättra enskilda

frågor. Detta har föreslagits för kompletteringsprov A.

Två enkla, men effektiva metoder är att antingen övergå

till kompensatorisk rättning eller att höja godkännande-

gränsen på kompletteringsprovet från 15 till 17 poäng.

De båda åtgärdstyperna jämförs nedan i tabell 16.

 

  

  

 

 

  

  

Tabell 16. Provets förmåga att korrekt godkänna (+)
respektive underkänna (-) B-aspiranter då
(A) nuvarande rättning behålls men godkän-

nandegränsen på B-provet höjs till 17 poäng,
(B) proven rättas tillsammans med godkän-
nandegränsen 68 poäng, samt (C) proven rät-
tas tillsammans med godkännandegränsen 70

poäng- Ergeenfgell§_en§eler (beroende på
avkortning kan summeringarna slå någon pro-
centenhet).

NUVARANDE KOMPENSATORISK RATTNING

RÄTTNING Godkänd 2 68 Godkänd _>_ 70

BORDE BLI BORDE BLI BORDE BLI

- + i!) - + C) - +

-21 6 27 -14 3 18 -22 5 27
BLIR BLIR

+ 2 71 73 + 2 80 82 + 3 70 73

24 76 100 16 84 100 26 74 100

De tre förbättringsalternativ som valet slutligen bör

stå mellan redovisas i tabell 16 ovan, alternativen A,

B och C. A innebär att nuvarande rättningsmodell bibe-

hålls men gränsen för godkänt på B-provet höjs till 17

poäng. B- och C-alternativen innebär övergång till kom-

pensatorisk rättning - poängtalen på de båda proven

läggs samman - där godkännandegränsen i B-fallet läggs
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vid 68 poäng och i C-fallet vid 70 poäng. A och B inne-

bär att aspiranten måste klara 85% av totalantalet frå-

gor för att godkännas. C innebär att aspiranten måste

klara 88% av frågorna.

Om man vill ha så iå_âslklsssifissäiagêr_§9m_m§ili92
i förhållande till de formella godkännandegränserna bör

B väljas (totalt 5% mot ca 8% för A och C). Om man vill

ha så fâ_§§lê5219§_ggéääméê som möjligt kan samtliga
alternativ väljas (ca 2 - 3% för A - C). Tar man däremot

de nuvarande godkännandegränser (51/15) som utgångspunkt

för indelningen i tillräckliga respektive otillräckliga

kunskaper, ger A och C det lägsêê-êmfslet_fslêäzigf

99§E§B§ê- Om man vill ha så få_292212_92§225ê9§§ som
möjligt bör B väljas (18% mot 27% för A och C). B

innebär t o m en viss minskning i antalet underkända

jämfört med nuvarande förhållanden (nu underkänns ca

20% av B-aspiranterna totalt). Vill man ha en skärp-

ning_ay_krayen i termer av ökat antal underkända bör

A eller C väljas.

Ytterligare en synpunkt kan beaktas vid valet mellan

de tre alternativen, nämligen att A torde vara mest

känslig över tid. Om det är så att den höjda B-gränsen

medför att hela B-fördelningen flyttas uppåt kan man

efter en tid närma sig nuvarande felklassificerings-

frekvens (de höjda B-kraven medför att aspiranterna

lär sig B-kunskaperna bättre). B och C torde inte alls

vara lika känsliga i denna mening. I B-fallet torde

fördelningen inte heller undergå någon förskjutning

eftersom kraven i termer av andel underkända inte

skärps jämfört med nuvarande förhållanden.

Utöver dessa synpunkter bör, vilket tidigare antytts,

rättningsmodellernas förenlighet med principerna bakom

de differentierade proven beaktas. B och C innebär

ett visst avsteg härifrån.
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Bilaga 1

Sid 1 (2)

Tabell 1. Grundprovet vid mättillfällena M2, M3 och M4

(B-asp). Variansanalys fixed model (olika
cellfrekvenser: minsta kvadratestimat av

kvadratsummorna; Winer 1970 s 291 ff).

 

 

Varianskälla SS(adj) df MS F P

.Provversion 250,60 5 50,12 2,70 <.05

Mättillfälle 6,04 2 3,02 ES

Provv.><Mätti11f. 4 181,46 10 18,46 ES

Fel 21967,40 1182 18,58

  

 

  

Tabell 2. Kompletteringsprov B vid mättillfällena M2,

M3 och M4. Variansanalys fixed model (olika
cellfrekvenser: minsta kvadratestimat av

kvadratsummorna; Winer 1970 s 291 ff).

  

    

Varianskälla SS(adj) df MS F P

Provversion 7,15 2 3,58 ES

Mättillfälle 0,84 2 0,42 ES

Provv.><Mättillf. 5,49 4 1,37 ES

Fel 4463,78 1191 3,75

 

Tabell 3. Kompletteringsprov A vid mättillfälle M2, M3
och M4. Variansanalys fixed model (olika cell-
frekvenser: minsta kvadratestimat av kvadrat-
summorna; Winer 1970 s 291 ff).

  

I Varianskälla SS(adj) df MS F P

Provversion 38,94 2 19,47 7,58 <.01

Mättillfälle 4,14 2 2,07 ES

Provv.><Mättillf. 3,08 4 0,77 ES

Fel 1513,26 589 2,57
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Bilaga 1

Sid 2 (2)

Tabell 4. Grundprovet Vid mättillfälle M1 och M4 (B-asp).

