
PROVVERSION

JARL BACKMAN

VÄ5 ;„ 1*1-. y rjp^;i3IWG

.^02 r '

D "Uö
'/

PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN, UMEA UNIVERSITET



"'UZ

FORSKNINGSBEGREPPETS INMEB^RD

Begreppet forskning är mycket mångfacetterat och används i 
de mest skilda sammanhang. Vi har hört uttrycket ”jag ska 
forska i saken som kanske bara innebär att man söker upp 
någons telefonnummer i telefonkatalogen. Termen används 
ibland synonymt med uttrycken ”ta reda på” eller "läsa på” 
för att exempelvis skriva en uppsats om "den svenska in
dustrialiseringens genombrott". Ibland talar man om att "den 
samlade forskningen har visat", att något är baserat eller 
grundat på forskning eller att något vilar på eller stöder 
sig på "forskning och beprövad erfarenhet". I reklamsamman
hang ser man ibland att "resultat av mångårig forskning" 
har visat hur förträfflig och överlägsen en viss produkt, 
behandling etc är.

. . i

En mera ingående granskning av begreppet forskning visar att 
den vanligen har två innebörder. Den ena står för en slags 
aktivitet. Forskning är något man utför, eller högtidligare 
något man bedriver. Vi skulle kunna säga att forskning står 
som beteckning för en process. Med den andra innebörden menar 
man vanligen en uppsättning kunskaper eller arsenal av fakta. 
Forskning refererar då till resultatet av den föregående inne 
börden, forskning som aktivitet eller process. Vi skulle här 
kunna tala om forskning som produkt. Det är inte alltid rik
tigt entydigt vad man menar med begreppet. Det kan/nämligen 
ibland användas som beteckning för båda innebörderna dvs så
väl process som produkt <kunskap). Vi ska i detta avsnitt 
granska forskningens produktsida, och ange olika indelnings
grunder med avseende på produktens innehåll och mål.
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FORSKNINGENS PRODUKTER

I dess mest generella och fundamentala mening syftar forsk
ningen till att vinna kunskap - till ett ökat vetande. Forsk
ningens produkter kan alltså sägas vara kunskaper eller ve
tande. Termen vetande ger oss också en indikation om var 
denna kunskap kan erhållas, nämligen i vetenskaperna. Dessa 
är just systematiskt sysselsatta med sökande efter kunskap.
En tidig indelning i olika kunskapsfält, går tillbaka till 
1100-talet, när man i Paris delade in "magistergillet" dvs 
lärarna i olika fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk 
och filosofisk. Idag har vi fortfarande en uppdelning i fa
kulteter vid universiteten. Fakultetsarrangemanget är inte 
bara en praktisk administrativ uppdelning av universitetens 
uppgifter, utan markerar också bestämda vetenskapliga kun
skapsområden. Bilden är emellertid mera differentierad idag. 
Filosofisk fakultet har numera delats i två fakulteter, 
den humanistiska och den samhällsvetenskapliga. Vidare har 
vi t ex matematisk-naturvetenskapliga, medicinska, juridiska, 
teologiska, tekniska, odontologiska och farmakologiska fa
kulteter.

Nu finns det emellertid andra sätt att vinna kunskap på än 
via vetenskaperna. Vi kan exempelvis förlita oss på vår egen 
erfarenhet och våra egna sinnen. En annan metod som ger oss 
kunskap är den s k auktoritetsmetoden dvs att tro på utsagor 
från föräldrar, lärare, politiker etc. Andra sätt att förvärva 
kunskap är via intuition, att "känna på sig, eller att oref
lekterat ta något för givet - "det är bara så.f" Det är lätt 
att peka på svagheterna i de här senare metoderna. De ger oss
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nämligen ofta en mer eller mindre osäker, okontrollerbar 
ibland rent av oriktig kunskap. Han är tämligen överens om 
att kunskap förvärvad via forskning är vida överlägsen alla 
andra sätt. Forskningens produkter är nödvändiga förutsätt
ningar för rådande kulturella och sociala välstånd men 
även dess framåtskridande. Ett modernt samhälle med sin 
inneboende dynamik och beredskap för förändringar utnyttjar 
vetenskaplig forskning för att lösa uppkomna problem och 
pröva nya svar på gamla problem.

Forskningen ger också en ”biprodukt", som ibland betecknas 
som den västerländska kulturens märkligaste skapelse. Denna 
produkt kallar vi teknik, som kan definieras som användande 
av vetenskaplig kunskap för att forma verkligheten efter män
niskans intentioner och målsättningar. Vi bevittnar ständigt 
hur tekniken påverkar och förändrar vårt dagliga liv. Man häv
dar ibland att mänskligheten aldrig tidigare upplevt en motsva 
rande period i sin historia. Vi befinner oss sannolikt bara i 
början av "teknologins" eller "teknikens tidevarv". Denna 
forskningens eller kunskapssökandets biprodukt, en samhälle
lig angelägenhet av högsta dignitet, har avgörande inflytande 
på människans existens. Vi har hört uttrycket "Kunskap är 
makt", ett uttryck som kan härledas till den tid, när den 
moderna vetenskapen sägs ha uppstått: 1600-talet och Francis 
Bacon. Innebörden av detta uttryck, såsom Bacon tros ha menat 
har av en framstående filosof (von Wright, 1978) tolkats sålun
da:
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"Om människan förstår att metodiskt utfråga naturen och bear
beta svaren^ så blir hon ookså i stånd att härska över verk- 
ligheten3 dvs utnyttja naturens tillgångar och styra dess 
krafter i enlighet med sina iplaner ooh önskningar. Frågorna 
till naturen är experiment. Svaren är naturlagar. Vetenska
pen som maktmedel kallar vi teknik. " (s 27)

Nya teknologiska landvinningar har dock inte enbart positiva 
effekter för människan. Under det senaste decenniet har man bör 
jat kritisera och starkt ifrågasätta forskningens produkter 
vad avser såväl grundläggande kunskaper som teknisk 
förändringspotential. Människan har upplevt sig störd och ho
tad i sin välfärdsexistens. Exempel på forskningsprodukter 
härvidlag är DNA, den kanske mest kontroversiella produkten 
idag, som när den misstänkliggörs i sin extremaste utform
ning sägs leda till en helt ny ras av människor. Andra exem
pel är provrörsbarn, användningen av kärnkraft, miljöför
störingar av olika slag m m. Man har hävdat att forskningen 
är destruktiv, subversiv, manipulativ, exploaterande och att 
den endast tjänar ekonomiska intressen. Denna typ av kritik 
har emellertid funnits lika länge som den moderna forskningen, 
men kulminerade på 1960- och 1970-talet. Vinden tycks emeller
tid ha vänt vid ingången till 80-talet. Insikten att det är 
betydligt enklare att upprätta en lista på forskningens posi
tiva effekter på individ och samhälle, samt att forskningen 
är en omistlig förutsättning för vår kulturs framåtskridande 
har fått förnyad aktualitet. En kultur eller ett samhälle är 
mera hotat av vad man inte vet t ex om det ekologiska syste
mets stabilitet, än av vad man vet t ex om reaktoravfall.
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Olika kunskapsområden - olika perspektiv
Man har av hävd kommit att skilja mellan två huvudsakliga 
kunskapsterritorier: det naturvetenskapliga och det humanis
tiska. Det förra omfattar naturen och materien som forsknings
objekt, det senare människan. Den naturvetenskapliga traditio
nen går långt tillbaka i tiden, medan den humanistiska ”debu
terade" på allvar först på 1800-talet. I en vetenskapsteore- 
tisk analys (vetenskapsteori kan definieras som studiet av 
vetenskapernas logiska och metodologiska grunder) har von 
Wright (1977) påvisat att vi historiskt sett kan urskilja två 
olika kunskapssökande perspektiv, vilkas motsvarigheter åter
finns hos den naturvetenskapliga respektive den humanistiska 
forskningen. När det gäller att förklara naturvetenskapliga 
forskningsobjekt (natur och materia) söker man kausalitet 
(Galileisk tradition), dvs orsak-verkan relationer. Det meto
dologiska idealet är experiment, där man kontrollerat kan 
studera kausala relationer. Det andra perspektivet, det hu
manistiska, söker finala förklaringar (Aristotelisk tradi
tion). dvs objekten - människan - ska förstås med hänsyn till 
intentioner, mening och mål. Den allt överskuggande vetenskap 
liga debatten under 1800-talets senare hälft kom att centre
ras kring fruktbarheten hos dessa båda per ektiv. En veten- 
skapsfilosofisk och metodologisk utgångspunkt erbjöd den s k 
positivismen> som man återfann hos den naturvetenskapliga 
sidan. Positivismen har tre huvudsakliga kännetecknen, som 
kan beskrivas som ett slags mål eller ideal som vetenskaper
na skulle försöka uppnå: a) metodologisk monism dvs att det 
egentligen bara fanns en enda generell vetenskap med i grun
den samma metodologi, b) matematisk perfektion, vilket innebar
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att man skulle sträva efter kvantifiering och matematisk pre 
cission i alla vetenskaper ikluderande de humanistiska, 
c) kausala förklaringar, där enskilda utfall kunde ses som 
orsakade av mera generella, hypotetiska ”naturlagar”. De 
humanistiska vetenskapsämnen kom att leva under ett starkt 
tryck från den positivistiska synen och tvingades ofta imi
tera de positivistiska strävandena för att legitimera sin 
egen existens. Så småningom uppträdde en antipositivistisk 
reaktion, som förnekade framför allt den monistiska synen. 
Man ansåg istället att vetenskapers forskningsobjekt inne
håller unika, individuella komponenter som man måste söka 
förstå. Den empiriskt-analytiska utgångspunkten hos posi
tivisterna som skulle leda till förklaring ville man ersätta 
med förståelse, De humanistiska vetenskapsmännen,som ju var 
speciellt attraherade av en sådan utgångspunkt, såg männi
skan (individuellt, socialt och kulturellt) som ett menings- 
och målinriktat objekt i sina tankar och handlingar. Huma
nistiska studier är således till stor del förståelsestudier.

Det var under dessa två motsatta vetenskapliga perspektiv som 
beteendevetenskaperna växte upp. Följaktligen var det ofrån- • 
komligt att man kom att påverkas av de två perspektiven. Den 
naturvetenskapligt positivistiska synen har emellertid klart 
dominerat under 1900-talets första hälft. I början av 1960- 
talet vann en mera humanistiskt betonad syn en viss terräng.
Här uppträder nu starkare än tidigare en hermeneutisk dialek
tisk syn, dvs en vetenskaplig utgångspunkt som betonar tolkning
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och förståelse (hermeneutik) och resonemang via argument och 
motargument (dialektik). Där det tidigare rått en stundtals 
uttalad aggressiv motsättning mellan de båda synsätten eller 
perspektiven, kan man nu börja skönja antydningar till en 
fruktbar dialog. I syfte att nå en helhetsbild av människan 
och naturen kan den humanistiska forskningen komplettera den 
naturvetenskapliga genom att bidra med kunskap om mänskliga 
värden och värderingar. De båda perspektiven i samarbete ger 
sannolikt en sannare och mera komplett kunskap om verklighe
ten. '

Kunskaper som fakta
Vad som konstituerar fakta i vår omvärld är ingen lätt fråga. 
Den frågan har sysselsatt mänskligheten i tusentals år och 
studeras vetenskapligt inom epistemologin (kunskapsteori).
Vi ska här ta följande utgångspunkter i definitionen av fakta. 
För det första börjar inte forskningen utifrån fakta. Den 
börjar vid perceptionen eller medvetandegörandet av ett pro
blem. Våra perceptioner är emellertid kulturellt betingade 
och de flesta fakta innehåller en medvetet vald aspekt från 
tidigare kunskap och från tidigare "teoretiserande." Vi kan 
exemplifiera detta med följande: om man förelädes uppgiften att 
skriva ner eller anteckna alla fakta, som man observerar vid 
en given tidpunkt och en given rumslig omständighet» så är 
det långt ifrån entydigt vad som är fakta. De är nämligen 
beroende av den begreppsapparat och de begreppsliga "sche
mata” som observatören besitter. I frånvaron av begrepp och 
relationer mellan dessa skulle våra observationer bestå av 
en osorterad kaotisk ström av sinnesintryck. Det är vidare
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så att våra begreppsliga schemata varierar mellan samhällen 
och kulturer. I den meningen är fakta relativa.

Relativiteten hos fakta återspelgas också i kravet på social 
consensus (samstämmighet) i accepterandet av fakta. Betrakta 
utsagan "Den här stenen väger tre kilo." Den är omgärdad av 
ett antal vetenskapliga lagar och procedurer kring vilka det 
finns en slags social överenskommelse. Om vi lyfter stenen 
och håller den i handen får vi ett mu&kulärt sinnesintryck, 
där vi lärt oss att tyngd är en stabil egenskap hos de fles
ta fasta kroppar. Vi vet också att en sten som var tung igår 
också är t.ung idag. Detta är egentligen uttryck för en viktig 
vetenskaplig princip; beständigheten hos fasta kroppar. Men 
vi har även konstruerat (kommit överens om) ett kriterium 
för den egenskap vi kallar tyngd. Om vi nämligen placerar ste
nen i ena vågskålen på en hävstång (balansvåg), och ett annat 
objekt i den andra (med lika långt avstånd från dess centrum- 
punkt), säger vi att objekten är lika tunga vid perfekt ba
lans. Vi har också kommit överens om en standardvikt, säg 
1 kilo, och alla objekt som ger jämvikt med denna kallar vi 
ett kilo. Vidare definierar vi alla objekt som två kilo i 
tyngd, vilka ger jämvikt med två av standardobjekten. Att 
stenen i vår utsaga väger tre kilo är ett verifierbart och 
kontrollerbart faktum, som kan prövas av andra observatörer. 
Det är emellertid inte bara ett naturens faktum. Utsagan inne
håller en rad av mänskliga konstruktioner och principer över 
vilka det råder en social consensus. Fakta inbegriper således 
en kulturell och social komponent, som delvis är betingade 
av de teorier vi har om verkligheten. Fakta är föränderliga 
beroende på de teorier man upprätthåller: vid en tidpunkt var
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jorden platt, men nu är den rund. Denna utsaga exemplifierar 
också att fakta inte alltid är direkt knutna till observatio
ner via våra sinnen. Att jorden inte är platt motsägs inte av 
vad vi observerar med våra ögon. Den ser onekligen platt ut. 
Detta visar oss att det ibland kan finnas inslag av överty
gelse eller tilltro till någon form av auktorisation av 
fakta för att vi ska "godkänna" dem. När vi i fortsättningen 
talar om verkligheten så menar vi fakta kring vilka det råder 
en consensus .

GRUNDFORSKNING, TILLÄMPNING OCH UTVECKLING

En internationellt vedertagen (från OECD) klassifikation skiljer 
mellan olika typer av kunskap med hänsyn till deras användbar
het eller tillämpning. Man talar om grundforskning, tillämpad 
forskning och utvecklingsarbete. Den sammanfattande beteckning
en för dessa tre forskningstyper är forsknings- och utvecklings
arbete och förkortas FoU, analogt med den internationella ter
men "Research and development" (R&D). Nedan definieras och 
exemplifieras de tre forskningstyperna.

Grundforskning
Definition: Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap 
och nya ideér utan någon bestämd tillämpning i sikte.

Grundforskningen karakteriseras som sökande efter fundamentala 
fakta eller grundläggande principer som ackumuleras till en 
redan existerande kunskapsmassa. Den siktar inte mot någon till- 
lämpning utan bedrivs enbart av inomvetenskapliga skäl. I dess 
mest extrema variant talar man om autonom grundforskning,
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Devisen "forskningens frihet" beskriver i något idealiserad 
form autonomin dvs att forskaren själv väljer forskningsom
råde, teori, hypotes, metod och rapporteringsform.

I en annan variant av grundforskningen, den riktade har kun
skaps inhämtandet en förväntad betydelse på lång sikt. Den 
kan leda till kunskaper, som är användbara i ett eller flera 
områden i samhällslivet.

Tillämpad forskning
Definition: Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kun~
skap och nya ideér med en bestämd tillämpning i sikte.

Den tillämpade forskningen dikteras av nyttoaspekter. Den ska 
på någon sätt vara värdefull för samhället och ge praktiska 
bidrag. Resultaten av denna forskningstyp ger "snabb" kunskap, 
som omsätts tämligen direkt och värderas i termer av indi
viduell eller social användbarhet. Något karikerat har grund
forskningsfrågan "vad är bra forskning" transformerats till 
"vad är forskning bra för?" Den förra frågan besvaras utifrån 
vetenskapliga kriterier, den senare från sociala (kulturella).

Utvecklingsarbete
Definition: Systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och 
vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya produkters nya pro 
cesser* nya system eller väsentliga förbättringar av redan exi 
sterande sådana.

Det kunskapssökande momentet är inte lika uttalat i utveck
lingsarbetet som i grund- eller tillämpd forskning. Det är
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snarare det praktiskt användbara i samhällets tjänst som vi
dareutvecklas, och som grundar sig på redan vunna kunskaper.
Vi har exempelvis kunnat bevittna hur kunskaper i modern 
elektronik gett oss nya eller förbättrade hjälpmedel inom 
t ex industri (automation), inom medicin (datorisering) och 
inom kommunikation (mikrovågsteknik). På den naturvetenskap
liga sidan skulle exemplen lätt kunna mångfaldigas. Vi skulle 
kunna illustrera samtliga tre forskningstyperna i en och samma 
domän nämligen text-TV. Det rör sig här om textinformation 
som presenteras via TV. Vi kan här från en innehållsförteckning 
välja den typ av information vi vill ha t ex nyheter, väder, 
sport, börsnoteringar etc varvid TV-apparaten "bläddrar" fram 
till den valda rubriken (sidan). Informationen är vanligtvis 
mycket komprimerad då en "sida" (TV-rutan) endast kan presen
tera ca 150 ord. Som beteendevetenskaplig grundforskningspro
blematik skulle följande frågeställningar kunna tjäna: Vilka 
särskilda perceptuella och kognitiva (tankemässiga) krav stäl
ler informationsbjudande via text-TV? Hur ska den språkliga 
information "se ut" när man endast har ett ytterst begränsat 
utrymme för presentationen? På den tillämpade sidan skulle vi 
kunna ställa frågan om människans "allmänorientering" ökar 
eller minskar genom tillgången till information via text-TV.
En annan fråga är hur införandet av reklam i samma medium 
skulle påverka människan och samhället. Utvecklingssidan be
lyses åter enklast genom ett naturvetenskapligt-tekniskt exem
pel. Här skulle det exempelvis kunna röra sig om utvecklandet 
av en billig apparat för hemmabruk, som gör det möjligt att 
få en varaktig utskrift på papper av det som presenteras i 
texten på TV-rutan.
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Några kritiska iakttagelser
Den relaterade distinktionen mellan olika typer av forskning 
(grundforskning5 tillämpad forskning och utvecklingsarbete) 
är den avgjort vanligaste, och gör också anspråk på att gälla 
de flesta vetenskaperna. En livlig debatt har ibland uppstått 
kring frågan om en vetenskaplig disciplin är av grundforsk
nings- eller tillämpad karaktär, eller om man ska koncentre
ra resurser till den ena eller den andra typen. Sådana diskus
sioner har stor aktualitet inte minst bland de beteendeveten
skapliga disciplinerna.

Det finns emellertid skäl som talar för att en klar gräns mel
lan t ex grundforskning och tillämpad forskning inte kan vid
makthållas . En rad historiska exempel kan för det första an
föras. Ett sådant klassiskt exempel är Newtons studier av sol
ljusets brytning i ett glasprisma (grundforskning). Denna upp
täckt kom sedermera ätt bilda grundprincipen i den uppfinning, 
som fick namnet Spektroskop - ett standardinstrument för ana
lys av kemiska substanser. Det är tveksamt om Newton reflek
terade över huruvida hans inomvetenskapliga nyfikenhet skulle
leda till en tillämpning eller initiera ett utvecklingsarbete. 
Detta exempel lär oss, att det många gånger är svårt? för att 
inte säga omöjligt, att uttala sig om forskningens tillämplig
het. Speciellt svårt blir detta om man har ett kort tidsperspek 
tiv för en grundforskningsupptäckt och dess praktiska omsättan
de. Han kan nämligen hävda att grundforskningen också är tilläm 
pad, fast på lång sikt, inte "med omedelbar verkan".
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En annan komplikation är definitionen av tillämpad. Vad be
tyder tillämpad? På vad, för vad och för vem? Frågor av den 
här typen är av utomordentlig betydelse för samhällsveten
skaperna och leder ibland in i ideologiska och politiska 
ställningstaganden. Huruvida forskningen exempelvis har be
tydelse för lösning av sociala problem blir avhängig den 
ideologiska grundsyn man har på samhället och dess mål. Man 
kan vidare ifrågasätta om distinktionen mellan grund- och 
tillämpad forskning och utvecklingsarbete äger giltighet i 
alla vetenskaper. Den initierades ursprungligen i naturve
tenskaperna och anammades senare av.de samhällsvetenskapliga 
ämnena. För de senare är def emellertid sannolikt svårare att 
särskilja de olika forskningstyperna. Här saknas ibland t ex 
den produktsida (utvecklingsarbete) som är lätt att identi
fiera i naturvetenskaperna i form av teknologi och ingenjörs
konst. Det är ingenjörens uppgift att presentera tekniska lös
ningar på praktiska problem, coh för detta ändamål används 
teknologi. Denna är dock i sig ingen vetenskap utan en tillämp 
ning baserad på vetenskap. För vetenskaper som mera direkt syf 
tar till kunskap om sociala strukturer och processer (t ex 
statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi etc) blir FoU- 
indelningen vansklig. Här kan ibland grundforskningsresultat 
direkt omsättas i praktiska beslut. Man kan då inte klassifi
cera en sådan forskning som grund- eller tillämpad forskning. 
Man saknar ofta även utvecklings- eller produktfasen. I varje 
fall har den inte samma påtaglighet som i vissa naturvetenska
per.
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KONKLUSIONSORIENTERAD OCH BESLUTSORIENTERAD FORSKNING

De svårigheter som drabbar den beskrivna FoU-indelningen för
anledde den amerikanska myndigheten National Academy of 
Education att presentera en ny indelning (Cronbach & Suppes, 
1969). Denna gruppering baserar sig inte på forskningens 
intentioner (tillämpning eller ej) eller innehåll (kunskaper, 
ideér eller produkter) utan snarare på användandet av forsk- 
nlngsproduktema. Man skiljer här mellan två huvudsakliga forsk-
ningstyper eller studier, som man föredrar att kalla det\kon- 
klusionsorienterade och beslutsorienterade studier.

Konklusionsorienterade studier
Syftet i de studier som benämnes konklusionsorienterade (KO) 
är att försöka förstå och förklara fenomen. Det är forskaren 
själv som formulerar sin problem- eller frågeställning, och 
den är vanligtvis av generell natur. Den härrör från forska
rens egna intentioner, gissningar eller ingivelser och kan 
också under studiens gång omformuleras. Forskningsarbetet be
drivs utan att snegla mot användbara eller nyttiga resultat.
De innehåller oförutsägbara implikationer och bedöms initial! 
endast som bidrag till ett samhälles intellektuella resurser.
Av detta följer också att "värdet” eller "nyttan" av en studie 
kan bedömas först efter studiens genomförande.

Beslutsorienterade studier
I beslutsorienterade studier (BO) är forskarens uppgift att 
förse en beslutsfattare (myndighet, institution, administra
tor, politiker etc) med information. Beslutsfattaren behöver 
ibland ett underlag för sitt beslut och ställer därvid en fråga
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till forskaren. Förväntade resultat gör inte anspråk på att 
vara generella, utan gäller endast för lokal referens. De är 
m a o begränsade i tid och rum. Studierna utförs här på be
ställning eller som uppdrag och har ibland getts termen upp
dragsforskning. Karakteristiskt är att forskaren inte är an
svarig för det påföljande beslutet. Uppgiften är endast att 
fungera som informationsgivare.

Gränsdragningsproblem
Distinktionen mellan KO- och BO-studier tycks något klarare 
i gränsdragningen än FoU-grupperingen. De huvudsakliga skill
naderna finns i företrä;desvis två avseenden:
a) var (hos vem) problemet initieras
b) Resultatanvändning och handlingsfriheten i genomförandet.

Den här grupperingen inrymmer naturligtvis också en del gräns 
fall som behöver förtydligas. Sålunda kan exempelvis KO-stu- 
dier också ske i form av uppdrag. Uppdragsgivaren har emeller 
tid andra insikter och ambitioner än i BO-forskning. En an- 
slagsgivande myndighet inser t ex behovet av kunskap för att 
lösa problem som sammanhänger med växande kriminalitet i sam
hället. Han beslutar sig för att inrätta t e c ett institut 
eller liknande för att forska kring kriminaliteten och dess 
problem. Man formulerar däremot inte direkta eller specifika 
frågeställningar utan ringar endast in en problemdomän. Man 
förväntar sig att resultaten är potentiellt intressanta, nu 
eller i en framtid.

I FoU-terminologi skulle BO-studier betraktas som tillämpade, 
vilket de onekligen är. Men KO-studier kan emellertid också
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vara tillämpade. Ett direktiv från en uppdragsgivare kan ut
föras via KO-studier, Högskoleproven exempelvis skulle kon
strueras utifrån direktivet, att de inte skulle gynna någon 
socialgrupp, ett problem som löstes under full handlingsfri
het från testteoretiska utgångspunkter.

Han betonar att ingen av de två typerna av studier är att före 
dra framför den andra, att man inte lägger några värderingar 
i distinktionen. Båda studietyperna drar nytta av varandra, 
och den ena typen kan inte existera utan den andra.

INOMVETENSKAPLIG BETYDELSE OCH SAMHÄLLSRELEVANS

En indelning av olika slag av forskning har också presente
rats i ett betänkande avgivet av Forskningsrådsutredningen 
(SOU, 1975). Denna, liksom den amerikanska grupperingen, 
består av två huvudsakliga indelningsgrunder. Här betraktas 
forskningen i två aspekter nämligen inomvetenskaplig betydelse 
och samhällsrelevans.

Inomvetenskaplig betydelse
En rad av kriterier är avgörande för bedömning av en studies 
eller ett forskningsprojekts inomvetenskapliga betydelse. Med 
inomvetenskaplig betydelse avses här vetenskapernas egen ut
veckling med avseende på raffinemang i teorikonstruktion, 
begreppsprecision och metodologi. Hit hör också formulerande 
av nya problemställningar, tvärvetenskapliga influenser, och 
utvidgningar till nya vetenskapliga områden.
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Samhällsrelevans
Utredningen fastslår att all forskning på något sätt har in
fluenser på det samhälle, i vilket den bedrivs. Den kan emeller 
tid vara av varierande grad, från mycket låg påverkan (liten 
relevans) till en mycket hög sådan (hög samhällsrelevans).Det 
senare innebär dock inte alltid att sådan forskning ska prio
riteras . En hög samhällsrelevans kan ibland bedömas som nega
tiv i sina konsekvenser. Forskningen i t ex atomenergins an
vändning eller molekylärbiologins tillämpning kan av vissa be
dömas som oangelägen eller direkt olämplig. Samhällsrelevansen 
får inte heller betraktas i ett statiskt nuläge, utan bedömas

i ett tidsmässigt längre och mer omfattande perspektiv. Figur 1 
sammanfatta de två aspekterna för klassificering av forskning. 
Den eftersträvansvärda forskningstypen är givetvis den som 
kan lokaliseras till fält B i figuren. Icke desto mindre åter
finns den sannolikt större andelen i fälten A och D.

Figur 1 in ungefär här

De två aspekter som här betonas för att klassificera forskning 
tar hänsyn till forskarens dubbla roll som vetenskapsman och 
samhällsvarelse, och är i så motto en mera realistisk indel
ningsgrund. Den har inte heller samma ”antingen-eller”-karak
tär som de tidigare anförda, och återspeglar bättre den dyna
mik som finns i forskningsarbetet. Man framhåller nämligen att 
en studie under sitt genomförande kan variera i de två aspek
terna. Ett forskningsprojekt med från början hög samhällsrele
vans kan vid avslutandet tillåtas ha en oförutsedd låg rele
vans .
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Den här mera "heltäckande" indelningsgrunden för olika slag 
av forskning ställer emellertid stora krav på den som ska 
klassificera och värdera en studie eller ett projekt i de två 
aspekterna. Här fordras hög vetenskaplig kompetens och stor 
samhällelig insikt. Till detta ska också läggas en stor por
tion framsynthet, tillhopa egenskaper som sällan finns samla
de i en och samma person.

KONSTNÄRLIGA KUNSKAPSPRODUKTER

Vid sidan av de traditionella vetenskapliga kunskapsprodukter- 
na finns de konstnärliga. Man har måhända tidigare förringat 
och inte tillräckligt uppmärksammat, att konstnärliga aktivi
teter och deras produkter också är kunskapsgenerande, lika 
betydelsefulla som de traditionella vetenskaperna. Produk
terna skiljer sig emellertid åt såtillvida att konstnärliga 
sådana är presentationella dvs kreativt avbildande, framstäl
lande och gestaltande av verkligheten. Traditionella vetenska
per sägs vara representationella dvs kognitivt, vanligen med 
hjälp av språket till skillnad från exempelvis bilden, ana
lytiska och resonerande. Båda kan emellertid ge kunskap, fast
än i olika aspekter, om verkligheten. Man har i sikte ett 
fruktbart samarbete mellan vetenskap, och vad man tidigare 
kallat "konstnärligt utvecklingsarbete." Det senare uttrycket 
föreslås i ett betänkande betitlat "Forskningens framtid" (SOU, 
1981:29) bli ersatt av "forskning och utvecklingsarbete inom 
de konstnärliga högskoleutbildningarna". Man föreslår vidare 
att den tidigare akronymen FoU (forskning och utvecklingsar
bete) kompletteras med ett K dvs FoUK i enlighet med uttryck
et ovan. I detta betänkande sägs vidare:
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"Genom gränsöverskridning eller 'korsbefruktning' mellan konst
närligt framtagen kunskap och vetenskapligt framtagen, skulle 
vetenskapens resultat kunna sättas in i större kunskaps sy stem 
av intuitiv karaktär och bearbetas konstnärligt till en hel
hetsbild. Och konst skulle kunna identifiera problem3 som 
kunde analyseras ur ett vetenskapligt perspektiv och bidra 
till dellösningar av allmängiltig karaktär.

Ett sådant tvärvetenskapligt samarbete mellan högskolans olika 
utbildningar skulle också berika vår kunskap om och förståelse 
för övergripande samhällsfrågor, Genom konstens förmåga att 
skapa kritiska motbilder ('anti-världar*) till de nuvarande sam 
hälleliga rationalitetsvärldarna3 skulle dialogen mellan veten
skap och konst kunna få till mål en djupgående samhällsföränd
ring , (SOUy 1981:293 8 50).
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FORSKNING SOM PROCESS 

övergripande regler
Den sannolikt vanligaste innebörden i begreppet forskning är 
den, där man identifierar forskning som en aktivitet. Men nan kan 
inte tala om en aktivitet, en vetenskaplig metod eller en 
forskningsmetod, som är generell för alla vetenskaper. Det 
rör sig snarare om en slags teknisk kompetens, som inrymmer 
en rad av skilda handlingar och ställningstaganden, som inte 
ens är uniforma inom en och samma vetenskap. Det är vidare en 
missuppfattning att tro att dessa handlingar och ställnings
taganden, som vi i fortsättningen något missvisande kallar 
för forskningsprocessen, alltid inträffar i en rationell, 
regelbunden och ständigt framåtskridande ordning. Processen 
inbegriper ett stort mått av dynamik, där ständiga förändring
ar i metoder, fakta, antaganden och teorier är att förvänta. 
Det utgör emellertid inte något oöversiktligt hinder att för
värva sig den tekniska kompetens, som krävs i exempelvis meto- 
dologiskt avseende. Man kan klara sig någorlunda acceptabelt 
genom att läsa på i de handböcker av kokbokskaraktär som ser
verar metoder för teknisk snickarglädje. Men forskningsproces
sen innehåller mer än så. Den innehåller ett antal oftast out
talade och omedvetna "spelregler”, och här delvis att göra med 
det som vi i föregående kapitel formulerade som perspektiv.
Det är ett mera övergripande förhållningssätt till forskning 
och forskningsarbete, en generell inställning till eller upp
fattning om vad man ska studera eller forska i (vad som är 
"värt" att studera, vilka frågor man bör ställa), inte huv 
man ska forska. Här inbegrips frågan om vad som är fakta, och 
man använder sig ofta av förteoretiska ideér om det som ska
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studeras. Förhållningssättet innebär val av språk, termino
logi och begrepp, i vilka man förklarar eller förstår det som 
studeras. Vidare inkluderas metodologiska ställningstaganden 
samt överväganden i valet av procedurer. Allt detta övergri- 
bande innebär att man uttalat eller, vilket är vanligare, 
outtalat besvarat frågor av typen: vilka ideer verkar rim
liga, vilka antaganden kan jag göra, vilka hypoteser ska (kan) 
jag formulera, vilka observationer och metoder verkar rimli
ga och vad betyder utfallet av mina studier? Finns det en 
consensus bland forskare i svaren på dessa frågor har man 
anslutit sig till ett paradigm.

Vetenskapliga paradigmer
Termen paradigm användes av Kuhn (1962) i en mycket uppmärk
sammad och ibland kontroversiell vetenskapsfilosofisk analys 
av hur kunskapstillväxten sker. Ett paradigm är ett slags sam
manhållande förhållningssätt till forskningsarbetet och dess 
objekt, en ideologi eller övertygelse, som delas av en grupp 
forskare. Det ska åter betonas att svaren på frågorna oftast 
inte är formaliserade eller ens uttalade. Och de förekommer 
överhuvudtaget knappast i de handböcker eller läroböcker som 
meddelar kunskaper i forskningens hantverk. Orsaken är enkel. 
Man ifrågasätter sällan premisserna för ett paradigm, inte 
heller prövas eller testas de. Detta låter måhända bestickande 
men är på ingalunda vis unikt. Vi kan jämföra exempelvis med 
den mer eller mindre axiomatiska utgångsbasen för politiska 
ideologier (t ex marxism) eller religiösa trosuppfattningar.
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Man kan alltså inte direkt testa huruvida ett paradigm är 
"bättre” än ett annat.

Lättast kan vi exemplifiera paradigmer genom att gå bakåt i 
tiden. Freud introducerade ideen att människans personlighet 
bestämdes av motsättningar och "strider" mellan samhälleli
ga krafter å ena sidan och instinktiva, medfödda drifter 
(krafter) å den andra. Betydelsen av barndomen och det under
medvetna ledde till en speciell sorts teknik för analys av 
människans personlighet. Freud lade här grunden för en con
sensus bland forskare och praktiker, som kommit att bestå än 
i våra dagar.

Behaviorism var en riktning och emanerade : ur ett annat para
digm. Det kom att starkt konfliktera med det freudianska syn
sättet. Här såg man människan som en stimulusresponsmeka- 
nism dvs som påtagligt influerad av miljön för utlösande av 
beteenden. Inlärning betraktade man exempelvis som bildan
det av konnektioner mellan externa stimulusbetingelser och 
beteenden. Till paradigmet hörde även uppfattningen att mänsk 
lig komplex inlärning kan studeras via djur (t ex råttor).

Ett paradigm behöver inte vara något som alla forskare i en 
vetenskap omfattar. Inom en och samma disciplin har vi ibland 
flera paradigmer. Vi kan också ha flera paradigmer inom ett 
och samma område eller ett delområdé i en vetenskap. I pe
dagogisk utvärdering har vi exempelvis forskare som företrä
der synen att utbildning ska värderas i produktionstermer,
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ungefär som i industrin. Andra menar att utvärderingar ska 
koncentreras till och beakta utbildningens inre kvalitativa 
företeelser (se vidare t ex Elgqvist-Saltzman et al., 1981).
I testmetodiska och testteoretiska sammanhang har vi också 
en flerparadigmatisk situation, som återspeglas i t ex 
diskussionen om norm- eller kriterierelaterade prov (se vida
re t ex Wedman et al., 1981).

Paradigmers stabilitet
En viktig fråga inställer sig i diskussionen om paradigmer: 
hur införlivar eller lär man sig de spelregler eller det för
hållningssätt som utgör en viss paradigm? Hur sker m a o denna 
forskarnas kollektivanslutning? Det är sannolikt så att vi 
måste använda termen indoktrinering här. I grundutbildningen 
vid våra universitet och högskolor och under forskarutbild
ningen introduceras man via läroböcker och undervisning i rå
dande paradigmer, inte så sällan i en enda. De vetenskapliga 
institutionerna har en tendens att uniformera (specialisera) 
sig, så att ett enda paradigm blir förhärskande eller dominerande.
Det är både på gott och ont. På ont därför att läroböcker ofta 
presenterar svar på tidigare ställda problem, introducerar
en viss typ av metodologi m m, som inbjuder till i .itativt 
beteende hos den studerande och den blivande forskaren. Man 
presenterar sällan alternativa strategier, olösta problem el
ler mångtydiga svar på problem. På detta vis hålls en consensus 
stabil. Efter avslutad utbildning intensifieras kontakten med 
andra forskare, oftast inom samma paradigm. Eftersom forsk
ningen är internationell publicerar man förhoppningsvis
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sina forskningsrön i en internationell vetenskaplig tidskrift 
där man gärna refererar till och citerar varandra. För att 
få en artikel antagen i en sådan publikation granskas bi
draget av andra högt framstående forskare, fortfarande inom 
samma concensus. Det är ofta också samma uttryck för forskar- 
consensus, som bidrar till huruvida man blir delaktig forsk
ningsanslag, tjänster etc. Allt detta bidrar till paradig- 
mers stabilitet, och är typiskt för utvecklingen i en "nor
man science" (Kuhn, 1962).

De riktigt stora vetenskapliga landvinningarna kan man emel
lertid sällan spåra som frukten av läroboksstoff. Ett till
stånd av normal vetenskap kan övergå i ett tillstånd av vad 
Kuhn (1962) kallar "revolutionary science". Sådana stora revo 
lutionära tillstånd gav oss exempelvis Kopernikus, Darwin, 
Newton och Einstein. De inträffar emellertid inte oberoende 
av utvecklingen i en normal vetenskap. Det fortgående ackumu
lerandet av kunskap i en normal vetenskap ger oss nämligen 
också ackumulerande av olösta problem eller anomalier. När 
ett tillräckligt antal anomalier uppstår, eller när någon 
uppfattas som särskilt påtaglig, så finns det utrymme för 
paradigmskifte. Normalvetenskapen övergår alltså till en "re
volutionär" vetenskap, som vanligen innebär förändring i be
greppsapparat (teoretiskt språk), i problemvärdering och i 
valet av sättet att lösa och evaluera lösningar.

Utvecklingen i inlärningspsykologin följde länge den gång som 
är karakteristisk för en normalvetenskap. Man trodde på ideen
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om stimulus-responsförbindelser, på miljöns betydelse och på 
att djur lär sig på samma sätt som människor. Dessa "överty
gelser" styrde valet mellan vilka typer av observationer och 
experiment som skulle göras, och vilka svar på problem som 
ansågs relevanta. Så småningom uppträdde en anomalifas, där 
man inte bara upplevde konflikterande utfall av samma obser
vationer, utan också började ifrågasätta vad experimenten (på 
djur) egentligen "gick ut på" och vad dom "gav". Finns det 
verkligen inte plats för några medfödda förmågor hos männi
skan? Bestämmer miljön det mesta? Lär sig människan på samma 
sätt som råttor och duvor? Dessa och andra frågor banade väg 
för ett paradigmskifte, vilket inträffade på 1950-talet.

Forskningensprocessens grundläggande strategi 
Den vetenskapliga attityden, till skillnad från de flesta 
andra kunskapssökande riktningar, har som en generell ingre
diens att utsagor om verkligheten ska vara prövbara, kunna 
testas. Där forskningens objekt alltså utgörs av verklighe
ten talar man om empiriska vetenskaper. Med termen empirisk 
menas att utsagorna i princip är testbara och bygger på någon 
form av observation av verkligheten. Logik, matematik, filo
sofi och metafysik är då exempel på områden som inte är em
piriska. De ställer inga eller oprövbara frågor till verklig
heten. De empiriska vetenskaperna efterlever den rationella 
övertygelsen att "vill du veta någonting om verkligheten, så 
ska du gå och observera den!" Vi är därmed inne på frågan hur 
man ska forska m a o forskningsprocessen. Denna är inte syno
nym med hanterandet av en eller flera metoder eller tekniker 
eller "hur man gör observationer". Processen innehåller ett
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komplex av aktiviteter och ställningstaganden där observa- 
tionsmomentet måste föregås och efterföljas av andra ratio
nella tankar och handlingar. I figur 2 redovisas de olika 
momenten eller stegen i den grundläggande strategi som kallas 
forskningsprocessen. De olika momenten ska inte betraktas

Figur 2 in ungefär här

som separata och isolerade företeelser. De griper ofta in i 
varandra och gränsdragningen är något godtycklig. Vi kommer 
emellertid nedan för framställningens skull att behandla dem, 
som om de vore åtskilda.

Figuren innehåller en åtskiljande horisontell linje, som ska 
markera att vi har att göra med två slags plan i vilket forsk 
ningsarbetet bedrivs. Det ena (övre) planet skulle vi kunna 
beteckna som ett kognitivt- språkligt plan, ett begpeppsplan. 
Dessa begrepp och hanterandet av dem står som representatio
ner för det andra planet: verklighets- eller empipiplanet. 
Observationer kan då sägas vara de instrument, som ger oss 
"kontakt" med verkligheten, och som ger oss kunskaper om den. 
I "trafikerandet" mellan de båda planen intar observationen 
en central plats, och olika paradigmatiska extremer tycks 
helt oförenliga här. Den ena extremen (positivismen) hävdar 
att det finns en objektiv verklighet, som är oberoende av 
våra teorier (begrepp) om den. Det som skulle observeras var 
beteenden, inte mentala tillstånd som exempelvis känslor. De 
senare anses inte vara observerbara. Den andra extremen (her- 
meneutiken) hävdar att alla observationer utgår från teorier
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(begrepp), att de är teoriberoende och att det inte finns 
någon objektiv kunskap. Han kan alltså tillåta sig att stu
dera känslor, avsikter och mål i människors agerande. Vi har 
här alltså två kunskapsteoretiska ytterligheter, som innebär 
konsekvenser för vad man ska och vad man kan observera, m a o 
de två perspektiv som vi stiftade bekantskap med i föregående 
kapitel. En modern kunskapsteoretisk variant är inte över
raskande en kompromiss. Den innebär att verkligheten är 
teoriimpregnerad, att kunskap är partiellt subjektiv och rela
tiv. Detta konstaterade vi i föregående kapitel i diskussio
nen om fakta dvs kunskap. Oavsett vilken kunskapsteoretisk 
hållning man intar måste det finnas en korrespondens eller 
en kontakt mellan de båda planen begrepp - empiri. Därmed kan 
vi översiktligt och kortfattat beskriva de olika stegen i 
"forskningshjulet" i figur 2.

Frågeställning

Allt forskningsarbete uppstår i en fråga som initieras anting
en av forskaren själv eller någon extern person eller myndig
het. Betraktar man den omgivande verkligheten inser man snart, 
att den ger upphov till en mängd av "varför-frågor." Ett känt 
pedagogiskt-psykologiskt problem är följande: Två barn, lek
kamrater från samma geografiska område, samma sociala bakgrund 
och med till synes lika begåvningsmässiga resurser, börjar 
skolan i samma klass. Efter en tid konstaterar man att det ena 
barnets läsinlärande sker utan komplikationer. Det andra bar
net däremot uppvisar grava svårigheter i samma avseende Varför?
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Frågan initierar ett sökande av kunskap om läsprocesser och 
läsinlärning, en kunskap som får bedömas ha utomordentligt hög 
samhällsrelevans, men som inte alltid attackerats med accepta
bel inomvetenskaplig kvalitet.

Benägenheten att ställa frågor, att vara nyfiken, har ibland 
framförts som ett viktigt karakteristikum för forskare. Man 
måste emellertid ställa ”rätta” frågor och sådana frågor är 
inte omedelbart givna. En god utgångspunkt kan vara att för
söka bedöma en frågeställning på basis av de ovan angivna as
pekterna inomvetenskaplig betydelse (i såväl inom- som utom- 
paradigmatiskt avseende) och samhällsrelevans (positivt men 
även med hänsyn till eventuella negativa konsekvenser).

Problemformulering

En frågeställning som väckts kan i forsknings- eller undersök- 
ningsmening oftast betraktas som ”grumlig” eller oprecis. Den 
behöver hyfsas för att det ska vara möjligt att ge den ett em
piriskt svar. Varför-frågan måste alltså omformuleras för att 
ge bättre insikt i problemet och för att man ska kunna närma 
sig det på ett någorlunda prövbart sätt. Man strävar generellt 
efter precision i formuleringen av ett problem, och allmänt 
gäller att ju högre denna precision är desto högre precision 
får man i besvarandet av problemet. Förhållandet är trivialt, 
men visar sig vid närmare granskning vara utomordentligt kom
plext och inrymmer en del svåra överväganden. Många forskare 
och vetenskapsteoretiker framhåller problemformuleringsste
get som det absolut viktigaste i forskningsarbetet.
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Litteraturgranskning

Här har vi ett tydligt exempel hur olika moment griper in i 
och är beroende av varandra. Genom att granska eller "läsa på" 
i forskningslitteraturen har man utomordentlig hjälp i pro- 
blemformuleringsfasen. Litteraturen ger oss anvisningar om hur 
liknande eller närliggande problem formulerats, men också om 
hur de tidigare attackerats och besvarats. Forskningslittera- 
turen kan sägas vara "förrådet" eller "lagret" för kunskap och 
återfinns i speciella bibliotek, som benämns vetenskapliga 
bibliotek eller forskningsbibliotek. Det är ingen överdrift 
att påstå att ett meningsfullt forskningsarbete är omöjligt 
om man inte har "läst på."