Variansanalys fixed model.

 
 

Varianskälla SS df MS F P

Provversion 100,50 5 20,10 1,03 ES

Mättillfälle 297,01 1 297,01 15,25 <.01

Provv. <Mättillf. 20,37 5 4,07 ES

Fel 23135,25 1188 19,47

   

 

 

Tabell 5. Kompletteringsprov B vid mättillfälle M1 och
M4. Variansanalys fixed model.

 

 

Variansanalys SS df MS F P

Provversion 7,36 2 3,68 ES

Mättillfälle 9,90 1 9,90 2,45 ES

Provv.><Mättillf. 29,61 2 14,81 3,66 <.05

Fel 4826,53 1194 4,04

   

  

Tabell 6, Kompletteringsprov A vid mättillfälle M1 och

M4. Variansanalys fixed model (cellfrekvens-
bortfall korrigerade med ovägd medelvärdes-

metod; Winer 1970 s 241 ff).

 

 

 

  

Varianskälla SS df MS F P

Provversion 2,23 2 1,12 ES

Mättillfälle 0,34 1 0,34 ES

Provv.><Mätti11f. 0,18 2 0,09 ES

Fel 1563,83 589 2,66
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Bilaga 2

Sid 1 (2)

 

    

Tabell 1. Sannolikhet att godkännas respektive under-

kännas vid olika sanna poängtal på grundpro-
vet (Gl - G6 över M2 - M4).

Sann Sannolikhet att

poäng godkännas underkännas

45 .0023 .9977

46 .0089 .9911

47 .0294 .9706

48 .0778 .9222

49 .1767 .8233

50 .3192 .6808

51 .6808 .3192

52 .8233 .1767

53 .9222 .0778

54 .9706 .0294

55 .9911 .0089

56 .9977 .0023

57 .9995 .0005

58 .9999 .0001

szgl_6 = 18,58

rggl_6 = .76

se = 2,11

gl-6
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Bilaga 2
Sid 2 (2)

  

 

   

 

   

Tabell 2. Sannolikhet att godkännas resp underkännas

Vid Olika sanna poängtal på kompletterings-
proven A resp B (Al-3 över M2-4 resp Bl-3
över M2-4).

A-PROV B-PROV

Sann Sannolikhet att Sannolikhet att
poäng godkännas underkännas godkännas underkännas

10 z.OOOO z1.0000 z.0000 zl.OOOO

11 .0003 .9997 .0002 .9998

12 .0051 .9949 .0044 .9956

13 .0436 .9564 .0409 .9591

14 .1949 .8051 .1922 .8078

15 .8051 .1949 .8078 .1922

16 .9564 .0436 .9591 .0409

17 .9949 .0051 .9956 .0044

18 .9997 .0003 .9998 .0002

19 zl.OOOO z.0000 z1.0000 z.0000

2 _ 2 _s al_3 - 2,57 5 bl_3 - 3,75

raal_3 = .47 rbbl_3 = .65

se = 1,17 5 = 1,15
al-3 eb1-3
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GRUNDPROV SANNA POÄNG

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Tabell 1. Frekvensfördelningen av B-aspiranter på G- och
B-prov (M2 - 4, G1 - 6, Bl - 3).
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Bilaga 5

Sid 1 (1)

 

 

 

   

    

 

  

Tabell 1. Produktmomentkorrelationer mellan G-prov och

B- respektive A-prov (M4).

rgb ga

G1 Bl .658 Gl A1 .483

G4 B4 .610 G4 A4 .549

G2 B2 .406 G2 A2 .646

G5 B5 .385 G5 A5 .389

G3 B3 .690 G3 A3 .494
G6 B6 .560 G6 A6 .568

Tabell 2. Sannolikhet att godkännas respektive underkän-

nas vid olika sanna poängtal på den samman-
slagna GB-provet där minst 66 korrekt besvarade
frågor krävs för godkänt. Vid höjd godkännande-
gräns förskjuts sannolikhetsfördelningarna i
motsvarande grad.

Sann Sannolikhet att

poäng godkännas underkännas

56 z.OOOO :1.0000
57 .0001 .9999
58 .0004 .9996
59 .0017 .9983
60 .0060 .9940 2
61 .0183 .9817 3 b = 31,68
62 .0465 .9535 g
63 .1038 .8962 r = 82
64 .2005 .7995 gbgb '
65 .3372 .6628

66 .6628 .3372 se = 2,39
67 .7995 .2005 gb
68 .8962 .1038
69 .9535 .0465
70 .9817 .0183
71 .9940 .0060
72 .9983 .0017
73 .9996 .0004
74 .9999 .0001

75 :1.0000 :.OOOO
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Bilaga 6

Sid.].(l)

Tabell 1. Frekvensfördelningen av B-aspiranter på det

  

 

 

 

sammanslagna GB-provet (Gl - 6, Bl - 3 Över
M2 - 4).

Poäng f Poäng f Poäng f

§46 4 61 9 76 108
47 1 62 12 77 84

48 1 63 18 78 74

49 0 64 17 79 31

50 2 65 32 80 17

51 2 66 29

52 1 67 45

53 3 68 47

54 1 69 65

55 2 70 65

56 3 71 84

57 7 72 81

58 8 73 97

59 7 74 118

60 9 75 116

2 1200
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