Forskningsplan

Att forskning ibland karakteriseras som "organiserat sunt för
nuft" framgår av den forskningsplan man upprättar före de ef-

t

terföljande stegen. Denna innehåller ett slags schema eller 
program, som omfattar alla nödvändiga steg från fråga till 
svar dvs problem- och hypotesformulering, procedurer för ob
servation och datainsamling, analys, konklusion och tolkning, 
alltså hela "hjulet." Upprättandet av forskningsplanen utgör 
således ett slags organiserat förarbete för de fortsatta akti
viteterna. Det ligger i sakens natur att framgång i en studie 
eller undersökning är beroende av hur omsorgsfull man varit 
i förarbetet dvs formulerandet av forskningsplanen. Detta steg 
kan eller får aldrig underskattas, ännu mindre överhoppas.
Den professionelle forskaren använder ofta forskningsplanen 
som underlag för ansökan om forskningsmedel.
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Hypo tesformulering

Hypotesen kan betraktas som ett slags preliminärt svar på 
en fråge- eller problemställning, en välgrundad gissning el
ler ett logiskt antagande för svar. Problemet är ofta formule
rat som en fråga, som kan tänkas ha många svar, medan hypo
tesen formuleras som ett potentiellt svar på frågan. I våra 
vardagliga aktiviteter, vare sig vi är forskare eller lekmän, 
ställer vi ofta upp hypoteser eller gissningar. Exempel: En 
ficklampa lyser inte. Varför? Man ställer då vanligen upp åt
minstone tre rimliga hypoteser eller gissningar:
a) Batterierna är slut.
b) Glödlampanär trasig.
c) "Glappkontakt" mellan batteri och glödlampa.

Var och en av dessa anger en riktning var och hur man ska söka 
svaret och ger så upphov till empiriska prövningar. Tror man 
exempelvis på "glödlampshypotesen" innebär det att man byter 
ut glödlampan mot en ny, coh därefter prövar ficklampan. En 
annan hypotes t ex "batterihypotesen" styr aktiviteten mot 
batterierna, m a o en annan del av empirin. På analogt sätt 
förfar man i forskningssammanhang. Här är emellertid situa
tionen mera komplex i det att hypoteserna inte är lika påtag
liga som i fallet ovan. Ta exempelvis de två barnen i läsin- 
lärningsfallet. Varifrån ska man hämta sina hypoteser här?
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Observation

Den fas under vilken forskaren skaffar sig "belägg” för sina 
hypoteser benämns här observation av den enkla anledningen 
att, som vi tidigare påpekat, vill man veta någonting om verk
ligheten ska man observera den. Med observation menas här inte 
enbart vad som kallas "direkt observation " Här inkluderas 
också test, frågeformulär, attitydskalor, intervjuer, experi
ment, kvasiexperiment m m. Termen täcker här alla metoder som 
ger empirisk kontakt. Forskaren måste välja en procedur och 
en metod som förser denne med observationer som är relevanta 
för de hypoteser man formulerat. Ett annat sätt att uttrycka 
samma sak är att säga att forskaren samlar in data. Med data 
menas såväl kvantitativa som kvalitativa sådana. Observations
fasen är med andra ord en datainsamlingsfas. Den metod man 
väljer för att observera verkligheten är en slags ram eller 
instrument för att ge en hanterlig och meningsfull bild av 
verkligheten. Kvaliteten hos data är emellertid också beroende 
av problemställningens natur.

Datasammanställning

När observationsfasen är avslutad måste data systematiseras 
eller organiseras. I de fall data är av kvantitativ natur 
("hårddata") har man ibland utomordentlig hjälp av matematiska 
och eller statistiska tekniker: Men även kvalitativa observa
tioner ("mjukdata") låter sig numera analyseras med hjälp av 
statistiken. Organisationens syfte är att bringa ordning bland 
data, att ge överskådlighet och systematik. Sammanställningen 
innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att
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observationsutfallet nu kan relateras till den ursprungliga 
problemställningen. Sammanställning i sig innebär emellertid 
inte att problemet nu är besvarbart. Detta kan göras först ef
ter nästa steg.

Tolkning

Tolkningsfasen sammanhänger egentligen nära ihop med föregåen
de fas. Resultatet av sammanställningen ges nu en mening eller 
ett innehåll dvs man tolkar data. Forskaren befinner sig i den 
situation där man kan dra slutsatser och implikationer av utfal 
let. Tolkningsfasen är emellertid en mycket komplicerad fas. Den 
beror av omsorgsfullheten och precisionen i de tidigare faser
na. För att problemställningen ska korrekt kunna besvaras mås
te den valda metodologin korrespondera mot problemet. Forska
ren har oftast valfrihet i bestämmandet av observations- och 
analysmetoder. Alla de steg man tar i det totala forsknings
arbetet måste vara adekvat för problemställningen, så att man 
får rätt svar på rätt fråga. Inte rätt svar på fel fråga vil
ket understundom inträffar i de allra mest seriösa forsknings
sammanhang. Tolkningsfasen är också den fas där den största 
oenigheten mellan forskare står att finna. Samma data kan tol
kas helt olika beroende på paradigmtillhörighet, men också inom 
ett och samma paradigm. Så data talar egentligen aldrig "för 
sig själva."

Rapportering

Inget forskningsarbete kan anses avslutat förrän det har rap
porterats dvs gjorts tillgängligt för andra. Man bidrar inte
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till ny kunskap genom att låta resultatet av arbetet bli 
liggande i skrivbordslådan. Det ligger i forskarens ansvar 
att förmedla kunskap och att informera. Informationsan
svaret är emellertid dubbelbottnat. En vetenskaplig rappor
tering dvs en forskarkollegial informationsverksamhet är 
självklar och uppfattas också så av forskarna. I sådana sam
manhang har man också strikta formella överenskommelser om 
hur en vetenskaplig rapport ska se ut. (Se t ex Backman,
1982). Den andra aspekten i ansvarsfrågan - informationen 
till allmänheten - tycks inte lika självklar. En forskare är 
inte lika benägen att författa en populärframställning som 
en vetenskaplig. Det beror inte enbart på att det många gång
er kan vara mycket svårt. En annan anledning är att en popu
lärvetenskaplig artikel inte ger några "poäng" i t ex en fort
satt akademisk forskarkarriär.

I den figur (fig 2) som sammanfattar de olika karakteristiska 
faserna när man betraktar forskning som en process har forsk
ningsplanen utelämnats, då den ju innehåller övriga faser.
Det förtjänar åter påpekas, att de olika faserna griper in 
i varandra, att det är en förenklad och schematisk bild som 
tecknats. Vi har att göra med en mycket dynamisk aktivitet, 
men som ändå visar kontinuitet i förloppet. De olika faserna 
bildar en cirkel eller ett hjul, därmed visande att processen 
är ständigt fortgående och kumulativ. Hjulet rullar m a o stän 
digt vidare. Nya fakta läggs till eller modifierar gamla fak
ta. Inga fakta är statiska, absolut sanna eller oföränderliga 
utan kan förändras allt eftersom ny kunskap vinnes. Man talar
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här om att vetenskap är självkorrigerande, vilket andra meto
der att nå kunskap inte är. Detta ger forskningen en överläg
sen särställning som kunskapssökande aktivitet.

FORSKNINGENS FRIHET OCH ANSVAR

Med den distinktion som gjorts i definition av forskning - produkt 
och process - Ska här kort beröras några frågor, som med jäm
na mellanrum dyker upp i samhällsdebatten. Den ena gäller vil
ken frihet forskaren ska ha i sitt arbete, och har alltså mes
tadels med processidan att göra. Här förespråkas att forska
ren och endast forskaren är suverän. Denne har självbestämman
derätt vid formuleringen av hypoteser, val av observations- 
metod, resultatanalys och tolkning. I s k grundforskningssam
manhang har forskaren även full frihet i valet av studieob
jekt (bortsett från kravet att följa etiska principer) och 
problemställning. Detta är måhända en idealiserad och romanti
serad uppfattning om forskningsprocessen. Man hävdar ibland 
att ingen forskare kan fritt välja sitt problem, då vederbö
rande inte kan frigöra sig från redan existerande "inbyggda" 
värderingar, attityder och uppfattningar. Icke desto mindre 
följer processen ett internationellt regelsystem där fullstän
dig frihet (med undantag av tillämpad forskning) åtminstone 
bör eftersträvas. Om målet, den totala friheten, är man allt
så enig, medan uppnåendet i praktiken kan variera.

Ansvarsfrågan är mera komplicerad. Vi har redan berört frågan 
i föregående kapitel i diskussionen om forskningens ”bipro
dukter." Forskarens ansvar rör egentligen produktsidan, och här
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kan fastslås att det är vetenskapsmannens uppgift att söka och 
förmedla kunskap (produkten). Men vi konstaterade tidigare att 
viss kunskap kan vara ”destruktiv" för människan och samhället, 
m a o ha vissa negativa följder. Man har då i samhällsdebat
ten hört röster som velat stoppa eller begränsa forskningen 
i sådana kunskapsområden. Vissa frågor borde inte ha ställts 
eller ställas har man ibland menat. Kravet på kontroll av pro
cessen p g a av produktens konsekvenser har stundtals lett 
till en djupgående motsättning mellan forskarna och samhället 
i övrigt. Vi måste nu skilja mellan forskningens produkter 
(kunskap) och "biprodukter" (teknologi). I det förstnämnda 
fallet kan man direkt avvisa kravet på alla former av kontroll. 
Forskaren levererar en produkt till samhället, i vilket han/hon 
själv utgör en del. I ett sunt demokratiskt samhälle bör man 
kunna avvisa kontroller. Men forskaren måste också informera 
om följderna av produkten även om en konsekvens av den kan 
tyckas förödande för samhället. Vi är då mera inne på bi- 
duktsidan och forskningens tillämpningsaspekt. Här måste det 
totala samhället samverka för att förhindra att bioprodukterna 
inte kommer i orätta händer eller att de missbrukas. Att stoppa 
kunskapstillflödet annat än temporärt, vare sig det gäller den 
direkta eller indirekta produkten, är en omöjlighet. Det har 
historien visat. Forskningen är internationell och ett stopp 
kräver globala överenskommelser, som dock verkar ouppnåeliga 
(betrakta exempelvis diskussionen om kärnvapenstopp). Man kän 
stoppa, säg den svenske genetikern eller den ryske genetikern, 
men genetiken kan man aldrig stoppa.
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FORSKNING OCH COMMON-SENSE

Forskning betraktad som en kognitiv aktivitet, ett sätt att 
tänka - behöver inte skilja sig på något fundamentalt sätt 
från lekmannens eller praktikerns. Den skillnad som finns är 
en gradskillnad senare än en artskillnad sedd ur positivistisk 
synvinkel. Det är i stort sett i termer av rationalitet, sys
tematik och objektivitet som dessa gradskillnader återfinns. 
Rationalitet innebär att tänkandet baseras på förnuft snarare 
än känslor, systematik att tänkandet följer ett regelbundet 
mönster eller en strikt plan, objektivitet att tänkandet (så 
långt möjligt) är fritt från personliga och förutfattade me
ningar .

Det har dock funnits tider där kunskap om mänskligt beteen-, 
de vunnits ur tvivelaktiga källor och handlingsmönster. Män
niskan ansågs en gång driven av animistiska krafter. Onda 
andar fördrevs med magiska riter. Mytologin försåg oss med 
"ödet” och dess determinerande funktioner, ödet lever fort
farande kvar i den senare astrologin. Stjärnornas position 
sägs här vara avgörande för individens levnadsbana. Det finns, 
hävdas det, en kausal relation mellan himlakroppar och mänsk
ligt beteende baserad på iakttagelsen att båda visar en regel
bunden progression över tid. Här gör man emellertid samma miss 
tag som den primitiva människan gjorde: Likhetsprincipen får 
ge upphov till en orsaksrelation. Det var inte heller länge 
sedan man drog slutsatser om individers mentala egenskaper 
från fysiskt utseende.
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Det finns än idag liknande strategier för kunskap om beteen
de . Astrologin lever kvar i horoskop och hos privatpraktise
rande ödesprognostiker. Grafologin kan ses som ett uttryck för 
kropp-själdualismen liksom en del "karaktäriologiska, spådoms- 
läror. Oräkneliga är vidare snart de olika pseudovetenskapli- 
ga terapiskolor som för dyra pengar utlovar "lycka och välgång 
i livet".

Om man emellertid bortser från dessa extremyttringar som allt
så sällan är grundade på rationalitet, systematik eller objek
tivitet i tänkandet, så är det ofta endast formaliseringsgra- 
den och den ordnade strukturen i de kognitiva aktiviteterna 
som skiljer forskaren från vardaglig common-sense. Att av
ståndet mellan producenter och konsumenter av forskning ändå 
många gånger upplevs som stor kan till en del tillskrivas olik
heter i vokabulär. Forskare har under en mångårig tradition 
utvecklat ett speciellt tekniskt språk, som för lekmannen kan 
te sig obegripligt. Speciellt gäller detta metod eller obser- 
vationssidan. Vetenskapsmannen har en "verktygslåda" fylld 
med instrument för att ta sig an verkligheten - och de har många 
"konstiga " namn. Hen principiellt skiljer sig den verktygslådan 
föga från exempelvis snickarens när denne hanterar verklighe
ten. Här finns för den oinvigde också många konstiga namn.
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Klasser av begrepp
Det du just nu låter dina ögon löpa över är en sida i en sten
cil (bok). Stencilen är tvivelsutan ett konkret ting eller ett 
konkret objekt» som just nu existerar i den fysiska verklighe
ten. Ordet STENCIL ugör en term i det svenska språket, som 
består av sju grafiska tecken eller bokstäver. Men denna term 
refererar till något eller står för något. Den har ett innehåll 
en innebörd, som går utöver de sju bokstäverna: Den står för 
eller referererar till objektet som du har framför dig (sten
cilen). När termen får ett tanke-(kognitivt) innehåll pratar 
man om begrepp (koncept). Dessa kan definieras som ett slags 
språkliga etiketter som refererar till verkligheten. De kan 
definieras som klassnamn som refererar till vissa abstraherade 
egenskaper hos klassen. Figur 1 åskådliggör distinktionen 

term» begrepp» objekt

Figur 1 in ungefär här

Men omvärlden eller verklighetn består inte bara av objekt eller 
ting. Den består även av händelser eller skeenden. En händelse 
kan ses som aktiva objekt. För dessa finns en speciell typ av 
begrepp. Följande indelning av olika typer av begrepp kan göras. 
Den är baserad på vad begreppen refererar till.
(a). Qbjekt_och_egenskager_hos_objekt.

Om vi ser till vilken ordklass den här typen av begrepp till
hör, så är det huvudsakligen för objektens del substantiv och
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för egenskapers del adjektiv. Exempel på det förstnämnda är 
bok* stol* huYid^ osv och på det sistnämnda tjock* svart* liten 
osv.

(b) Händelser_och_egenskaper_hos_händelser_

Försöker vi åter identifiera typ av ordklass inser vi att för 
händelser använder vi verb, och för händelsers egenskaper an
vänds adverb. Exempel på det förstnämnda är springa* läsa* 
prata osv, och på det sistnämnda fort* högt* slött osv. Den 
här begreppstypen är något mera komplicerad än (a). Ta till 
exempel händelsen köra (bil), som är en komplex aktivitet som 
i sig innefattar skilda slag av motoriska och perceptuella ak
tiviteter. Mera komplex är emellertid nästa begreppstyp.

(c) lationer_mellan_objekt_och/eller_händelser_och_deras__ 
egenskaper

Här bildas begreppen genom att (1) relatera minst två objekt 
till varandra eller (2) relatera två händelser till varandra.
Det tredje fallet är (3) relationen mellan (minst) ett objekt 
och (minst) en händelse. Exempplifieringar på vart och ett av 
dessa fall är (1) bokpärm (2) språngmarsch (3) skrivmaskin.
Dessa exempel är vardagliga och sannolikt triviala i vetenskap
liga sammanhang. Om vi emellertid flyttar över i beteendeve
tenskapliga domäner hittar vi begrepp, där komplexiteten är på
taglig: gruppdynamik, personlighet, intelligens etc. Typen im
plicerar ett konstruerande där abstraktionsgraden är mycket hög. 
Man inser inte lika distinkt som tidigare, vad begreppen refe
rerar till. Vad står exemplevis begreppet personlighet för?



Svårigheter här leder till bl a kommunikationsproblem, och 

det är till dessa förhållanden man kan hänvisa, när man ibland 

pratar om beteendevetenskaparnas dilemma. Begreppen är opreci

serade och svårhanterliga i jämförelse med de flesta andra ve- 

tenskapsgrupperingar t ex naturvetenskap.

Konceptuell distans

En viktig skillnad mellan olika slag av begrepp föreligger i 

distansen till verkligheten eller vad begreppen refererar till. 

Man talar om empiriska begrepp för sådana som refererar till 

omvärlden. Konceptualiseringarna kan emellertid befinna sig på 

olika avstånd från det som konceptualiseras.

(a) R§f?renser_till_direkta_observationer

Begrepp under denna kategori är sådana, som refererar till enk

la direkta observationer, som är lätta att verifiera. Denna veri 

fikation kan ofta göras direkt via våra sinnesorgan och har en 

slags omedelbar påtaglighet. De termer som här används är ofta 

av deskriptiv karaktär, och kräver inga vidlyftiga inferenser 

(slutsatser).

(b) R§f§?§nser_till_indirekta_observationer_

Begrepp som refererar till indirekta observationer inbegripna 

ett visst inslag av inferens. Denna inferens görs om en relation 

mellan ett begrepp och dess referens. Sålunda är t ex en gen 

eller en kromosom inte direkt observerbar. Med speciell instru

mentering kan emellertid de konceptuella referenserna här obser

veras .
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(c) _R§£§renser_yia_definitioner__

För den här begreppstypen ges referens genom att definiera den 
på basis av direkta eller indirekta observationer. Ett exempel 
är hastighet, som vi inte direkt kan observera i ett givet ögon
blick. Vi kan emellertid inferera hastighet från positioner i 
tid och rum. Många beteendevetenskapliga begrepp tillhör den 
här kategorin och benämns ibland inskjutna variabler. Exempel 
på sådana är motivation, personlighet, intelligens etc. Dessa 
kan inte direkt observeras, men man kan definiera dem via 
olika slag av observationer. Begreppen under den här katego
rin har den avgjort största distansen till empirin.
(d} I§9£Btiska_begregg

Teoretiska begrepp har endast relationer till andra begrepp, 
och deras referenser är inte empiriska eller observerbara. Be
greppen får sin betydelse genom sina konnektioner till andra 
begrepp. "Superego” är exempel på ett begrepp som får sin be
tydelse via relationer till andra begrepp i den psykoanaly
tiska teorin.

Det är utomordentligt viktigt att känna till vilken konceptuell 
nivå men befinner sig på i forskningsarbetet. Även om de fyra 
typerna ovan inte är helt rena kategorier, och även om det många 
gånger kan vara svårt att identifiera nivån rekommenderas en 
stunds eftertanke i hithörande frågor. En alltför stor distans 
mellan konceptet och dess referens gör exempelvis att en del 
metodiska procedurer och statistiska (matematiska) analysmetoder 
ger forskningsarbetet karaktär av kvasiprecision. Att redovisa 
"latent aggressivitet" mätt, genom ett frågeformulär, i siffror



och med två decimaler förefaller föga meningsfullt då begreppet 
sannolikt har stort avstånd till referensen. Figur 2 ger en sehe 
matisk illustration till de fyra begreppstyperna. De tre vänstra

Figur 2 in ungefär här

kallas sammanfattande för empiriska begrepp medan den högra ty
pen benämns teoretiska begrepp. Det bör emellertid åter fram
hållas att gränsdragningen mellan de olika typerna ofta är gan- 
sjka godtycklig.
Sesc} t-' * **-✓ (<!' ■’’“v •/ )
Observationer kan betraktas som en fundamental ingrediens i de 
flesta vetenskaper. Men vi har ovan konstaterat att verklighe
ten inte alltid är tillgänglig för direkta observationer. Fler
talet fenomen, speciellt i beteendevetenskaperna, medger inte 
direkta empiriska ansatser utan kräver inslag av infeFens. För 
sådana fall formulerar vi ett slags "systematiska gissningar", 
som vi dock baserar på konkreta empiriska observationer i någon 
form. Eller annorlunda uttryckt: vi konstruerar en teori. Bygg
stenarna i en teori utgörs av de ovan behandlade begreppen eller 
koncepten. Teori kan definieras på följande sätt:
En teori är ett system av begrepp vars funktion är att (1) orga

nisera ooh (2) predioera fenomen.

Figur 3 visualiserar den anförda definitionen. Vi kan urskilja 
två olika plan i figuren. Det ena (översta) utgörs av begrepps- 
planet, som är en konceptualisering av fenomen på det andra pla
net. Detta benämns i figuren empiriplanet, och det är här vi gör
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våra observationer. Den streckade rutan markerar att begreppen 

ingår i ett system# att de har bestämda relationer till varand

ra. Beteckningarna , X2«..# xn står för mer eller mindre kända

Figur 3 in ungefär här

fenomen på empiriplanet och ^n + -j för okänt fenomen. Pilen marke

rad med (1) symboliserar teorins organiserande funktion. Teorin 

ska sammanfatta och integrera på ett ordnat systematiskt sätt 

fenomen på empiriplanet. Data (empiri) från olika slag av under

sökningar eller experiment organiseras i teoretiska formulering

ar. Två eleganta historiska exempel kan illustrera teorins orga

niserande funktion. Det ena är Newtons upptäckt om gravitation. 

En rad av observationer kunde denne organisera och sammanfatta 

under en enande princip. Också till synes helt disparata obser- 

vationsutfall kunde integreras i gravitationsprincipen. Det and

ra exemplet, också naturvetenskapligt, är Einsteins relativi- 

tetsteori. Den teorin har också en utomordentligt elegant orga

niserande funktion.

Den predicerande (förutsägande) funktionen markeras i figuren 

med (2). Från begreppsplanet utgår två pilar, den ena indikeran- 

de prediktioner om kända fenomen, den andra om okända (Xn+i).

Det sistnämnda fallet är det avgjort viktigare, nämligen att för

utsäga och generera nya upptäckter och ge ny kunskap till en sam

lad kunskapsmassa. I astronomin har man exempelvis kunnat predi- 

cera förekomsten av tidigare inte kända planeter och deras rörel

ser.



De två funktionerna, organisation och prediktion, återfinns 
ibland i litteraturen under beteckningarna deskription och 
förklaring respektive. Att dessa termer inte används här beror 
på den värderande karaktär de sistnämnda tenderat att få på 
senare tid. Man har ibland exempelvis ansett att den ena eller 
den andra är ”finare” i någon mening som huvudsakligt mål i ve
tenskapliga sammanhang. Klart är emellertid att i ett längre 
perspektiv är såväl deskription som förklaring kompletterande 
mål för teorier.

Strategier i teorikonstruktion
Om vi bibehåller distinktionen begreppsplan och empiriplan kan vi 
urskilja två direkt motsatta strategier i teorikonstruktion. Den 
ena betonar empiri- eller dataplanet och kallas induktion. En 
induktiv forskare konstruerar sin teori på basis av data från 
systematiska observationer. Utgångspunkten är således den em
piriska, och med gradvis ackumulering av data kommer fenomen så 
småningom att kunna förklaras och förstås.

Den andra strategin, deduktionj har sin utgångspunkt på det kon- 
ceptuella planet. Den deduktive forskaren är företrädesvis sys
selsatt med att formulera en slags mer eller mindre intuitiv för
klaring av fenomen på begreppsplanet. Empiri- eller dataplanet 
blir intressant först om det kan användas för att pröva den teo
retiska förklaringens giltighet. När den deduktive teoretikern 
tycker sig ha hittat en förklaring och först då, ställs en pre
diktion för att se om förklaringen "håller”.
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Dessa två förhållningssätt till teorikonstruktion färgar givet
vis av sig på forskningsarbetet. Den induktive forskaren lägger 
stor vikt vid metodiken i insamlandet av data. Reliabilitet, 
validitet, replikation, kontroll och varians är några av de ter
mer som har stor aktualitet i induktion. Inte sällan favoriserar 
man här experimentet som vetenskaplig metod för empiriska pröv
ningar. Man menar vidare, att den abstrakte deduktive forskaren 
har en tendens att förlora sig i abstraktioner utan verklighets- 
anknytning.

Den deduktive forskaren "föredrar att konstruera formella, analy
tiska teorier eller modeller, och anser detta vara enda sättet 
att få förklaringar. Här menar man att det rena datainsamlan- 
det sker för sakens egen skull och att det sällan går att skapa 
någon systematik i konceptuell mening.

Det är naturligtvis karikatyrer av strategierna induktion och de- 
duktion som tecknats ovan. Rena fall är nästan omöjliga att iden
tifiera i beteendevetenskaperna. Man får sannolikt tänka sig en 
kombination av de två strategierna, som varierar mellan forskare, 
men också inom samma forskare vid skilda tidpunkter. Tyngdpunk
ten kan emellertid ligga på den ena eller den andra ansatsen. 
Detta ger oss anledning att granska olika typer av teorier.

Teorikonstruktion - olika typer
Åtskillnaden mellan ett begreppsplan och ett empiriplan kan an
vändas för att urskilja fyra huvudsakliga sätt att konstruera 
teorier. Återigen är situationen den att vi inte kan göra några



gränsdragningar. De fyra typerna är närmast att betrak- 
approximationer.

Utgångspunkten är att det i beteendevetenskaperna måste finnas 
någon form av kontakt eller interaktion mellan begrepp och ob
servationer, mellan teori och empiri. Klassifikationen av teo
rier, som åskådliggörs i figur 4, är upprättad med hänsyn till

Figur 4 in ungefär här

hur denna interaktion ser ut-.

(a) P§dybtly

En deduktiv teori betonar, som vi tidigare konstaterat, den kon- 
ceptuella sidan. I figuren återges detta så att interaktionen 
börjar med ett antal nedåtriktade pilar dvs från begrepp (teori) 
mot empiri eller data. Man prioriterar relationer mellan begrepp 
och försöker skapa ett logiskt och formaliserat system som sedan 
dikterar valet av empiri. Ur den senare synvinkeln anses den här 
teoritypen som forskningsstimulerande. En undergrupp är hypote
tiskt- de duk t iva teorier som formulerar hypotetiska påståenden 
(postulat). Från dessa härleds sedan via deduktiv logik empiris
ka implikationer (teorem) som kan prövas.

Invändningar mot deduktiva teorier brukar vara att de är för 
snäva, att de utestänger forskaren för alternativa synsätt, att

exakta 
ta som
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de invaggar i en sorts falsk säkerhet och att de oftast bygger 
på för lite empiri.

(b) Induktiv_teori

Den induktiva teorin innehåller föga eller inget inslag av de
duktiv logik. Prioriteringen ligger klart på empiriplanet och 
figuren visar att alla pilar utgår från dataplanet. Den succe- 
sivt ökande pilstorleken indikerar den progressiva tillväx
ten i teoretisk utveckling. Den vetenskapliga position som 
undviker, som man ibland kallar det, spekulativt teoretiseran- 
de till förmån för en klar empirisk orientering benämns posi- 
tivism.

De allvarligaste invändningarna mot induktivt teoretiserande är 
att, trots att man minimerar den begreppsliga sidan så teoreti- 
serar man ändå. Skillnaden ligger i att den strikte positivis
tens teorier är informella och outtalade. Någon form av teori 
ligger förmodligen bakom t ex valet av problem och undersöknings
procedur. Man har vidare anfört att teoritypen undviker mera 
komplexa fenomen och att använda undersökningsprocedurer t ex 
experiment inte kan återspegla naturliga fenomen.

(c) Eyobii°o§ll_t®9€i_
Den funktionella teorin kan ses som en kompromiss mellan den de- 
duktiva och den induktiva. Här ges konceptuell och empirisk nivå 
samma status, och det sker en intim växelverkan mellan de båda 
planen. Förtjänsten hos funktionella teorier ligger i att de inte 
lockar till att konstruera ”omogna” teorier. Deduktiva ansatser
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balanseras hela tiden mot empiri. Det har dock invänts att 
teoritypen ger ett odeciderat och diffust intryck jämfört med 
de två tidigare. Man intar inte någon definitiv teoretisk stånd
punkt, vilket ibland framhålles som en brist. Av de anförda tre 
teorityperna tycks den funktionella vara den som har störst 
attraktionskraft hos beteendevetare, speciellt psykologer. I det 
sistnämnda fallet gäller det företrädesvis områdena inlärning 
och minne.

(d) Mode11_
Hos modellen går pilarna i figur 4 endast i en riktning, nämli
gen från den konceptuella till den empiriska nivån. Modellen 
kan betraktas som en konoeptuell analogi vars syfte är att diri
gera empiriska prövningar. Modellen är helt okänslig för data 
och låter sig inte korrigeras eller modifieras av empiri. Denna 
okänslighet ger forskaren stor frihet, eftersom man inte behö
ver bekymra sig om giltigheten av modellens koncept. Modellen 
har enbart en heuristisk funktion dvs en empiriskt "upptäckan
de” funktion.

Den stora frihet som modellkonstruktionen för med sig har gjort 
att många forskare föredrar "modellerande" framför teoretise- 
rande. Det tämligen lösa kravet att modellen endast är en ana
logi gör att man inte förväntar sig att den ska vara "korrekt" 
som deskription eller förklaring av fenomen. Modellen värderas 
med hänsyn till hur användbar den är som analogi. Teorin å andra 
sidan värderas med hänsyn till hur "sann (se vidare nedan) den 
är. Denna avgörande skillnad leder till att man ibland inte



vill beteckna modellen som en typ av teori. Under inga förhål
landen bör emellertid termen modell användas som ekvialent 
med termen teori. De olika värderingskriterierna motiverar 
detta.

Evaluering och test av teorier

Teorin i sin organiserande funktion är ett ekonomiskt hjälp
medel i forskningsarbetet. Skilda empiriska utfall kan sam
manfattas i en enda konceptuell formulering. Ju mindre komp
lex denna formulering är, ju färre antal begrepp och komplexa 
relationer teorin innehåller desto bättre är den. Denna mini-
mering av antal begrepp och relationer brukar kallas lagen om 
enkelhet (lan of parsimony). Att det enkla är det geniala
illustrerar Einsteins relativitetsteori. Den innehåller få
begrepp och enkla relationer (E = MC ) och är således mycket
ekonomisk. I valet mellan två olika teorier, som predicerar
samma fenomen eller organiserar samma mängd data, väljs den
som innehåller färre antal begrepp.

Precision är ett annat evalueringskriterium för teorier. Detta 
har vi redan konstaterat för dess ingående byggstenarbegreppen. 
Ju större överensstämmelse mellan forskare om vad en teori pre
dicerar, desto bättre är teorin. Här kan teorier skilja sig åt 
i språkdräkt. Verbala formuleringar har större psykologisk till 
gänglighet dvs de är lättare att förstå innebörden av, än mate
matiska formuleringar. För vissa forskare kan dock det motsatta 
råda. Denna aspekt gäller precisionen i kommunicerandet av en 
teori. Den andra aspekten berör teorins innehåll eller de feno
men teorin organiserar och predicerar. Verbala formuleringar
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anses då ofta referera till för mycket i empirin; att ha ett 
för stort omfång och för låg precision, medan den matematiska 
språkdräkten sägs vara för snäv, men dock med hög precision.

Fenomenens komplexitet och forskarens egen skolning brukar 
ofta avgöra valet av formalisering. Ett tredje kriterium 
från vilket teorier brukar värderas är deras testbarhet.
Denna har ingenting att göra med precisionskriteriet. En 
teori kan ha mycket hög grad av precision utan att för den 
skull vara prövbar. Teorier testas med hänsyn till deras 
"sanningsvärde" som deskriptioner eller förklaringar. 
"Sanning” får vi emellrtid inte betrakta som någonting 
absolut. Många mycket välutvecklade vetenskaper har fått 
vidkännas förändringar och modifikationer av existerande 
teorier, lagar eller principer. Ingen teori är absolut 
och slutgiltig. Hur skulle man i så fall exempelvis bete 
sig i fysiken, där man har två sida vid sida existerande 
teorier om 1jus-våg-rörelser och kvanta. Vi kan inte heller 
tänka oss att framgångsrika prediktioner är huvudkrav för 
teoretiserandet. Det är nämligen omöjligt att i logisk 
mening eliminera alla alternativa tolkningar av empiriska 
utfall. Logiken kan inte heller garantera att inte undan
tag till en generalisering kan inträffa. Till detta ska 
läggas en ständig teknisk utveckling och ökat raffinemang 
i mätprocedurer och mätinstrument som ibland kan kullkasta 
existerande teorier. Vi kräver dock av teorin att den har 
en så nära relation till observationer som möjligt. Det 
relativa synsättet på "sanning" gör att empirisk verifi
kation av teorin vid en given tidpunkt är det som krävs



av en god teori. Observera i sammanhanget att man aldrig 
bevisar en teori. Språkbruket här är att man verifierar 
eller falsifierar en teori. Det senare har för övrigt ibland

framförts som det kanske viktigaste kravet på en teori (Popper 
1963). Eftersom det logiskt är omöjligt att helt konfirmera 
en teori flyttas kriteriet till falsifikation. Vår tilltro 
till en teori ökar ju fler falsifierande test den överlever.
Så istället för att fråga vilket experiment eller vilken 
undersökning som verifierar en teori, omformulerar vi oss 
till att fråga vilket experiment eller undersökning som kan 
falsifiera teorin.

I samband med teorier talar man ibland om lagar. Skillnaden 
mellan de båda termerna ligger i verifikationsgraden. När en 
teori en längre tid vid upprepade tillfällen kunnat verifieras 
och när den motstått upprepade försökt ill falsifikation över
går den till att bli en läg. Sålunda talar man inte längre om 
Newtons gravitationsteori. Den har övergått till att bli en la 
då den ständigt kunnat verifieras.

Slutligen ska framhållas att konstruktion av teorier ännu så 
länge förekommer i ganska ringa utsträckning i beteendeveten
skaperna. Nan kan emellertid notera en ökad aktivitet på se
nare tid. Detta måste betecknas som mycket hälsosamt för 
vetenskaperna ifråga. Historien har nämligen entydigt utvisat 
att framgången hos de mest utvecklade vetenskaperna kan till
skrivas användandet av teorier. Det är därför också lätt att 
inse vad som hävdas från auktoritativt håll (Kerlinger, 1977, 
s 5): "The basic purpose of scientific research is theory",
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HUR UPPSTÄR PROBLEM?
Om vi i fortsättningen betraktar forskning som en kognitiv 
aktivitet, vars syfte är systematiskt kunskapssökande inses 
att det finns två situationer ur vilka problem uppstår:
11] otillräcklig kunskap (2) oordnad (osystematisk) kunskap.

Kunskapssökandet startar inte från något slags "nolläge" 
utan kräver en viss redan existerande kunskap. Ett något para
doxalt faktum är vidare att ju mera kunskap vi skaffar oss 
desto flera problem uppstår. Varje lösning på ett problem re
ser i regel nya olösta problem. Ju mer vi lär av vår omvärld, 
desto mer medvetna och artikulerade blir vi om vår brist på 
kunskap. (1) I det sistnämnda fallet kan man med McGuigan (1960) 
urskilja tre situationer:
(a) Luckor i kunskapen

Kunskapsluckor föreligger när t ex resultaten från ett antal 
undersökningar lämnar oriktiga frågor obesvarade. Två exempel 
kan illustrera denna situation: Vi vet att barn måste lära sig 
läsa och att läsinlärningen inleds på lågstadiets första års
kurs. Vi vet däremot inte vilken läsinlärningsmetod (ex ordbilds-, 
ljudinlärningsmetod m fl), som är den effektivaste (i någon de
finierad mening). Samma förhållande råder i den rika floran av 
psykoterapeutiska inriktningar. Man räknar idag med över 100- 
talet sådana i USA. Vi känner till att många människor behöver 
denna form av terapi men vi har ingen kunskap om vilken(a), 
som är den mest effektiva. Här har vi olösta problem.



(b) Mogsägande resultat
Ett flertal undersökningar har ägnats åt att studera effekten 
av att anteckna under lektioner (eller genomläsningar av en 
text). Man har kunnat påvisa att elever som för anteckningar 
minns bättre än elever, som varit passiva i detta hänseende 
(se t ex Fisher & Harris, 1973). Andra har inte kunnat påvisa 
någon skillnad (t ex Howe, 1970), och vissa har tom kunnat 
notera en försämring för de som antecknat (t ex Ash Carlton, 
1953). Här har vi alltså undersökningar inom ett och samma 
problemområde, som ger konflikterande utfall. Orsaken till dett 
står vanligtvis att finna i olikheter i undersökningsupplägg- 
ning, begreppsdefinitioner, kontroller etc.

(c) Oförklarade fakta
Det är inför ett oförklarat faktum vi oftast ställer varför- 
frågor. Det är i en sådan situation, som bristen på kunskap 
gör sig tydligast påmind. En vanlig strategi är då att försöka 
relatera ett faktum till tidigare existerande kunskap - att 
söka systematik. Om detta är möjligt har ett faktum förklarats. 
Kan man emellertid inte finna någon relation har ett problem 
uppstått.

Ett välbekant historiskt exempel är Becquerels upptäckt av 
radioaktiviteten (och för vilken han tillsammans med makarna 
Curie erhöll Nobelpriset i fysik 1903). Becquerel upptäckte 
att en fotografisk plåt till synes utan anledning hade svärtats



Detta oförklarade faktum kopplade Becquerel till händelsen, 
att en bit uranmalm tidigare hade legat alldeles i närhe
ten av plåten. Den existerande kunskapen utsade ingen känd 
relation mellan uran och fotografisk plåt. Becquerel antog 
emellertid en relation; att uranet angav en unik energi, som 
påverkade plåten. Fortsatt arbete på denna relation var grun
den för den kunskap vi idag har om radioaktiv strålning.

Becquerel illustrerar också det viktiga forskarattribut, som 
tidigare påtalats, nämligen nyfikenheten. Den motsatta stra
tegin, att ignorera och lämna fakta oförklarade eller "rymma 
fältet" exemplifieras av upptäckten av talet 0 på 1400-talet 
Talet var svårhanterligt och besvärande, varför man ibland 
tom genom att stifta speciella lagar förbjöd användande av 
talet 0. Liknande reaktioner uppväckte introduktionen av ima
ginära tal. Den nyfikne och kreative forskaren lämnar emeller 
tid idealt inga fakta som oförklarade om potentiella lösning
ar eller förklaringar kan sökas.

KRAV PA PROBLEMFORMULERING
Vetenskaplig forskning initieras alltså av frågor som står 
obesvarade. Alla frågor är emellertid inte "forskningsbara" 
såtillvida att de inte medger vare sig omedelbara eller po
tentiella svar. Låt oss nu införa kravet att forskningen in
kluderar en kognitiv aktivitet. Detta medför att frågeställ
ningar, som kan besvaras med ett enkelt ja eller nej inte kan 
betecknas som föremål för forskning. Att exempelvis räkna



antal ja- och nej-svar på frågan "Ska vi ha kvar betygen?" 
legitimerar inte status som forskningsproblem. Det är först 
när vi frågar oss varför, inte om, vi ska ha kvar/inte ha 
kvar betygen, som frågan blir ett problem värt forskningsin
satser. Frågan ovan kräver i svarsräknandet inget tolknings- 
moment eller m a o ingen kognitiv aktivitet.

Med samma resonemang kan vi påstå att en korrelationskoeffi- 
cient. Celler en jämförelse mellan två medelvärden), som in- 
dikerar en relation mellan två uppsättningar av data, inte 
kan tas som uttryck, för en forskningsaktivitet. Beräkningen 
av koefficienten kan utföras av en dator och innehåller inget 
tolkningsmoment. Om vi däremot besvarar frågor om den underlig 
gande karaktären eller orsaken till relationen, och hur rela
tionen "ser ut", kvalificerar frågorna som forskningsproblem. 
Vi har alltså anledning att skilja mellan olika slag av fråge- 
eller problemställningar. För att de förra ska kunna transfor
meras till meningsfulla och vetenskapliga problemställningar 
måste ett antal förutsättningar uppfyllas.

C1) RelationsförhåIlande

Ett problem måste uttrycka en relation mellan minst två variab 
ler. Variabel är en beteckning på de fenomen som forskaren 
studerar, och kan tillsvidare definieras som "någonting som 
varierar". Ett relationsförhållande uppfyller det krav som gäl 
ler för alla vetenskaper, nämligen jämförelse. Ett fenomen mås 
te kunna jämföras med eller relateras till minst ett annat



fenomen, om det ska ha någon vetenskaplig giltighet. Problem-
Xställningen är ofta direkta frågor av typen är velaterad till

y *
jt?j eller är Y och X relaterad till eller är Y oah X rela
terade till varandra under betingelserna z oeh u? Problem
ställningen kan också formuleras som ett påstående, och det 
är likgiltigt om man väljer fråge- eller påståendeform.

(2) Precision

Problemställningens precision innefattar två näraliggande as
pekter: den verbala formuleringen samt definitionen av termer 
och begrepp. För det första avseendet gäller, att problemet 
ska vara klart och entydigt uttryckt och formulerat i en full
ständig grammatikaliskt korrekt sats. Detta påpekande tycks 
självklart men icke desto mindre syndas det ofta i verbali- 
seringen av problemet. Formuleringar av typerna ”Skolbetygens 
effekter” är inte godtagbara som en vetenskaplig problemställ
ning av flera skäl. Den innehåller för det första ingen klart 
uttalad relation, även om den kan tänkas vara underförstådd. 
Den antyder för det andra att problemet måhända inte är genom
tänkt. Man räknar exempelvis med en rad av skilda effekter 
av betygsättning som t ex informativa, motivationella, urvals- 
tekniska etc. Även om problemet skulle vara genomtänkt har for 
muleringen lågt kommunikativt värde. För det tredje fungerar 
den inte som "styrinstrument” för det fortsatta vetenskapliga 
arbetet. Problemställningen ska idéalt åtminstone implicera 
möjligheten att undersöka och besvara den; att indikera möj
ligheten till empirisk prövning. Formuleringen ovan ger t ex



utrymme för tolkningen av termen ”effekter” som ”känsla för 
demokrati”. Det ger oss formuleringen ”Skolbetygens effek
ter på känslan för demokrati”, vilken är en problemställning 
som är svår, och av somliga betraktad som omöjlig att attak- 
era empiriskt. För det fjärde är formuleringen sådan, att man 
genast inser, att problemet inte går att besvara i en enda 
separat undersökning, utan kräver en samlad ansats från flera 
håll.

De angivna bristerna kan till stor del korrigeras genom ett 
övertänkt val av termer och begrepp. Dessa ska så entydigt som 
möjligt specificera de fenomen problemet omfattar samt rela
tionen dem emellan. Definitioner av begrepp behandlas utförli
gare i nästa kapitel.

(3) Omfång
En vanlig företeelse hos mindre erfarna forskare är att proble 
met ofta formuleras för ”brett”. Problemet har för stort om
fång, är for generellt formulerat och därmed inte möjligt att 
undersöka. Detta behöver inte alltid bero på att fenomenen 
eller relationen mellan dem är för omfattande eller komplice
rade till sin natur. Praktiska överväganden av t ex ekonomisk 
eller tidsmässig art kan lägga hinder i vägen för genomföran
de av en undersökning. Det motsatta förhållandet, dvs alltför 
specifika problemställningar, är emellertid inte heller önsk
värt. En generell formulering av typen ”skolbetygens effekter” 
kan specificeras till exempelvis ”matematikbetygets, satta av
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lärare med 10 års undervisnings- och betygsättningsvana på 

högstadiets sista årskurs, effekter på antagningen av sökande 

till x-utbildningen i y-stad tidsperioden 1978-1980”. Den se

nare formuleringen är tacksam från undersökningspunkt, men som 

problemställning gränsar den till det triviala. Problemställ

ningens omfång måste balanseras mellan det oprövbart men me

ningsfullt generella och det trivialt specifika. Denna kompro

miss inrymmer en rad ofta svåra och subjektiva överväganden.

(4) Etik och sekretess

Undersöknings ledaren bär ansvar för att etiska principer följs 

när undersökningsobjekten utgörs av människor. Rekommendatio

ner och anvisningar härvidlag finns utfärdade av t ex Psykolog

förbundet och dessa sätter ibland gränser för vad som är en 

prövbar problemställning.

Vidare bör identifiering och lagring av data ibland ske på ett 

sådant sätt, att det för utomstående ska vara otillgängligt.

För bevarande och efterlevande av sekretesslagar finns en sär

skild instans, Datainspektionsnämnden, vars tillstånd ibland 

måste inhämtas för genomförande av en undersökning.

SÖKNING OCH GRANSKNING AV LITTERATUR

Den tidigare kunskap man har som resultat av forskningsinsat

ser finns vanligen dokumenterad. Det är en tvingande nödvändig

het att man konsulterar den existerande litteraturen, när man 

valt ett problemområde. Detta hjälper oss att ”hyfsa”, eventuellt



omformulerar problemställningen, så att den bättre uppfyller 
de krav som angivits ovan. Den kan ge oss nya, annorlunda och 
bättre infallsvinklar på ett problem.

Litteraturgranskningen kan vidare ge oss uppslag för det rent 
tekniska genomförandet av en undersökning, t ex metod- eller 
instrumentval, kontroller, typ av statistiska eller kvalita
tiva dataanalyser etc. Vidare hjälper oss granskningen att se 
problemen i ett större perspektiv och eventuellt också ge oss 
en historisk bakgrund. Man får en bättre utgåntspunkt för att 
värdera problemets relevans, som bidrag till en samlad kun
skapsmassa. Det förtjänar att påpekas att granskningen inte 
uteslutande ska ske direkt över den valda problemställningen. 
Den bör också utsträckas till att omfatta litteratur kring 
näraliggande, tangerande problem.

Sökningsfasen är en besvärlig och ibland en rent av omöjlig 
uppgift, om man inte känner till de hjälpmedel som står till 
buds. Betrakta följande exempel: En internationell tidskrift

I

som innehåller referenser till rapporter i ämnet pedagogik 
(Current Index to Journals in Education) innehåller varje månad 
mellan 1500-2000 referenser till vetenskapliga artiklar. Med 
siffran 2000 som utgångspunkt ger detta 24000 referenser per 
år. Gm man nu antar att varje referens motsvarar en artikel 
på i genomsnitt 10 sidor, och att läshastigheten genomsnitt
ligt är 10 sidor per timme, så skulle det ta över 10 år (8 
timmars arbetsdag) att läsa igenom ett års produktion. Då 
har man exkluderat stencilerade rapporter som av t ex biblio-



teksväsendet före 1979 inte räknades som tryckt material.
Inte heller doktorsavhandlingar finns upptagna i den ovan 
nämnda skriften. Den är ibland inte heller tillräcklig då 
problemställningen är av mera tvärvetenskaplig karaktär, 
som ju ibland är fallet i beteendevetenskapliga sammanhang.
En pedagog måste ibland söka också i psykologisk och socio
logisk litteratur. Lägg härtill att man räknar med att det 
totala informationsutbud, som människan exponeras för, för
dubblas ungefär vart 8:e år. Exemplet är orealistiskt men 
ändå illustrativt för det faktum att vi inte kan klara ens 
en begränsad litteratursökning utan hjälpmedel. Nedan anges 
några viktiga källor och strategier för sökningen i summa
risk form. För mera detaljerade anvisningar coh råd rekommen
deras Bjerstedt (1971) eller Willke (1972) eller ”Litteratur
sökning för beteendevetare" (Backman & Backman, 1979).

Dokumenttyper
Dokument är den term man använder för varje fysiskt medium 
som bär information. Hit hör således tryck, hålkort, fotogra
fisk film, magnetband och ljudband. För beteendevetenskapli
ga ändamål kan vi göra följande indelning av dokumenttyper: 
Originalrapporter, periodica (tidskrifter), abstrakt, över
sikter och handböcker.

Originalrapporter
Varje forskande institution eller myndighet utger i regel en 
eller flera rapportserier. För svenskt vidkommande kan vi räk
na med omkring hundratalet serier under denna kategori. Den
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övervägande delen av originalrapporterna utges i stencilerad 
form, men hit räknar vi även några få tryckta institutions- 
serier, serier för doktorsavhandlingar och monografier samt 
separata projektserier. Huvudparten av dokumentationen är 
svenskspråkig. Det ska observeras att de flesta arbetena un
der kategorin originalrapporter inte före 1979 registrerats 
internationellt (se vidare nedan) och är således i princip 
otillgängliga för andra än svenska (nordiska) litteratursö
kare.

Periodica
Den seriöst syftande forskaren låter sin rapport gå vidare 
(eller direkt) till en vetenskaplig tidskrift, som har inter
nationell räckvidd. På detta sätt deltar man i den inter
nationella kommunikationen och bidrar till den samlade kun
skapsmassan. I de fall där man går direkt till tidskriftspub
licering och således ”hoppar över” föregående moment kan ock
så tidskriften betecknas som originaldokument.

Internationella periodica publiceras nästan uteslutande på 
engelska. De utges oftast kvartalsvis, vissa oftare och några 
endast halvårsvis. De har vanligtvis en specificerad inrikt
ning, som exempelvis för pedagogisk psykologi Journal of 
Educational Psychology, eller för experimentell barnpsykologi 
Journal of Experimental Child Psychology. Kännedom om special
inriktningar för olika tidskrifter kan underlätta litteratur- 
sökandet. Kvalitéten på olika tidskrifter kan variera, men är
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oftast mycket hög. Vissa tidskrifter har så hög refuse- 
ringsprocent som 90. Nordiska beteendevetenskapliga tidskrif
ter utan speciell inriktning är i psykologi Scandinavian 
Journal of Psychology > och i pedagogik Scandinavian Journal 
of Educational Research (ingen internationell registrering).

Bibliografier

I bibliografierna registreras arbeten som publicerats som ar
tiklar i periodica och kan ses som en tryckt katalog, som 
innehåller uppgifter om en artikels titel,författare, i vil
ken tidskrift artikeln publicerats (år, volym, nummer och sid
hänvisning), förlag och vissa andra mindre viktiga uppgifter. 
Bibliografierna är vanligen systematiserade på ämnen och för
fattare. Det ska åter framhållas att bibliografierna inte upp
tar stencilerade forskningsrapporter.

Abstrakt
Abstraktkategorin av dokument framhålles av de flesta som 
det värdefullaste hjälpmedlet vid litteratursökning. Den inne
håller utöver bibliografisk information även en sammanfattning 
(ett abstrakt; lika i pluralformen) av artikeln eller rappor
ten. Abstraktet tas vanligen ograverat från originalversionen, 
men kan i sällsynta fall författas av det publicerande orga
net. Abstrakten är systematiserade områdesvis (sakregister) 
t ex "Discrimination” och under dessa finns ett flertal under- 
kategorier. Vidare finns vanligen ett författar- och utgivar- 

register.



Sökningen tillgår så att man lokaliserar området för sin 
problemställning, och där fortsätter att slå på vissa för 
problemet viktiga nyckelord. En hjälp vid identifierandet 
av nyckelord kan man få i en s k tesaur som är en samman
ställning av viktiga nyckelord (sökord); en sorts term eller 
indexförteckning. Det är nu lätt att förstå, varför det är 
så viktigt att välja korrekta termer i en rubrik och en sam
manfattning för ett forskningsarbete. Felvalda eller inade
kvata termer gör att indexeringen blir missvisande i ett ab
strakt. Betydelsen av abstrakt som dokumentkälla ges av det 
faktum att det bildar basen för datoriserad litteratursökning.
I tabell 2 anges exempel på beteendevetenskapliga abstrakt. 
Observera att några av dem är gemensamma för två eller flera

Tabell 2. Ett urval av viktigare beteendevetenskapliga ab
strakt.

Pedagogik
Research in Education 
Sociology of Education Abstracts

Psykologi
Psychological Abstracts
Child Development Abstracts and Bibliography 
Language and Language Behavior Abstracts

Sociologi
Sociological Abstracts

ämnen. Vidare finns ett speciellt absgrakt för doktorsavhand
lingar - Dissertation abstracts. En slags motsvarighet till 
abstrakt som omfattar svensk forskning är för pedagogik Utbild
nings forskning > som utges årligen av Skolöverstyrelsen. Den är
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emellertid inte heltäckande och är snarare att betrakta som 
korta projektbeskrivningar. Den kan emellertid vara av viss 
hjälp i sökningen.

Översikter och annotationer
Denna dokumenttyp förekommer ganska sparsamt. Den innebär att 
man inom specialområden gjort bevakningar, vanligen årsvis, 
som sedan integreras och sammanfattas. Detta görs av specia
lister inom de olika områdena och innehåller ibland också vär
deringar. Exempel på översikter är Annual Review of Psychology 
och Review of Educational Research.

Datorbaserad Litteratursökning
För icke tryckta rapporter finns en speciell abstrakt för pe
dagoger benämnd Research in Education TRIE). Denna tillsammans 
med den tidigare nämnda Current Index to Journals in Education 
utgör basen för datoriserad sökning. Man söker då på vissa nyck
elord enligt en speciell tesaur upprättad av Educational Re
sources Information Center ('ERIK). Det är för övrigt ERIC som 
utger de båda ovan anförda skrifterna. Datorsökningen som även 
kan göras retrospektivt och bevakande kan utföras vid Tekniska 
Högskolan i Stockholm för en relativt blygsam kostnad (se vida
re Backman & Backman, 1979).
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Formulering av hypoteser
På vår väg ner från det konceptuella planet till det empi
riska, från begrepp till observation, är hypotesen ett vik
tigt hjälpmedel i forskningsarbetet. Hypoteser kan definieras 
som en förmodad, preliminär lösning på ett problem, en ”giss
ning” till ett svar. Språkligt formuleras hypotesen i på
ståendeform, och den dirigerar eller styr det fortsatta forsk
ningsarbetet. Den anger en riktning i vilken svaret eller 
lösningen på problemet kan sökas. Här kan vi åter betrakta 
ficklampsexemplet. e tre hypoteserna (trasig glödlampa, de- 
fekta batterier, glappkontakt) anger var och en av dessa en 
riktning för fortsatta aktiviteter. Prövas exempelvis ”batte
rihypotesen" ger den upphov till åtgärder som skiljer sig från 
dem man skulle vidtagit om man ”trott" eller gissat på de 
andra hypoteserna. Hypotesens funktion som styrinstrument är 
påtaglig. Den funktionen finns inte klart uttryckt i problem
ställningen som ju också vanligen språkligt sett är formule
rad som en fråga. Hypotesen ökar nu problemställningens pre
cision och minskar den konceptuella distansen. Hypotesen lig
ger således närmare empiriplanet än problemställningen och 
den implicerar prövning eller testning. Vi kan illustrera 
skillnaden med ett exempel. En problemställning kan lyda som 
följer: Har föräldrars sociala status effekter på den språk
liga kompetensen hos barn?” Redan denna formulering antyder 
att den är empiriskt prövbar. Precisionen är emellertid låg.
Det relationsförhållande problemställningen uttrycker, social 
status - språklig kompetens, kan empiriskt förankras på en 
rad skilda satt. Hypotesen, som alltså är den gissning till
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svar som vi formulerar# specificerar nu närmare var i empi
rin vi ”går in.” En hypotes skulle kunna formuleras på föl
jande vis: ”Högre socialgruppstillhörighet hos föräldrarna 
leder till en större ordförståelse hos barnen.” Vi har nu 
preciserat våra termer och minskat avståndet konceptuellt 
plan - empiriskt plan. Vi ser också att precisionsökningen 
sker på bekostnad av en minskning i generalitet. Tidigare 
har vi konstaterat att det är det pris vi ofta måste betala, 
om vi ska kunna genomföra en empirisk prövning. Observera 
vidare att den hypotes som formulerats ovan inte är den enda 
hypotes som kan härledas från problemställningen.

Det framhålles ibland av vetenskapsteoretiker att hypotesen 
logiskt ska uttryckas som en allmän implikation. En sådan har 
följande språkliga struktur: "Om st5 . . . eller "Om vissa
betingelser eller omständigheter gäller, så gäller också vissa 
andra betingelser”, eller ”om A, så B". Vår hypotes ovan blir 
således, ”Om vi har högre socialgruppstillhörighet hos föräld
rarna, så medför detta en större ordförståelse hos barnen."
Nu återfinner vi i vetenskapliga publikationer inte alltid 
dessa "om-så”- formuleringar eller allmänna implikationer.
Det viktiga är dock inte den språkliga dräkten. Möjligheten 
att omtransformera den till en allmän implikation måste emel
lertid finnas. Det är nämligen nödvändigt för prövningen eller 
testningen av hypotesen, eftersom den följer vissa logiska reg
ler som vi nu ska granska.



Evidens och hypotes
Evidens är den benämning man använder for utfallet av obser
vationer. Termen kan något löst definieras som "belägg” eller 
"synligt bevis" i empiriplanet. I figur 1 visas den situation 
där observationsutfallet inte korresponderar mot den hypo
tetiska utsagan. Den senare påstår relationern "Om A så B”, 
medan evidensen visar a och inte b. Vi kan här inte verifiera

Figur 1 in ungefär här

hypotesen, den måste falsifieras. Hypotesen gäller inte, utan 
den är i strikt mening falsk. Den process där man försöker fast 
ställa om en hypotes är absolut sann eller absolut falsk kallas 
verifikation. Den processen gäller endast när observationsut- 
fall och hypotes inte överensstämmer. När vi emellertid har 
korrespondens mellan hypotes och evidens talar man om konfirma
tion. Den situationen återges i figur 2. Evidensen är här av

Figur 2 in ungefär här

typen a och b. Hypotesen sägs vara konfirmerad, eller annorlund 
uttryckt: Hypotesen "år sannolikt sann. Ibland säger man också 
att man "stöder hypotesen." Varför nu denna distinktion mellan 
verifikation och konfirmation? Orsaken är den att verifikation 
kan endast ske i en riktning i empiriska vetenskaper. Verifika
tion är det eftersträvansvärda målet. Genom den processsn fast
ställs den absoluta giltigheten hos en hypotes - sann eller 
falsk. Den kan emellertid i empiriska vetenskaper endast använ
das vid negativ evidens. Vid positiv evidens är hypotesen



endast mer eller mindre sannolik. Absolut verifikation är en 
omöjlighet vid positiva utfall, och man talar istället om kon
firmation. Säger vi vid positiv evidens att hypotesen verifie
rats gör vi ett logiskt felslut. Betrakta följande exempel: En 
universell hypotes säger exempelvis att "alla människor är rädd 
Från denna hypotes kan vi deducera att "Anders Andersson är 
rädd" eller att "Axel Axelsson är rädd", vilka som utsagor är 
direkt testbara. Vi kan direkt observera om Anders Andersson 
och Axel Axelsson är rädda. Om evidensen är positiv, dvs om de 
befinns via observation vara rädda, har vi därmed verifierat 
hypotesen? Svaret är nej.f Vi kan nämligen inte testa alla lo
giskt möjliga konsekvenser av hypotesen. Vi kan exempelvis inte 
testa alla människor. Det är inte möjligt att verifiera en ut
saga med högre generalitet (eller informationsvärde) från en 
utsaga med lägre generalitet (informationsvärde). Vi vet också 
att våra observationer kan vara behäftade med fel. Ett ständigt 
pågående metod- eller procedurarbete för att raffinera och ut
veckla observationsmomentet gör att giltigheten hos en hypotes 
aldrig kan betraktas som absolut eller final. Vi måste alltså 
nöja oss med konfirmationskravet: hypotesen är vid positiv evi
dens sannolikt sann. Resonemanget ger underlag för vad som ti
digare sagts om teorier; att man aldrig kan bevisa eller veri
fiera en teori. Däremot kan teorier få stöd eller betraktas 
som sannolikt "sanna."

En vanlig missuppfattning
Hypotesen, liksom problemställningen, uttrycker en relation mel 
lan två variabler: Om A så B. Detta leder ibland till att man



tolkar in ett orsaksförhållande kausalitet mellan A och B. Man 
hävdar att A orsakar B, vilket inte alls (och faktiskt endast 
inträffar undantagsvis) behöver vara fallet. Positiv evidens 
garanterar endast samtidiga inträffanden.

VARIABLER

I inledningskapitlet definierades variabel som "någonting som 
varierar". Vi ska här precisera innebörden i begreppet variabel 
när vi nu påstår, att en variabel är en symbol som åsatts nume
riska värden. Exempel på variabel är längd, verbal förmåga, anti 
semitism, A, B, x och y. Variabeln längd kan anta t ex värdena, 
2, B, 100 (cm), variabeln verbal förmåga värdena 4, 7, 8 i en 
9-gradig skala och variabeln A t ex a^ =2, a2 ~ a3 s ® där 
A står för exempelvis betyg i matematik. Variabler symboliserar 
vanligtvis egenskaper hos händelser och/eller objekt, och kan 
anta allt mellan infinita värden till en dikotomi (tudelning; 
två värden t ex kön). Observera alltså att varibler egentligen 
är detsamma som koncept. Skillnaden ligger i att koncepten i 
variabelställning kan tillordnas tal, att de kan kvantifieras. 
Man ska emellertid inte förledas att tro att alla begrepp kan 
bli variabler. Många begrepp är sådana att de inte låter sig 
åsättas tal t ex det psykoanalytiska begreppet bortträngning 
(repression).

Definition av variabler
"Resan” från den konceptuella nivån till den empiriska har nu 
omfattat sekvensen fråga - problem - hypotes. Till sekvensen
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ska nu fogas variabel, som ger den direkta kontakten med empi
rin. En speciell typ av definition av variabler nämligen opera
tionella definitioner åstadkommer denna kontakt. Att operatio
nellt definiera en variabel innebär att man specificerar en 
(eller flera) procedur, metod, instrument eller kort sagt en 
operation, som är definition av variabeln ifråga. Operationella 
definitioner är länken mellan koncept och verklighet, som alltså 
ger konceptet en empirisk förankring. En operationell defini
tion ger den empiriska referensen för en term. Konceptet eller 
variabeln ordförståelse kan operationellt defineras som t ex 
prestation (antalet rätt) i ett synonymordprov eller prestation 
(antal korrekta satser) i ett test på meningskonstruktion (att 
utifrån ett givet ord kunna konstruera en mening, som visar att 
ordet är korrekt använt). Begreppet förstärkning kan operatio
nellt definieras som "muntliga berömmande uttryck", "klapp på 
axeln” eller "ostbit i labyrintens mål”. Vi ser här att en va
riabel kan operationellt definieras på flera olika sätt. Detta 
är på samma gång de operationella definitionernas svaghet och 
styrka. Svagheten består i att den operationella definition inte 
ger begreppen full rättvisa. De kan inte ge en empirisk referens 
som motsvarar begreppets totala innebörd. De ger begreppen ett 
alltför snävt och begränsat omfång. För de som ställer stora - 
generella frågor blir operationism (den riktning som föresprå
kar användandet av operationella definitioner) ofta en menings
lös verksamhet (se avsnittet om hermeneutik). Operationister 
menar emellertid att de redan från början (på konceptplanet) 
mycket komplexa begreppen måste empiriskt attackeras från många



och olika infallsvinklar. På detta sätt täcker man av viktiga 
aspekter i det konceptuella innehållet.

Ett annat sätt att ge variabler innebörd är att definiera dem 
via andra variabler. Sådana definitioner kallas konstitutiva.
Här definieras termer via andra termer m a o en slags "ordboks- 
definition". Ordförståelse kan t ex definieras som "förmågan att 
förstå vad ord betyder. Ordet "ordförståelse" har definierats 
utifrån ett antal andra ord. Vi har här ingen empirisk kontakt, 
utan definitionen sker på den konceptuella eller rättare sagt 
på den semantiska nivån. Konstitutiva definitioner är givetvis 
nödvändiga i vetenskapligt arbete och i verbal kommunikation 
överhuvudtaget. Om man emellertid ska testa deras "sanningsvär
den", som ingående i deskriptioner eller förklaringar av feno
men i verkligheten är de otillräckliga i empiriska vetenskaper.

Vi kan nu sammanfatta vår väg från konceptplan till empiriplan 
och detta illustraras i figur 3. Sekvensen av de steg forskaren

Figur 3 in ungefär här

vidtar omfattar nu fråga - problem - hypotes - variabeldefini
tion. Det ska påpekas att de olika stegen inte utförs oberoende 
och isolerade från varandra. Det kan vidare förhålla sig så 
att något steg kan vara utelämnat och redan ingå i ett annat. 
Ibland formulerar man kanske inte någon explicit hypotes. Man 
har kanske formulerat en frågeställning som i sig inbegriper



en implicit hypotes. Variabeldefinitioner finns inte heller all
tid klart angivna. De kan exempelvis redan ha gjorts i hypotes- 
formuleringen. Vare sig de olika momenten finns klart uttryckta 
eller inte måste forskaren åtminstone kognitivt ha opererat inom 
och mellan de olika stegen.

Figur 3 innehåller ett moment som hittills inte redovisats i 
statistisk prövning. I de fall man använder statistiken som hjälp 
medel i observationsfasen formuleras också en statistisk hypotes. 
Den skiljer sig från den hypotes som ovan behandlats, som är den 
vetenskapligt intressanta. Den senare kallas ibland för forsk- 
ningshypotes för att markera skillnaden. Den statistiska hypo
tesen formuleras som ett antagande som berör en eller flera popu- 
lationer. Detta antagande kan prövas genom signifikanstestning, 
som baseras på probabilistiska överväganden. Här måste man defi
niera en population, välja ett stickprov, formulera hypotesen 
(den statistiska), samla in data och utföra signifikansprövning- 
en. Hypotesen är formulerad som en populationsutsaga, men test
ningen genomförs på stickprovsdata. Här är inte platsen att när
mare penetrera den statistiska sidan. Momentet har emellertid 
medtagits för att ge en korrekt bild av distansen mellan koncep- 
tuell och empirisk nivå. Figur 3 visar att den distansen är myck
et lång. De succesivt minskande ytorna hos "boxarna” avser att 
illustrera hur generaliteten avtar när vi går vertikalt från 
frågeställning till statistisk hypotes. Motsvarande verbala for
muleringar för de olika momenten kan skrivas som följer:



Frågeställning
Varför är vissa barn bättre språkligt utvecklade 
än andra?

Problemställning
Är barns språkliga kompetens relaterad till föräld
rarnas sociala status?

Hypotes
Om föräldrar har Högre socialgrupps tillhörighet, så 
medför detta större ordförståelse hos barnen.

Variabeldefinition
Socialgrupp: bestäms enligt t ex Statistiska Central

byråns kriterier.

Ordförståelse: prestation i ett synonymordprov.

Statistisk hypotes

H 0 •' Mi " MIII

äi •• Mi * MIII

Den statistiska hypotesen utsäger en relation (likhet eller olik
het) mellan två medelvärden, Mj och M jjj, där det förra står för 
medelvärde i synonymordprovet för barn vars föräldrar tillhör 
socialgrupp I, och det andra för socialgrupp XII. Man har alltså 
valt ut två grupper av barn för att kunna göra en jämförelse. Man 
kan naturligtvis göra på andra sätt, men olika observationsmetoder 
behandlas senare.

Observera den statistiska konventionen att först teckna hypote
sen som en likhet dvs Mj = Denna, den s k nollhypotesen
(H0), har ingen riktning och korresponderar inte mot forsknings



. Den statistiska hypotesenhypotesen, som ju säger att > Hjjj 

ger ytrtmme för detta i den alternativa hypotesen CH^). Vi vill 

alltså egentligen förkasta Hg-hypotesen för att kunna acceptera 

den alternativa hypotesen.
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Karakteristika hos experiment
I succesionen av •Faser och händelser i ■forskningsprocessen har 
vi nu nått observationsplanet. Av de olika metoder som här står 
till förfogande betraktas av många forskare experimentet som 
den "renaste” och tillförlitligaste metoden att nå kunskap. Det 
råder emellertid delade meningar om metodens tillämplighet i 
vissa beteendevetenskapliga avseenden. Vi inleder emellertid 
vår inventering av observationsmetoder med att beskriva experi
mentet, eftersom det är lättast att med den metoden illustrera 
de svårigheter men också förtjänster som generellt drabbar for
skaren på empiriplanet oavsett observationssätt.

Två huvudsakliga karakteristika skiljer experiment från andra 
observations- eller, som det ibland kallas, datainsamlingsmeto- 
der: behandling och kontroll. Dessa ska nu granskas närmare, 
och vi antar nu i fortsättningen att våra begrepp ar operationa- 
liserade, och att de kan åsättas numeriska värden. De är alltså 
åtminstone dikotomiserade, varför vi fortsättningsvis talar om 
variabler.

Behandling

Vi har tidigare satt som krav på problem- och hypotesformule- 
ringen att den ska uttrycka en relation mellan två variabler.
För hypotesen rekommenderades den allmänna implikationen som 
uttrycksform: Om A så B, dvs om betingelse A gäller, så gäller 
också B. A-satsen kallas ibland för försats, och B-satsen kallas 
för eftersats. Den ideala experimentsituationen sträva* efter 
att lägga in en kausalförbindelse mellan för- och eftersats, 
dvs att A orsakar B. Vi har emellertid i avsnittet om hypoteser



konstaterat att realtionen inte nödvändigtvis innebär kausalitet.
Vi inför nu benämningarna oberoende variabel (ov) för A, och 
beroende variabel (BV) för B. Vi säger nu att variabel B beror 
av variabel A, eller att B är en funktion av A. När vi exem
pelvis studerar föräldrars socialgruppstillhörighet (A) och ord- 
förståelse hos deras barn (B) är föräldrars socialgruppstill
hörighet den oberoende variabeln och barnens ordförståelse den 
beroende variabeln. I mycket vid mening är den oberoende varia
beln oftast någon aspekt på omvärlden (inklusive människan) 
och den beroende variabeln någon beteendevetenskapligt intres
sant effekt.

Behandling innebär att forskaren, experimentatorn kan producera 
eller arrangera den oberoende variabeln och välja ut de nivåer 
eller kvantiteter vederbörande finner lämpliga. Anta exempel
vis att vi är intresserade av att studera prestationsförmåga i 
något visst avseende (B) som funktion av övning (A) - en inlär- 
ningspsykologiskt intressant variabelrelation. Experimentatorn 
arrangerar nu en övningssituation (ov), väljer ut vissa nivåer 
på OV och studerar så hur (om) prestationen (BV) varierar med 
nivåerna på OV. Figur 1 illustrerar det sagda. Observera kon-

*3

Figur 1 in ungefär här

ventionen för beteckning av axlarna i koordinatsystemet. Vi 
har sagt att B är en funktion av OV dvs BV = f(OV). Analogt 
med matematikens Y = f(X) tecknas den beroende variabeln all
tid på Y-axeln, den oberoende på X-axeln.



Figur (a) visar att experimentatorn valt behandlingsnivåerna 
5, 10, 15, 20 och 25 övningstillfällen. Man kunde emellertid 
lika gärna ha valt de nivåer, som utvisas i figur (6) eller 
någon annan kombination. Behandling eller, som man ibland 
kallar det, manipulation innebär således att experimentatorn 
arrangerar och väljer nivåer på en variabel. Detta utförs hos 
den oberoende variabeln.

Kontroll
Termen kontroll har ingen entydig innebörd, utan har använts 
i skiftande betydelser. Man har exempelvis menat att man kon
trollerat 0V i den meningen att man kunnat utvälja nivåerna. 
Andra reserverar termen för styrning och formande av beteende, 
dvs beteendekontroll. En tredje betydelse är den när man an
vänder sig av en jämförelsegrupp till den grupp som behand
lats. Den förra gruppen kallas då kontrollgrupp.

Vi ska här använda termen kontroll för alla de variabler, fak
torer, eller omständigheter andra än den oberoende, som kan på

verka utfallet i ett experiment eller en undersökning. Med kon
troll avses identifiering och eliminering eller reducering av 
ovidkommande och icke önskvärda inflytanden på experimentutfal
let. Sådana inflytanden ska vi ge den sammanfattande beteckning 
en kontrollvariabler. Denna term innebär inte att man alltid ka 
utöva kontrollen. Det bör emellertid vara en strävan i det expe 
rimentella arbetet. Figur 2 visar principiellt de klasser av va 
riabler som opererar i ett experiment. Experimentets syfte är



att kunna teckna eller bestämma relationen OV = f(BV). Vi ser

Figur 2 in ungefär här

av figuren att kontrollvariablerna kommer in på fyra skilda 
ställen i: före behandlingen (KV^) under behandlingen (KV2, 
mellan behandling och beroendebestämning (KV^) och under be
roendebestämningen (KV^). Alla dessa KV-situationer kan inverka 
menligt på de inferenser experimentatorn syftar till. Om samt
liga KV-situationer tillåts operera, m a o om de inte kontrol
leras, kan vi inte bestämma vår åsyftade relation OV * f)BV).
Vi får istället OV s f(BV, KV^, KV2* KV^, KV^) som omöjliggör 
några slutsatser, i varje fall entydiga sådana.

Kontrollfaktorer
För att kunna ge en beskrivning av de olika faktorer som behöver 
kontrolleras i ett experiment har vi i figur schematiskt åter- 
gett ett experiment som använder sig av två BV-mätningar, en 
före och en efter behandling. Den första mätningen BV^., där 
index f anger ”före", syftar till att fastställa en basnivå 
eller en utgångsstatus hos en grupp försökspersoner (fpp; i 
singularis, fp). Därefter inträffar behandlingen eller manipu
lationen OV, som följs av en ”effektmätning”, dvs ytterligare 
en mätning i den beroende variabeln. (BV där index e står för

D

”efter") för att studera effekten eller resultatet av behand
lingen. Detta "experimentschema” är vanligt vid attitydmät
ningar. Man har t ex framställt ett undervisningspaket (OV)
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som har till syfte att reducera negativa attityder till in
vandrare. Innan denna undervisning sätts in fastställer man

Figur 3 in ungefär här

rådande attityder i frågan (BV_p). Därefter sätts behandling
en, undervisningen in (OV), och för att studera om denna haft 
någon effekt gör man en förnyad mätning i den beroende varia
beln (BV ). Differensen BV - BV« tas nu som uttryck för om e e t
vårt undervisningspaket haft någon attitydförändrande funktion 
eller ej.

Sekvensen BV_p - OV - BV0 har föregåtts av en procedur, som i 
figuren betecknats U, som står för urval. Detta moment omfat
tar selektionen av fpp till experimentet och gäller inte en
bart för de grupper, som utsätts för den experimentella behand
lingen. Flertalet experiment använder sig av en eller flera 
jämförelsegrupper och hela proceduren urval inbegriper oftast 
statistiska överväganden.

Figur 3 återger de fyra momenten U- BV^, - OV - BVq och deras 
inträffanden längs ett tidskontinum. De sifferbetecknade pilar
na anger de olika kontrollfaktorerna, deras ursprung, där så 
är möjligt (pilarnas startpunkter) samt var de har sin huvud
sakliga opererande och "störande” inverkan (pilarnas slutpunk
ter) . Figuren kan betraktas som en utveckling och precisering 
av den föregående figuren, figur 2. Vi ska nu granska de olika



kontrollfaktorerna, och sifferbeteckningarna för de olika fak 

torerna följer figurens.

1 . Retestfaktorer

De experimentella arrangemang som inrymmer en förtestning dvs 

BV_p använder samma instrument vid BVg, eller något till BV^. 

parallellt test. Det är med andra ord samma eller approxima

tivt samma instrument som används två gånger. Det första mät

tillfället kan då fungera som ett övningstillfälle för det 

andra tillfället eller åter(re-)testningen. Speciellt käns

liga för retestfaktörer är prestations- och intelligenstest.

Men också minneseffekter kan göra sig gällande vid retest-

ningen. Man minns vid BV vad man svarade i BV«, och dessae t
effekter är givetvis beroende av tidsintervallets t«-t längd 

Här är personlighetstestningar vida frågeformulär eller inven 

torier speciellt utsatta. Socialt acceptabla svar och svar på 

integritetshotande eller "känsliga frågor” tenderar att bli 

memorerade i större utsträckning än andra.

Dét första tillfället Ikan vidare efter avslutad mätning hä

gett fpp ett samlat intryck av instrumentet så att man genom-
' . . . • I . . .skådat mätningens syfte, om man av olika skäl måst undanhåll

denna information. Försökspersonerna svarar då måhända på ett 

annat sätt vid den förnyade mätningen. Till detta ska läggas 

en faktor benämnd test wiseness,(se t ex Nilsson, 1979) som 

innebär att fpp vid B.Vf förvärvat en viss vana vid testsitua-
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tionen totalt. Försökspersonerna har lärt sig hur testet ser 
ut, hur frågorna är konstruerade, vilken typ av "svarsfungeran- 
de" som krävs samt förvärvat en viss total beteendereportoir 
i den totala miljömässiga mätsituation.

Det torde lätt kunna inses att de slutsatser experimentatorn
nu drar av utfallet eller differensen BV - BV« kan innehållaet
retesteffekter. En erhållen differens kan bestå av Ca) endast 
effekter av behandling eller OV (det önskvärda utfallet) (b) 
effekter av behandling och retesteffekter (c) endast effekter 
av retestning. Retestfaktörer måste alltså på något sätt kon-" 
trolleras.

2. Reaktiva fakotrer
Ingen mätning kan, när vi har med levande organismer att göra, 
betraktas som en passiv registrering av svar. Själva mät- eller 
registreringsproceduren förändrar i mer eller mindre grad stu
dieobjekten och deras responser. Effekten har två tidsdimen- 
sionella aspekter. Den kan verka omedelbart vid ett mättillfälle 
vilket som helst. Försökspersonerna är medvetna om att dom 
deltar i ett experiment eller en undersökning; att dom är just 
försökspersoner. De mobiliserar som följd härav en annan atti
tyd; de känner att de är observerade och registrerade och del
tar i ett slags rollspel som fjärmar beteendet från realism 
och representativitet. Situationen är vanlig i psykologiska 
experiment av laboratoriekaraktär, i pedagogiska sammanhang 
när man studerar effekter av nya undervisningsmetoder och hjälp
medel härför. Sociologiska studier av ledarskap och grupper,



deras sammansättningar, interaktioner etc är särskilt 
områden för reaktive faktorer. Faktorn kan dock sägas 
eller mindre generell.

Den andra reaktiva aspekten verkar på längre sikt, nämligen 
på behandlingsmomentet eller vid insättandet av OV (i figuren 
betecknad med 2). Man menar att fpp förbereds eller ges en 
ökad beredskap, en ökad sensitivitet i BV^ för vad som senare 
ska inträffa dvs behandlingen. Försökspersonen har kort sagt 
blivit mera "känslig" för en behandling. Ett frågeformulär 
som t ex innehåller frågor som berör "benägenheten för neu- 
roticism" kräver kanske att fpp mer eller mindre utlämnar sig

vid besvarandet. Man har kanske här trängt igenom och öppnat 
en del "försvarsbarriärer." Vid utprövningen av ett nytt ångest- 
dämpande farmakum (OV) har man då kanske ökat sensitiviteten för 
denna behandling, och gett denna större möjlighet att verka och 
ge positiva behandlingseffekter.

(3) Externa miljöfaktorer
Till denna grupp hör sådana variabler som inte direkt kan hän
föras till den experimentella situationen. De kan sägas vara 
en funktion av det historiska förlopp, som det externa skeen
det mellan tf - te bildar. Ett exempel kan lättast förtydliga, 
innebörden av denna kontrollvariabel. Ett attitydformulär kon
strueras för att utreda inställningen till förekomsten av kärn
kraftverk. En grupp individer utväljs och utsätts för en pre- 
experimentell mätning (BV_p). Man vill nu pröva om effekten av 
information om kärnkraftens fredliga användande (OV) ändrar

utsatta 
vara mer



attityden till känrkraftverkens existens. Denna förändring stu
deras då i vårt experimentschema som en differens mellan den 
efterföljande mätningen (BVe) och förmätningen (BV^) . Antag 
nu att det mellan t_p och t inträffat en explosion i en reak
tor, som fått vederbörlig uppmärksamhet i massmedia, och som 
påverkat vår experimentgrupp. Våra försökspersoners svar i 
BV kommer nu sannolikt att vara påverkade av denna externa 
händelse. Vi vet då inte om en eventuellt erhållen differens ska 
tillskrivas enbart vår behandling eller om den beror av en 
kon t aminna t i, on (sammanblandning) av behandling och den exter
na miljöhändelsen. Vi inser också att sannolikheten för den 
här kontrollvariabeln att operera ökar med tidsintervallets 
BV - - BV längd.

(4) Interna (naturliga personfaktorer)

Till interna personfaktorer räknas sådana som inte induceras 
från externt håll, utan uppstår som en naturlig följd av bio
logisk och/eller psykisk utveckling eller förändring. De är 
helt oberoende av det totala experimentella arrangemanget, men 
systematiskt beroende av tidsintervallet mellan för- och efter- 
mätning. Man kan exempelvis tänka sig ett experiment, som syf
tar till att studera vid vilken ålder undervisning i engelska 
i grundskolan ska påbörjas. Man väljer ut olika åldersnivåer 
eller olika årskurser och sätter så in språkundervisningen ef
ter förmätningen Ci något språkligt avseende) i de olika grup
perna. När två terminers undervisning dvs hela årskursen genom- 
gåtts sätts eftermätning in. Vid en viss ålder kan emellertid 
den språkliga receptiviteten för inlärning vara sådan, att den
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inträder i ett speciellt mognadsskede, att den först då kan 
användas optimalt i inlärningssammanhang. Resultatet i BV på
verkas således av en naturlig utveckling hos försökspersoner
na och kan drabba de olika grupperna differentiellt.

Till gruppen interna personfaktorer hör även kortsiktiga ef
fekter som att fpp blir trötta uttråkade eller, fast mera säll
synt,pigga och stimulerade. Till gruppen personfaktorer kan vi 
även räkna naturliga bortfall orsakade exempelvis att fpp in
sjuknat eller av andra naturliga orsaker tvingas avstå från 
mätningen i BV .

(5) Se!lektionsfaktörer

De faktorer som har att göra med selektionen eller urvalet av 
försökspersoner till en grupp är statistiskt betingade. För att 
göra ett korrekt urval krävs förtrogenhet med statistiska tek
niker, som undviker urvalssnedhet i kompositionen av en försöks- 
grupp (se t ex Byström, 1977 eller Stukåt, 1966)Selektions- 
faktorer opererar emellertid inte i någon större utsträckning 
vid engruppsexperiment. Det är först när man använder sig av 
flera grupper, som dessa faktorer behöver ägnas speciell upp
märksamhet (se nedan under kontrolltekniker).

(6) Regressionsfaktorn
Också den faktor som benämnes regression är av statistisk natur. 
Vi förtydligar åter med ett exempel. Vi ger 100 barn ett stan
dardprov i matematik och beslutar oss för att använda den säm
sta extremen i den fördelning vi får vid BV^-mätningen. Tio
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barn presterar ett resultat motsvarande betyget 1. Vi beslu
tar nu att sätta in extra undervisning (GV) för dessa 10 barn 
i extremgruppen. Vi ger efter genomförd undervisning en förnyad 
mätning med samma standardprov (eller något parallellt prov),
BV -resultatet erhålles nu som motsvarande betyget 1,9. Bar-

C

nen har inte alla betyget 1, utan fördelar sig på betyget 1;
4 barn, på betyget 2; 3 barn och betyget 3; 3 barn. Men slut
satsen att vår extra undervisning orsakat denna prestationsök
ning kan vara en statistisk iartefakt) (konstprodukt). Vid stu
dier av extremgrupper inträffar nämligen vid en upprepad mät
ning dvs BV (för identiska eller parallella instrument) en för 
skjutning (regression) mot medelvärdet. Detta kan studeras i 
figur 4, där vi ser, att även den andra extremen i fördelningen

Figur 4 in ungefär här

(de med beyyget 5) vid förnyad mätning "dras” mot medelvärdet. 
Skulle vi alltså ha satt in extra undervisning också för den 
gruppen, skulle vi här ha fått ett lägre medelvärde än 5 vid

V

BVgi Orsaken till regression är den bristande precisionen i mät
instrumenten deras oförmåga att alltid komma åt alla individers 
"sanna” värden. Något statistiskt otekniskt kan vi säga att 
i extremgruppen med betyget 1 har slumpen verkat, så att några 
barn vid BV^, Haft ”otur" (de med betyget 5 ”tur”) Vid en ny 
mätning tenderar man då att få värden som bättre återspeglar 
de ”sanna” betygen. Medelvärdet för extremgrupperna förskjuts 
alltså mot mitten av fördelningen dvs i vårt exempel mot medel
värdet för samtliga 100 barn. Regressionseffektehs storlek
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beror av hur pass extrema grupper man använder i experimentet.
Ju extremare grupper desto större regressionseffekt får vi.
På grund av att beteendevetenskapliga mätningar sällan eller 
aldrig är befriade från mätfel, måste vi alltid vid en uppre
pad mätning - identisk eller parallell - vara observanta på 
regressionseffekten.

Till dessa sex huvudsakliga klasser av kontrollvariabler kan 
läggas vissa andra som t ex instruktionsfaktörer och effekter 
av presentationsordning. De senare gäller de fall fpp ges två 
eller flera olika behandlingar i succesion. Dessa tas upp i 
senare avsnitt. Gemensamt för samtliga kontrollvariabler är, 
som framgår av namnet, att de idealt på något sätt måste kon
trolleras. De åtgärdande effekterna från experimentatorns sida 
består i att elimimera dem eller att åtminstone reducera deras 
inflytande. För dessa ändamål har vi ett antal olika kontroll- 
tekniker . De vanligaste ska vi nu ge en redogörelse för.

Kontro11tekniker

Här överger vi nu det experimentschema, som andändes för att 
illustrera kontrollvariablerna. Istället specificeras för var
je kontrollteknik den situation där den är mest adekvat. Det 
primära och avgörande för valet av teknik är om vi över huvud 
taget kan identifiera och isolera de kontrollvariabler, som kom
mer att operera i ett experiment. Situationen är ibland den, 
att vi inte på förhand kan säga, vilka ovidkommande faktorer, 
som kommer att inverka på ett experiment. I ett sådant fall 
kan vi använda oss av exempelvis randomiseringstekniken, som 
vi väljer att beskriva först.
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(A) Randomisering

Tekniken randomisering, eller som den ibland kallas obundet 
slumpmässigt urval (OSU) används för två huvudsakliga ändamål: 
för att åstadkomma representativitet i försökspersonsmateria- 
let och för att ekvivalera grupper. Oet är emellertid i det 
sistnämnda avseendet vi nu ska granska randomiseringen. Tekni
ken används i de fall där vi har exempelvis en experimentgrupp 
och en jämförelsegrupp. Den förra gruppen ges någon form av 
behandling, som vi är intresserade av, medan jämförelsegruppen 
får ingen eller en annan behandling. Den statistiska randomi- 
seringsproceduren garanterar nu att grupperna är likställda i 
alla avseenden utom beträffande behandlingen, vars effekter ju 
är det som intresserar experimentatorn. Detta innebär också 
att kontrollvariablerna opererar på samma sätt och i lika stor 
utsträckning i alla grupper. Nan behöver med randomiseringsme- 
toden inte ens kunna identifiera eller känna till vilka kontroll- 
variabler som är ”igång.” De drabbar ju alla grupper lika och 
i den meningen är tekniken bekväm och praktisk, samtidigt som 
den är en förusättning för många typer av statistiska analys
metoder i utvärderingen av experimentutfallet.

(B) Matchning

Matchningstekniken, liksom randomiseringen, används för ekvi- 
valering av grupper. Den fordrar emellertid att man på förhand 
känner till vilka variabler som har kontrollstatus. Om man vill 
utreda ordförståelse hos barn och en eventuell relation till för
äldrarnas socialgruppstillhörighet kanske någon misstänker att 
variabeln intelligens måste kontrolleras. Det kan ju hända att
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socialgrupp I består av individer med genomsnittligt högre intel
ligens än socialgrupp III. Vi tar då ut försökspersoner ur vår 
population som i intelligenshänseende är "tvillingar." Några be
stämda IQ-värden (eller intervall) fixeras så att man exempelvis 
tar ut 10 fpp i intervallet 100-110, 10 fpp i intervallet 111-120 
osv. Slumpmässigt fördelas så 5 individer på en grupp och 5 på 
den andra gruppen. Så förfars för varje intervall man valt ut.
"Tvilligarna” är nu utplacerade en i varje grupp och på detta 
sätt kontrolleras den icke önskvärda IQ-variabeln. Vi kan nu 
dra en mera korrekt slutsats om effekten av behandling. Obser
vera emellertid att detta inte är ett "rent" experiment utan 
snarare exempel på en ex post facto-undersökning (se nästa av
snitt). Experimentatorn "producerar" inte 0V. Den är redan fär- 
digproducerad, även om experimentatorn fortfarande har möjlig
het att välja nivåer (I, II eller III) på OV. Matchningstek- 
niken är också vanligast i ex post facto-situationer, men den 
förekommer också i experiment.

0m matchning jämförs med randomisering utfaller jämförelsen all
tid till den senares fördel. Matchningen kräver nämligen 1) att 
man känner till de KV som opererar, 2) att man har tillgång till 
en stor population 3) att man gör grupperna stora. De två sist
nämnda på grund av att man inte alltid i en liten population 
hittar två individer med samma värden i KV(2). Den tredje punk
ten motiveras av, att om en individ faller bort (t ex sjukdom) 
vid BV , måste motsvarande individ i den andra gruppen också 
tas ur experimentet. En fjärde nackdel är av statistisk-teknisk 
natur, varför den här kan förbigås. Vi kan nöja oss med att säga
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att det är svårare att statistiskt påvisa en (signifikant) skill
nad mellan grupper vid matchning.

(C) Eliminering)
Elimineringstekniken innebär, som också framgår av benämningen, 
att man helt enkelt tar bort en eller flera kontrollvariabler.
Det fordrar ju självfallet att man också här känner till vilka 
KV som verkar. Ett ”medicinskt" exempel kan visa metodens effek
tivitet. För inte så länge sedan var det vanligt, att man prö
vade skolbarns hörsel hos skolsköterskan, som på en viss di
stans från det testade barnet viskade tvåsiffriga tal. Barnet 
skulle stå med ryggen vänd mot sköterskan, hålla för det icke 
testade örat, och repetera den viskade sifferkombinationen. I 
denna situation kan vi hitta en rad av okontrollerade fakto
rer: ljudstyrkevariationer i viskningarna, (mellan och inom 
fpp), bakgrundsbuller, eventuellt olika avstånd till olika fpp, 
olika hårt tryck mot det icke testade örat m m . Eliminering 
av dessa KV görs naturligt genom att låta hörselmätningen ske 
i ett ljudisolerat rum med hjälp av hörlurar, och ljud alstra
de av en tongenerator, som medger kontroll av ljudets såväl fre
kvens (tonhöjd) som intensitet (tonstyrka). Det ska kanske till
läggas att skolsköterskans "test" endast var avsett som ett 
första "grovsållningsinstrument" och inte gjorde anspråk på 
perfekt precision.

(D) Konstanthållande
Många av de kontrollvariabler som influerar beteendevetenskap
liga experiment är av den arten, att de inte går att eliminera.
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Vi kan exempelvis inte ta bort individers kön, ålder, social
grupp, intelligens, motivation, etc. I sådana fall kan vi ibland 
hålla dessa KV konstanta. Vi går för enkelhets skull åter till 
ett medicinsk-praktiskt exempel. Vid synskärpebestämningar an
vändes förr oftast enbart den välbekanta bokstavstavlan. Vid en 
sådan bestämning påverkar yttre belysningsförhållanden och fun
gerar således som KV. Vi har t ex variationer i normala dagsljus- 
förhållanden, liksom vi har variationer, fast mindre märkbara, 
i nätspänningen för elbelysningsförhållanden. Men vi kan ju 
knappast eliminera ljusförhållanden som KV, eftersom det inte är 
möjligt att testa synskärpa i totalt mörker. Vi måste då arran
gera så att vi ger exakt samma värde på KV till samtliga testa
de individer. Med andra ord måste testningen ske under exakt 
samma ljusförhållanden. Detta kan åstadkommas exempelvis så att 
alla testas i ett rum, som inte är beroende av dagsljus och där 
nätspänningsvariationer konstanthålls genom speciella instru
ment (nätspänningsstabilisatorer).
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En indelning i olika typer av experiment kan göras på basis 
av antal olika slag av behandlingar som studeras. Är vår BV 
t ex prestation i ett inlärningsexperiment och vi är intres
serade av att studera dess beroende av antal övningstillfäl- 
len (OV), så har vi ett singelfaktor experiment. Vi har bara 
en enda (singel) behandling, en enda OV i vårt experiment. Om 
vi nu också delar in våra fpp i olika åldersgrupper och stude
rar förekomsten av eventuella skillnader i prestation som funk
tion av såväl övningstillfallen som ålder i samma experiment, 
har vi två behandlingar eller två OV. Experimentet kallas då 
för ett flerfaktoriellt experiment eller vanligare ett fak- 
toriellt experiment. Det är alltså antalet OV som är upphov 
till grupperingen singelfaktor eller faktoriellt experiment, 
och man tar alltså ingen hänsyn till antalet BV.

För fortsatta resonemang behöver vi definiera ytterligare ett 
begrepp: design. Med design menas strukturen i vårt experiment, 
eller närmare bestämt hur vi arrangerar våra oberoende och be
roende variabler och de åtgärder som vidtas för kontroller.
Det experiment vi använde oss av i föregående avsnitt för att
illustrera olika kontrollfaktorer hade designen BV„ - OV - BV ,t e
utan andra kontroller än den som består av förmätningen (BV^,)-

För samtliga designer under s k rena experiment gäller, där 
man arbetar med flera grupper, att kravet på randomisering mås
te vara uppfyllt. Grupperna måste utväljas slumpmässigt och för 
de grupper som inte erhåller den direkt intressanta experimen
tella behandlingen reserverar vi begreppet kontrollgrupp.
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Historiskt sett är experimentet som observationsmetod i veten
skapliga sammanhang den yngsta metoden. Och anmärkningsvärt 
nog uppträder inte begreppet förrän 1901 (Thorndike,) i den 
beteendevetenskapliga litteraturen. Han menade då att, jämfört 
med experimentgruppen som behandlades i något avseende, skulle 
kontrollgruppen inte få någon behandling alls. OV skulle allt
så i kvantitativa termer ges behandlingen noll. Senare kom man 
emellertid att liberalisera detta krav. Nu hävdar man, att det 
viktiga för kontrollgruppen är inte total frånvaro av behand
ling utan endast en annan eller alternativ behandling. Studeras 
t ex effekten av förstärkningsschemata i Skinnerboxen är det 
viktigt att vi skapar oss en jämförelse, ett alternativ till 
experimentgruppens behandling. Vi uppfyller därmed ett oefter
givligt krav i vetenskapliga undersökningar, nämligen jämförel
se. Om vi är intresserade av effekten av slumpmässig förstärkning 
given i 50 % av fallen (0V), väljer vi att arrangera så att en 
jämförelsegrupp (kontrollgrupp'får t ex 75 % förstärkning. Vi 
kan också utöka experimentet med flera grupper så att en grupp 
får 25 %, en annan får 100 % osv. Den klassiska innebörden i 
begreppet kontrollgrupp innebar 0 % förstärkning, vilket allt
så numera inte behöver vara fallet.

Vi har i exemplet ovan gett behandling i samma "dimension” 
eller samma 0 för de olika grupperna. Ingenting hindrar emel
lertid att vi kompletterar med en "kvalitativt” sett annan OV 
som jämförelsebas. Vi kan exempelvis välja förstärkningsnivåer- 
na 50 (F^) och 75 % oc^ ge dessa till två olika åldersgrup
per säg grupperna och Vi får en design som har det utseen
de, som visas i figur 1, som är exempel på ett faktoriellt experi-



ment eller en faktoriell design. Här är egentligen alla grup

per kontrollgrupper i den meningen att de alla kontrollerar

Figur 1 in ungefär här

varandra. I den experimenttypen säger vi emellertid att vi har 

två OV (faktorer) med vardera två nivåer. Begreppet kontroll

grupp förekommer vanligtvis inte här. Faktoriella experiment 

ska vi dock lämna till nästa avsnitt. De designer vi tar upp 

nedan och som ibland kallas för "true experimental designs” 

(Campbell & Stanley, 1963) är principiella grunddesigner 

som kan byggas på och utvecklas t ex med ytterligare grupper.

De grundläggande kontrollstrategierna ska emellertid vara oför

ändrade vid sådana kompletteringar, för att de ska kunna beteck

nas som ”sanna” eller rena designer.

A. Retest med kontrollgrupp

Retestdesignen, som alltså innebär att BVe-mätningen är identisk 

eller parallell med BV^-mätningen, är densamma som användes 

för att illustrera kontrollfaktorer. Den har emellertid utökats 

med en jämförelsegrupp dvs en kontrollgrupp (K): Designen visas 

i figur 2. Den tomma rutan för kontrollgruppen står för en annan.

Figur 2 in ungefär här

för experimentatorn mer eller mindre valfri, behandling än den 

som ges i experimentgruppen (E) eller OV. Den grundläggande lo

giken i designen torde vara rätt klar och kan formuleras som,
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om experiment- ooh kontrollgrupp är lika i alla avseenden utom 
ett, så är eventuella skillnader i den beroende variabeln (BV ) 
att hänföra till skillnaden i behandling, e

Det torde också vara lätt att inse att designen kräver rando- 
mosering vid urvalet av fpp till de två grupperna. Man kan påstå 
att hela Designen står och faller med möjligheten att rando
misera. Om denna utförts på ett statistiskt korrekt sätt har 
vi kontroll över de flesta ovidkommande influenser (kontrollfak
torer) vi tidigare behandlat. Retestfaktorn, interna personfak
torer och externa miljöfaktorer bör exempelvis drabba båda grup
perna lika. Utslag av regressionseffekter bör likaså göra sig 
gällande i båda grupperna. Det är endast reaktiva faktorer som 
man inte kan åtgärda i designen.

Den beskrivna designen betraktas ibland som den ideala grundde
signen i beteendevetenskaperna. Man framhåller föredrädesvis föl
jande förtjänster : (1) den har de bästa inbyggda kontrollåtgär
derna (2) den inbjuder till en rad av statistiska metoder vid 
analysen av utfallet (3) den är flexibel och mycket lätt att 
bygga ut med flera grupper.

B. Posttest med kontrollgrupp
För att kvalificera som en ”sann” experimentell design uppställ
des kravet på randomisering. Detta medförde att grupperna innan 
behandlingsfasen är identiska i alla kända och okända avseenden. 
Detta gör egentligen BV_p-mätningarna överflödiga. Vi skulle 
istället kunna ha den design som tecknas i figur 3. Orsaken 
till att retestdesignen fått så stor utbredning är en, åtminstone
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tidigare, bristande tilltro till de statistiska randomiserings- 
teknikerna. Posttestdesignen är emellertid idag en gravt under
skattad design. Detta är också anmärkningsvärt mot bakgrund av

Figur 3 in ungefär här

att den är tids- och arbetsbesparande jämfört med retestdesig- 
nen, eftersom man befrias från ett moment (BV^) i det experi
mentella arbetet.

Det finns tre ytterligare skäl till att använda posttest designen. 
Det första är att vissa situationer är omöjliga för genomförande 
av posttest (BV^h I pedagogiska sammanhang är detta omöjligt 
eller föga meningsfullt om man t ex vill pröva effekten av en ny 
undervisningsmetod i något nytt ämne eller avsnitt. Antag exem
pelvis att vi har en ny undervisningsmetod för nybörjarstudier 
i engelska (årskurs 3 på lågstadiet). För att se om barnen till
ägnat sig undervisningen (BVe) kan vi ju gärna inte inleda experi
mentet med samma test innan behandlingen satts in. Barnen kan ju 
inte engelska före undervisningen. En förmätning skulle bara 
fastställa att båda grupperna inte kunde någonting, att de var 
ekvivalenta. Men det har ju redan randomiseringen garanterat.

Det andra skälet är misstanken om att reaktiva faktorer har 
stort inflytande på behandlingen i experimentgruppen. Det är dock 
endast i vissa speciella mätsituationer dessa faktorer har avgö
rande påverkan. Om man emellertid har starka skäl att anta före
komst av reaktiva influenser kan man förfara som i den design



som visas i figur 4. Här har man förlagt BV^-mätningen i E- 
gruppen till en kontrollgrupp som endast deltar för detta syfte.

Figur 4 in ungefär här

Designen, som ibland kallas för simulerad "före - och - efter
design” rekommenderas inte, då den inte kontrollerar fakotrer
som opererar i tidsintervallet mellan t„ och t . Den bör endastte
användas i ”nödfall", och är egentligen en kvasidesign (se de
sign G under denna rubrik.

Det tredje skälet är upprätthållandet av anonymitetsskydd. Om 
mätningarna är sådana att de kräver sekretess, eller där namnupp
gifter eller andra identifikationsdata inte får tas upp, omöj
liggörs ju individuella differensberäkningar mellan BV_p och BVß. 
Förmätningen blir i den här meningen då överflödig. Detta gäller 
naturligtvis inte data på gruppnivå, t ex centralvärdesberäkning- 
ar (medelvärden, medianer etc), där anonymitetsskyddet kan bibe
hållas .

C. Fyrgruppsdesign
Fyrgruppsdesignen, den sannolikt mest välkontrollerande designen 
introducerades först 1949. Den presenterades då som en utvidg
ning och utveckling av retestdesignen. ”Upptäckten" brukar till
skrivas Solomon (olomon, 1949) och kallas ibland "Solomons fyr- 
gruppsdesign. Den visas schematiskt i figur 5 där vi ser att de
signen egentligen är en kombination av de två föregående, retest- 
och posttestdesignen. Den kombinerar följaktligen de fördelar de
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båda andra designerna har. Designens övre hälft i figuren 
(retestdesignen) omhändertog inte reaktiva fakotrer, vilket

Figur 5 in ungefär här

dock posttest designen gör - figurens undre hälft. Antag att re
sultatet för de två första grupperna E och K,j är sådant att E 
påtagligt skiljer sig från K.^ dvs . Vi vet nu inte om denna
differens beror av OV enbart eller om vi också haft influenser 
från BV_p. Ett studium av differensen kan ge oss en fing
ervisning. Denna differens bor nämligen vara av approximativt 
samma storleksordning som E-K^ om endast OV haft effekt. Den 
tredje kontrollgruppen används för att studera om t ex even
tuella externa miljöfaktorer inträffat mellan BV- och BV . Omt e
detta inte är fallet bör t ex relationen gälla under

förutsättning att reaktiva faktorer ej påverkat utfallen.

Användandet av fyrgruppsdesignen måste övervägas mot bakgrund av 
det merarbete den faktiskt kräver. Tillgången till försöksper
soner sätter också ibland gränser för dess användande. Vid sidan 
av de rent praktiska förbehållen kan läggas statistiska reserva
tioner. Vi har sex olika uppsättningar av BV-mått, som emeller
tid inte kan kombineras, så att de ger ett enda samtidigt sta" 
tistiskt mått på experimentutfallet. En möjlighet finns, fastän 
denna inte är enligt ursprungliga intentioner, genom att betrak
ta förtestningen som en OV. Vi får då två "nivåer”: med förtest
ning, och utan förtestning. Detta ger oss följande arrangemang:
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Symbolen ~ i tabellen står för "icke" eller ”ej”. Den matris

(varje kvadratisk eller rektangulär uppsättning av siffror kallas

matris) tabellen ger upphov till studeras med avseende på kolumn-

och radmedelvärden. Om behandlingen haft effekt ska olikheten

i* gälla och om förtestningen haft effekt gäller V /-IVr-ov ov F F.

Vi inser nu att vi i analysen egentligen betraktat fyrgruppsdesig- 

nen som ett faktoriellt experiment. Det har analyserats som en de

sign med två oberoende variabler.

KVASIEXPERIMENT

Ett gemensamt krav för de ”rena" experimenten var, som tidigare 

nämnts, möjligheten att randomisera fpp på olika grupper. Om 

detta krav inte kan uppfyllas talar man om kvasiexperiment eller 

kvasidesigner. Verkligheten är ofta sådan, att man inte kan använda 

sig av randomiseringsprocedurer, vilket följaktligen ger utrymme 

för de kontrollvariabler vi kallat urvalsfaktorer. Dessa kan in

träffa i två situationer, eftersom randomiseringen har två moment 

i de fall man använder sig av två eller flera grupper. För det
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första ska varje individ i populationen ha lika stor sannolik
het att bli vald till experimentet. För det andra ska, när grup
perna "fyllts”, slumpen få avgöra vilken(-a) av grupperna som 
ska bli experimentgrupp, och vilken(-a) som ska bli kontrollgrupp.

Nedan redogörs för några av de vanligaste kvasidesignerna. För 
utförligare beskrivningar och andra typer av kvasidesginer rekom
menderas Campbell & Sjtanley (1963) och Campbell & Cook (1979).

D. Tidsdesign
En tidsdesign har tecknats i figur 6, vars övre hälft (a) visar 
att ett antal BV-mätningar lagts in i en tidsmässig succesion.

Figur 6 in ungefär här

Behandlingen har satts in mellan mätningarna BV2 och BV^, och 
designen är vanlig vid studier av förändringar över tid. Longi
tudinella studier är ibland benämningen på en sådan design. Den 
förekommer ofta i utvecklingsspykologin, som intresserar sig för 
just mognads- och utvecklingsförlopp. Den studerade gruppen är 
här inte slumpmässigt utvald, vilket i figuren markerats med ~R, 
dvs ”icke randomisering".

En påtaglig svaghet hos designen är den bristande kontrollen över 
externa miljöfaktorer. En lärare vill exempelvis studera effekten 
av information om mobbning och en serie av för- och eftermät- 
ningar sätts in runt behandlingen. Vardagen utanför klassrummet 

(eller laboratoriet) är emellertid fylld av direkta eller indirekta
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ingredienser av mobbning. Försökspersonerna blir sannolikt på
verkade av dessa utömexperimentella händelser, vilka läraren allt
så inte kan kontrollera.

Svårigheten i att dra korrekta slutsatser av tidsdesignen illu
strerar figur 7, som återger tre olika situationer med samma stor
lek på förändringen mellan tidpunkterna t och t Vi kan inte

Figur 7 in ungefär här

med fullständig säkerhet påstå att förändringen uppstått på grund 
av behandlingen. Detta ar designens allt överskuggande svaghet och 
till detta kan läggas komplikationer i den statistiska analysen. 
Det räcker exempelvis inte med att analysera differensen mellan 
måtten i t och t Oftast måste man analysera hela successio-
nen av BV-mätningar, där också problemet om vilken funktion som 
ska väljas (linear eller kurvlineär) för att beskriva data kan 
uppstå.

En del av de svagheter, som vidlåder tidsdesignen kan åtgärdas 
genom att införa ytterligare en grupp. Den kompletterande grup
pen (b i figur 6) kan sägas fungera som en sorts kontrollgrupp, . 
och designen kan betecknas som en multipel tidsdesign. Behand
lingseffekten kan här påvisas genom att studera två differenser: 
behandlingseffekt - förmätningar. Designen rekommenderas speciellt 
vid studier av förändringar över tid i skol- eller klassrumssitua 
tioner, när exempelvis någon ny undervisningsmetod prövas.
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E. TidsurvaIsdesign

I sin enklaste form använder sig tidsurvalsdesignen av två ekvi

valenta situationer, som ges i en randomiserad ordningsföljd.

Den ena situationen (betingelsen) är den experimentella och den 

andra utgör någon alternativ eller annan situation (A). Man gör 

här alltså ett urval av situationer (jämför tidigare urval av 

fpp) och exponerar dessa över tid. Designen tecknas i figur 8 (a), 

där man också kan se att den företer likheter med den ovan be

handlade tidsdesignen. Ett exempel på användningen av designen

Figur 8 in ungefär här

är studiet av arbetsprojektorns (overhead projektor) effiktivi- 

tet i undervisningen kontra läroboksi1lustrationer i något ämne. 

Dessa två situationer eller betingelser varvas då i en randomi

serad ordning under en längre tidsperiod. Designen är känslig 

för reaktiva faktorer och generaliseringsmöjligheterna kan vara 

begränsade. I strikt mening gäller ju designen endast för sådana 

fall där två betingelser inträffar växelvis och för en och samma 

grupp. Vi har alltså att göra med dels generalisation till situa

tioner och dels personer.

En variant av designen presenteras i figur 8 (b). Här införes en 

ny variabel, nämligen typ av material i figuren betecknad M. I 

vårt exempel om arbetsprojektorn kunde Ma och Mb förslagsvis be

handla ett visst ämne eller avsnitt och Mc och Md något annat ämne 

eller avsnitt. Designen förutsätter att de två förstnämnda speci

fika materielen kan betraktas som ekvivalenta med de två sist

nämnda.



F. Retest med Kontrollgrupp utan randomisering

Denna designtyp är densamma som A under rena experiment men där man 

av olika skäl tvingats avstå från att göra grupperna likvärdiga. 

Detta är mycket vanligt, då man exempelvis arbetar med klasser 

eller andra naturliga kollektiv som försökspersoner. Grupperna bör 

givetvis ändå göras så lika som möjligt, och randomiseringsinsla- 

get vid bestämmandet av olika behandlingar (experiment- eller kon

trollgrupp) bör finnas kvar. Förmätningen i designen tjänar här 

funktionen att kontrollera likvärdigheten hos grupperna. Med en 

portion intuition parad med logiska överväganden i kompositionen 

av grupper jämte studiet av BV_p-utfallet kan vi säga att vi approxi 

merar den ideala designen A.

De kontrollvariabler som förtjänar särskild uppmärksamhet är inter

na personfaktorer och regressionseffekten. Den förstnämnda kan illu 

streras med följande exempel. En grupp patienter som genomgår psy

koterapibehandling utväljs som experimentgrupp för att studera 

effekten av arbetsterapi på sjukdomsförloppet. En eventuell diffe

rens i denna grupp i förbättrande riktning kan emellertid even

tuellt tilskrivas ett spontant tillfrisknande i gruppen. Den kan 

ha inträffat oavsett behandlingen (arbetsterapin).

Regressionseffekten kan illustreras med ett exempel på hur match- 

ningstekniken ibland missbrukas. Det ideala fallet när matchning 

kan komma in som ett värdefullt komplement i design A visas i fi

gur 9, den övre delen. Här definieras först en ur vilken sedan två 

grupper slumpmässigt väljs ut. Detta markeras i figuren med R
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(randomisering). På basis av resultatet i den efterföljande BV- 

mätningen (BV_p) identifieras individer med samma värden ("tvil

lingar”). Därefter vidtar ett nytt randomiseringsmoment. Slum

pen får nu avgöra till vilken grupp medlemmarna i tvilling

paren ska föras. Slutligen avgör sedan slumpen också vilken av 

grupperna som blir experimentgrupp.

Figur 9 in ungefär här

Den undre delen i figur 9 visar hur matchningen missbrukad åstad

kommer regressioBseffekter. Ett exempel kan lättast förtydliga 

fenomenet. Anta åter att man vill pröva effekten av någon psyko

terapeutisk behandlingsmetod och väljer ut två grupper. Den ena 

gruppen består av patienter och den andra av icke-patienter eller 

någon form av normalgrupp. Vi har alltså två populationer. På 

basis av förmätningen, som består av ett personlighetsinvento- 

rium som mäter ”ångestbenägenhet”, finner man nu att de båda 

gruppernas medelvärden avviker stort från varandra. Man beslu

tar sig då att använda resultaten i BV^ för matchning, som i fi

guren markerats med M. Denna åtgärd vidtar man för att, som man 

felaktigt tror, utjämna olikheten mellan grupperna och åstadkom

ma approximativ ekvivalens. Men observera att förmätningen av

såg ”ångestbenägenhet”. Normalgruppen kan sannolikt betraktas 

(eller har medvetet utvalts) som en extremgrupp i detta avseen

de, dvs tillhöra den extrema ”svansen” (låga värden) i en sådan

fördelning. Vid BV -mätningen kommer deras medelvärde såledess
att förskjutas mot normalgruppens medelvärde dvs regressions- 

effekten kommer att verka. Slutsatser om behandlingseffekter är 

då givetvis vanskliga.
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En annan faktor som drabbar designen med grupper som inte rando
miserats är fenomenet själv selektion. Detta inträffar ibland där 
försökspersoner deltar i någon av grupperna (oftast brukar det 
emellertid gälla experimentgruppen, när denna bestäms före experi
mentets genomförande) på frivillig basis. Det kan ibland misstän
kas att sådana personer, som gärna deltar och ställer upp som 
"försökskaniner", inte alltid är representativa i de avseenden man 
eftersträvar.

Trots de svagheter designen är behäftade med uppmuntras använ
dandet av den när någon av designerna A, B eller C inte är tillämp
liga. Alla ansträngningar bör dock göras för att så långt möjligt 
approximera likvärdighet mellan grupper. Medvetenhet och obser- 
vans av opererande kontrollvariabler i designen är vida bättre 
än inget experiment alls.

G. Retest med randomiserade subgrupper

I vissa situationer, där det inte är möjligt att komponera grup
per via randomisering på inidivnivå, kan man randomisera på sub- 
gruppnivå. Principiellt har designen likheter med den som presen
terats under Posttest med kontrollgrupp (design B) som också vi
sats i figur 4. Där skedde emellertid randomiseringen på individ
nivån .

Om man arbetar med större enheter som exempelvis städer, län, 
skoldistrikt, stadsdelar etc kan man inom dessa låta slumpen ut
välja subgrupper. Dessa blir då i statistisk mening likvärdiga. 
Designen presenteras i figur 10, där också några varianter åter
ges. Beteckningen "0" anger att behandlingen är irrelevant för
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experimentets syfte. Designens grundläggande brist är att ex
terna miljöfaktorer inte kan kontrolleras. Om den kompletteras

Figur 10 in ungefär här

som i 10 b medges dock viss kontroll. Design 10 c är exempel 
på hur misstanke om influenser från interna personfaktorer kan 
åtgärdas.

Retest med randomiserade subgrupper används ofta i s k fält
experiment som något överdrivet innebär att laboratoriesitua- 
tioner flyttats ut till den naturliga miljön. Självfallet på
verkas generaliseringsmöjligheterna i gynnsam riktning av en 
sådan design.

En speciell variant av designen återges i figur 11, som visar 
att den ursprungliga designen i 10(a) kompletterats med två 
grupper, den ena med endast BV^ och den andra med endast BVß.

Figur 11 in ungefär här

Dessa två grupper fyller egentligen funktionen av kontrollgrupp 
och liknar på så sätt Retestdesignen med kontrollgrupp. Den und
viker emellertid retestfaktorn eftersom mätningarna aldrig upp
repas på samma försökspersoner.
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Singelfaktorexperimenten är behäftade med en mycket allvarlig 

restriktion nämligen att verkligheten knappast är "singelfak

toriell”. Det ar sannolikt mycket sällan en variabel opererar 

i ensamt tillstånd i den naturliga miljön. En ekologisk grund

syn, dvs där man betonar samspelet mellan organism och miljö 

(se Björkman, 1978), gör också studier av interaktioner(sam

spel) mellan dessa komponenter intressanta. Verkligheten är 

således av en högre komplexitetsgrad än den, som kan studeras 

via singelfaktorexperiment. Mot bakgrund av detta är det lätt 

att förstå, att introduktionen (i mitten av 30-talet) av fak- 

toriella designer och därmed sammanhängande statistiska ana

lysmetoder åstadkom en smärre vetenskaplig revolution* "Upp

täckten” har ibland betecknats som ett intellektuellt genom

brott av högsta dignitet, och modern experimentell beteende

vetenskap har införlivat de faktoriella designerna i en sådan 

utsträckning att de nu dominerar arsenalen av designer.

Exempel på faktoriell design

Vi ska illustrera med ett fiktivt exempel och fiktiva data 

hur en faktoriell design komponeras. Vi vill kanske i ett expe 

riment studera hur sammansättningen av en grupp i en gruppar

betssituation påverkar prestationer i problemlösningsuppgifter 

Vårt experiment innehåller två variabler där gruppsammansätt

ning (0V) väljs på två nivåer, homogena och heterogena. Den 

beroende variabeln (problemlösningsprestation) väljer vi att 

definiera som poäng på ett ”problemlö.sningstest." Vi skulle nu 

kunna genomföra ett experiment singelfaktoriellt och genom 

slumpmässigt urval ta ut individer till de två betingelserna



dvs till gruppsammansättningarna homogena och heterogena. Vi 
antar att vi genom någon form av förpreparering kan åstadkomma 
homogenitet och heterogenitet i grupperna. Observera här åter 
innebörden av begreppet kontrollgrupp. Ingen av grupperna kan 
sägas vara kontrollgrupp, utan de båda är så att säga varand
ras kontrollgrupper. Experimentschemat eller paradigmet (mönst
ret) återges i tabell 1.

Tabell 1. Singelfaktorexperiment för OV = gruppsammansättning.

GRUPPSAMMANSÄTTNING
homogen heterogen

BV-mått BV-mått

Analysen av utfallet är enkel. Studiet av differensen mellan de 
båda gruppsammansättningarnas BV-mått informerar om effekten av 
OV.

Antag emellertid nu att man har skäl att tro att inskolning i 
grupparbete kan slå ut i problemlösningssituationer. Dessa 
skäl kan vara grundade på teoretiska överväganden eller på en 
samlad erfarenhet eller båda. Vi beslutar oss för att pröva 
detta, och vi får åter ett singelfaktorexperiment som tabell 2

Tabell 2. Singelfaktorexperiment för OV s inskolning
INSKOLNING

utan med

BV-mått BV-mått



visar. Vi har * klassificerat” inskolningsvariabeln i två klas

ser eller nivåer; med eller utan inskolning. Vi har alltså en 

ny OV i detta experiment.

Det är givetvis naiva truismer när vi nu påstår att omvärlden 

inte bara består av randomiserade grupper som konfronteras med 

problemlösningssituationer, vilka opererar 'isolerat som med 

eller utan inskolning. Lika lite förekommer gruppsammansättning 

isolerad från andra variabler. Så varför inte studera de båda 

variablerna gruppsammansättning och inskolning tillsammans - i 

ett och samma experiment? Det är självfallet en mera realistisk 

ansats att studera det gemensamma opererandet av de två variab

lerna, varför vi alltså kombinerar de båda singelfaktorparadig- 

men. Vi har nu ett faktorielit experiment eller en faktoriell 

design, och denna återges i tabell 3. Två oberoende variabler, 

eller som de nu kallas, faktorer ger i denna design upphov till

Tabell 3. En 2x2 faktoriell design 

GRUPPSAMMANSÄTTNING

utan
INSKOLNING

med

fyra OV-kombinationer. Detta ärden enklaste typen av faktoriell de

sign. I tabell 4(a) ges de principiella benämningar man använder 

för faktoriella analyser, och i 4 b ges symboliska beteckningar 

för fortsatta resonemang. Vi ser i figur 4a att de oheroende



variablerna benämns faktorer. På varje faktor har vi valt ut 

två nivåer, och en kombination av nivåer (cellerna i matrisen) 

kallas behandling.

Tabell 4. Benämningar (a) och beteckningar (b) i en 2x2 fakto
riell design.

(a) (b)

Faktor A

nivå
Faktor

nivå

nivå nivå
behandling
(treatment)

B
Eb.

Eb,

Ea 1 Ea2

Vi ska nu illustrera designens förtjänster med fiktiva data och 

urskiljer 4 principiellt olikartade utfall. Vi har innan experi

mentets genomförande genom randomisering valt ut, från en defi

nierad population, en grupp försökspersoner, säg 100. Slumpmäs

sigt fördelas nu dessa på de fyra behandlingarna, så att vi har 

resultatet från 25 fpp i varje cell. Dessa resultat uttrycker vi 

som medelvärden, som i vårt fall alltså är medelpoäng på ett pro- 

blemlösningstest. Vi låter faktor A stå för gruppsammansättning 

där a,j = homogen och a2 - heterogen sammansättning. B står följ

aktligen för inskolning där b^ = utan inskolning och b2 = med in

skolning. Behandlingen a2b^ står sålunda för den grupp av 25 fpp
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som kan karakteriseras som heterogen och inte fått någon grupp- 
arbetsinskolning. I matriserna nedan redovisas således de fyra 
gruppernas medelvärden i ett problemlösningstest. Motsvarande 
grafiska representationer återges i figur 1.

Utfall.I
I tabell 5 har kolumnsummor och radsummor beräknats i matrisen 
för samtliga fyra utfall. Av matris I framgår att inskolnings- 
faktorn haft effekt, och så att de som inte haft inskolning pre
sterat bättre än de med inskolning (föga sannolikt, men det var 
fiktiva datai) Signifikanta viktiga differenser har markerats 
med pilar i samtliga figurer. För gruppsammansättning noteras 
ingen skillnad; a^ = När medelvärdena radvis och kolumnvis
relateras till varandra är det ett sätt att studera huvudeffek
ter. Vi kan alltså i utfall I påstå att huvudeffekten av inskol
ning är signifikant (8 t 4), medan huvudeffekten av gruppsamman
sättning inte är signifikant (6 = 6).

ytfall.II.
I matris II är utfallet principiellt lika det som erhölls i ma
tris I. Här är emellertid den andra huvudeffekten signifikant. 
Homogena grupper presterar bättre än heterogena eftersom 
eller 8>4. Nu är huv.udeffekten av inskolning insignifikant, b^ = b2 
eller 6=6.

Utfall_III
Den tredje matrisen ger inga signifikanta huvudeffekter. Vi får 
ingen signifikant skillnad mellan inskolning och icke inskolning
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när vi studerar radmedelvärdena. Och huvudeffekten av gruppsamman
sättning är också för liten för att uppnå signifikans. Betraktas 
emellertid matrisens celler - vi studerar då enkla huvudeffekter - 
har vi en signifikant differens mellan och eller 9>5.
Detta innebär att homogena grupper presterar bättre än heterogena 
grupper, men bara utan inskolning (b^). På nivån inskolning (b2) 
presterar de lika. Vi har nu exempel på ett samspel eller en inter 
aktion. Denna inträffar, när som här, effekten av en oberoende 
variabel förändras vid olika nivåer på en annan oberoende variabel

Annorlunda uttryckt: effekten av A beror av vilken nivå på B 
(b^ eller b2^ vi har. I vårt exempel har A effekt (dvs a^ / ^2^ 
b^-nivån, men inte på b2_nivån. Effekten av faktor A förändras så
ledes med nivån på B, eller generellt A vid bj / A vid b^ där j 
står för en nivå vilken som helst och j'en annan nivå vilken som 
helst. Vi har alltså konstaterat en interaktion mellan faktorerna 
A och B, eller mellan gruppsammansättning och förekomsten av in
skolning eller ej på problemlösningsprestationer. Grafiskt framgår 
detta av figur 1(111) som en avvikelse från parallellitet mellan 
de två linjerna.

Utfall.IV
Den sista matrisen (IV) innehåller inte heller, precis som ut
fall III, några signifikanta medelvärdesdifferenser, varken rad 
eiler kolumnvis. Medelvärdet är i samtliga fall 6, vilket dock 
inte ger en korrekt bild av utfallet när man studerar enkla huvud- 
effekter. Vi har som i det tredje utfallet åter en interaktion. 
A-faktorn förändras vid olika nivåer på B, och här i utfall IV 
går de i motsatt riktning. Vi kan formulera resultatet så ätt



homogena grupper presterar bättre utan inskolning, medan hetero
gena grupper presterar bättre med inskolning. Utfallet kan gra
fiskt karakteriseras så att linjerna korsar varandra (figur 1:IV)

Figur 1 in ungefär här

Man talar här om en disordinal inte v aktion, eftersom rangord
ningen mellan behandlingarna förändras (linjerna korsar varand
ra). Utfall III ger en ordinal interaktion,d& rangordningen för
blir oförändrad mellan nivåer.

Typer av faktoriella designer
Den ovan beskrivna designen är den enklaste av alla faktoriella 
designer. Man brukar karakterisera designerna med hänsyn till (a) 
hur många faktorer den innehåller och (b) hur många nivåer man ha 
på varje faktor. En 2x2 (”två gånger två”) design innehåller så
ledes 2 faktorer med 2 nivåer på varje faktor. Om vi utökar vårt 
experiment ovan med en nivå ”externt heterogen” på faktorn grupp
sammansättning får vi en 2x3 design. Med ytterligare en faktor 
exempelvis ålder (10,12,14 och 16 år) erhålls en 2x3x4 design).
Vi har nu tre faktorer eller oberoende variabler eller AxBxC. I 
ett sådant experiment har vi tre huvudeffekter och fyra inter- 
aktionseffekter nämligen trippelinteraktionen ABC> och tre två- 
vägsinteraktioner, AB, AC och BC. Komplexitetsgraden i analysen 
ökar således starkt med införandet av varje ny faktor.
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Mellangruppsdesigner

Den design vi använde ovan i vår 2x2 situation är exempel på en 
mellangruppsdesign. Försökspersonerna bestod av fyra olika men 
randomiserade grupper, som också randomiserat fördelades på de 
olika behandlingarna. Men ett nära nog ofrånkomligt faktum i 
beteendevetenskaplig forskning är att individer varierar i 
snart sagt alla avseenden eller mätningar i den beroende varia
beln. Vi måste alltid räkna med individuella differenser. Har 
vi således en faktor A på nivåerna a^, Ö2 och a3 kommer de tre 
grupperna att uppvisa differenser sinsemellan, oavsett om ni
våerna haft effekt eller ej. Här är en av anledningarna till 
varför inlärningspsykologin tidigare ofta använde råttor som 
försöksobjekt. Man kunde bättre reducera inflytandet av indivi
duella variationer och därigenom bättre avläsa ”behandlingsef
fekter". En annan nackdel är att antalet fpp snabbt kan växa i 
höjden vid utvidgningar av desginerna.

Inomgruppsdesigner
Mellangruppsdesignen kan ibland ersättas med en inomgrupps de sign. 
Den innebär att samma försökspersoner utsätts för samtliga ni
våer på en faktor dvs samma grupp försökspersoner genomgår samt
liga tre nivåer a^, och a3* fp jämförs hela tiden med 
sig själv i faktorn A. Inomgruppsdesignen för med sig säkrare 
uppskattningar av behandlingseffekter, eftersom "felvariationer” 
mellan olika nivåer i en faktor på samma grupp är mindre än de 
som uppstår vid mellangruppsdesigner. Det finns också välutveck
lade och raffinerade statistiska tekniker, som omhändertar den



variation som inte är önskvärd vid inomgruppsdesigner.

En annan fördel vid inomgruppsdesginen är det ringa antal fpp 
som behövs jämfört med mellangruppsdesignen. Om vi exempelvis 
behöver 20 fpp på varje nivå a^, a20ch a^ krävs totalt 60 fpp. 
För inomgruppsdesignen skulle det räcka med 20, vilka alltså 
samtliga ges aa^ och a^. Vi behöver således endast 1/3 av 
mellangruppsdesignens totala fp-antal. Användandet av samma 
försökspersoner för succesiva behandlingar har således uppenbara 
förtjänster, varför vi ska uppehålla oss vid inomgruppsdesigner 
ytterligare något.

Inomgruppsdesign och överföringseffekter
Varje inomgruppsdesign inbegriper icke önskvärda överföringsef- 
fekter (carry-over effects) dvs sådana som överförs från en be
handling till en efterföljande. Sådana överföringseffekter här
rör från övning, trötthet eller transfer av olika slag. Till den 
sista gruppen hör exempelvis influenser av framgång eller miss
lyckande i en uppgift på en efterföljande uppgift eller behand
ling. Där dessa effekter inte är de direkta föremålen för stu
dierna, uppstår en kontamination med de oberoende variablerna. 
Det finns emellertid ett antal åtgärder som reducerar eller eli
minerar överföringseffekter. Dessa åtgärder går under den sam
manfattande beteckningen notbal ans er ing9 som är tekniker, som 
systematiskt varierar behandlingsordning för att fördela över- 
föringseffekter. Syftet är att undvika kontamination. Nedan re
dogörs för några av de vanligaste teknikerna.



ABBA-principen

Om vi låter A beteckna en bahandling och B en annan, säger ABBA- 
principen att vi ska lägga dem i ordningen A-B-B-A. Betraktas 
figur 2, den övre figuren, ser vi att denna behandlingsordning 
fördelar de icke önskvärda överföringseffekterna jämnt över A 
och B. Vi antar i figuren att överföringseffekterna på något 
sätt kunnat mätas, och att de ackumuleras succesivt över tid på 
det sätt, som den räta linjen beskriver. En enkel summering för 
de båda behandlingarna visar att EA= EB eller 5= 5.

Figur 2 in ungefär här

Har vi emellertid betingelseordningen ABAB , som i figurens undre 
hälft, ger en summering för B, EB= 6,vilket ska jämföras med A 
där £A= 4. Betingelse B har således ”orättvist" drabbats av över
förings effekt erna .

ABBA-principen står och faller med antagandet ora linearitet, 
varför man ibland noga måste överväga användandet av tekniken.
Inte sällan kan man anta att t ex övningseffekter endast gör sig 
gällande i ett tidigt skede av ett experiment. Vi har kanske den 
krökta (kurvlineära) relation som visas av den streckade kurvan 
i den övre delen av figur 2. Det finns då två möjligheter att re
ducera den effekten: (a) inled experimentet med en övningsfas el
ler (b) ge halva försöksgruppen ABBA-principens motsatta ordning 
dvs B-A-A-B. Den förstnämnda åtgärden syftar givetvis till att sta- 
bilisera effekten av övning, och så att den idealt når en asymp- 
totisk nivå, dvs den nivå där kurvan börjar "plana ut" (se figur 2)
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övningsfas ingår givetvis inte i databehandlingen. Den 
andra åtgärden har den nackdelen att man måste ha ett tillräck
ligt stort antal fpp, för att en halvering ska vara möjlig. De 
båda hälfterna kan bli för små, för att tillåta mera avancerade 
statistiska analyser.

Letinkvadraten
I de fall där man har fler än två behandlingar eller behandlings- 
nivåer rekommenderas latinkvadraten, som fördelar effekterna av 
tidigare behandling lika. Tabell 6 illustrerar konstruktionen

Tabell 6 in ungefär här

av en_latinkvadrat för fyra hetingelsenivåer, a^ - a^. För fyra 
nivåer kan vi tänka oss fyra olika sekvenser (1-4) av nivåerna. 
Detta ger oss en tvådimensionell matris, där kolumner represen
terar betingelser och rader står för försökspersoner. Latinkva
draten visar att en betingelse varje gång följs av en annan och 
ny betingelse. Annorlunda uttryckt förekommer en siffra endast 
en gång, vare sig man läser radvis eller kolumnvis.

Antag nu det hypotetiska utfall, som redovisas i tabell 7. Vi 
har här beräknat kolumnsummor för varje nivå, vilket framgår av

Tabell 7 in ungefär här



Vig
Vi

den understa raden. Varje rad står för en försöksperson, som 
alltså genomgår samtliga fyra betingelser. Vi ser nu att en
skilda försökspersoner avviker från den trend som kolumnsummor
na återspeglar. Försökspersonernas värden, betraktade enskilt, 
är influerade av behandlingseffekter och överföringseffekter 
dvs kontaminåtion. Detta gäller emellertid inte för kolumn- 
summorna, eftersom överföringseffekterna nu utbalanserats.
Detta kan ses av figur 3, där vi tecknat individuella resultat

Figur 3 in ungefär här

mot betingelseordning. Vi använder nu tabell 6 för att se i vil- 
kel ordning nivåerna inträffat. För a^ läser vi alltså av ord
ningen 3, 1, 4 och 2 och deras motsvarande värden i tabell 7 
ger 14, 3, 15, 10. Om vi nu lägger dessa värden i "rätt" ordning 
dvs 1, 2, 3 och 4, får vi 3, 10, 14, 15 vilka återges som kurva 
a3 i figur 3.

Vi ser i figuren att effekten av övning är påtaglig, men den är 
lika för samtliga betingelser. Det föreligger m a o ingen inter- 
aktion (kurvorna är approximativt parallella) mellan betingelse- 
ordning och behandlingseffekter. En efterkontroll av det här 
slaget kan alltid göras när latinkvadrater används. Det är själv* 
fallet också en nödvändig kontroll. Det sagda kan illustreras 
med det utfall som återges i tabell 8, och som visas grafiskt i 
i figur 4. Tabellen innehåller samma kolumnsummor som i det före
gående hypotetiska utfallet. Vi ser här att när de fyra nivåerna
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ges först i en sekvens har de maximal skillnad mellan nivåer.

*3-

Tabell 8 in ungefär här

Detta syns tydligare av figur 4. Vid sista mättillfället 

(betingelseordning 4 i figuren) har differenserna mellan nivåer

na utjämnats. Vi har här alltså ett exempel på interaktion mellan

Figur 4 in ungefär här

betingelseordning och behandling.

Latinkvadraten är, vilket kanske framgått, ett utomordentligt 

sätt med vilket överförningseffekter kan kontrolleras. En latin- 

kvadrat är naturligtvis inte begränsad till fallet med fyra 

betingelser. Man kan också tänka sig 3x3 eller 10x10 kvadrater 

och latinkvadrater finns för övrigt färdigarrangerade för att 

direkt kunna tas i bruk (se t ex Fisher & Yates, 1963).

Statistisk analys av faktoriella designer

Det finns en statistisk analysmetod som är mer eller mindre 

”skräddarsydd” för faktoriella designer. Den går under benämning

en vari an 8 analys och förkortas ANOVA från engelskans analysis 

jof variance. Principiellt och i en ytterst förenklad framställ

ning ska vi ge en redogörelse för hur ANOVA arbetar. Vi väljer 

att illustrera den för det enklaste fallet med en mellangrupps- 

design och två behandlingar, A och B.
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I figur 5 tänker vi oss fallet att de två behandlingarna inte 

har några differentiella effekter. Värdena i de två fördelningarna

>4

Figur 5 in ungefär här

härrör m a o från samma population. I båda fördelningarna finns 

en variabilitet mellan ividivider som beror av experimentfel. 
Oavsett hur noggranna vi varit i våra kontroller kommer vi alltid 

att drabbas av variabilitet, som är orsakad av slumpmässiga9 
osystematiska faktorer. Dessa uppstår på grund av t ex avläs- 

ningsfel hos använda instrument, felregistreringar, icke iden

tiska testförhållanden etc. Vi får nästan alltid sådana experi

mentfel, och de har ingenting med behandlingen att göra. De är 

alltså osystematiska härvidlag. De pilar som utgår från respek

tive fördelning från medelvärdena representerar sådana indivi

duella experimentfel. Differenser inom de båda grupperna (för

delningarna) är alltså enbart utslag av experimentfel. Vi kan 

kalla dessa differenser för inomgruppsvariabilitet.

Samma osystematiska variabilitet kommer också till uttryck i de båda grup

pernas avvikelse från totalmedelvärdet (Mq)• Detta illustreras i 

figur 5 ovanför fördelningar. Experimentfelen ger sig också till

känna som differenser mellan enskilda gruppmedelvärden och total

medelvärdet. Vi utgick nu ifrån att behandlingarna A och B inte 

hade några differentiella effekter dvs A= B. Vi kan då bilda kvo

ten

meliangruppsvariabilitet
inomgruppsvariabilitet

och påstå att den ska vara, i det ideala fallet, =1. Det är ju



/❖/
Vi

två av varandra oberoende uppskattningar av samma sak, nämligen 
experimentfelet. Kvoten ovan kan ju lika gärna skrivas experi
mentfel/experimentfel, och den bör alltså vara 1.

□m vi emellertid har skilda behandlingseffekter, som i figur 6

Figur 6 in ungefär här

så tillkommer ju en komponent i täljaren men inte i nämnaren.
Vi skriver nu

mellangruppsvariabilitet + behandlingseffekt
inomgruppsvariabilitet

Nu blir kvoten större än 1, och en fortsatt statistisk prövning 
avgör om den är tillräckligt stor, för att vi ska kunna säga 
att vi har en signifikant effekt av behandling.

Variansanalysen har en rad av skilda tillämpningsområden, och 
anses av statistiker ha hög ”power”. Den är speciellt användbar 
för beteendevetenskapliga experiment och undersökningar, och vi 
ska granska dess förtjänster närmare under rubrikerna generali- 
tet, kontroll och ekonomi.

Generalitet
Vi har redan tidigare berört de ökade generalitetsmöjligheterna 
hos faktoriella experiment, då vi påstod att de bättre approxi- 
merar verkligheten. Det unika bidrag faktoriella designer inne
fattar, omhändertagandet av interaktioner, har ingen motsvarig
het i singelfaktorexperiment. Detta ska emellertid inte uppfattas 
så, att de senare är överflödiga. Generalitetsförtjänsten hos



faktoriella experiment -föreligger bara i de fall vi har att 

räkna med interaktioner. I sådana fall ger singelfaktorexperi- 

menten samma information.

Kontroll

Inomgruppsdesignen i ett faktoriellt arrangemang gav oss möjlig

heten att kontrollera interindividuella differenser. För denna 

typ av design används en speciell variransanalytisk teknik benämnd 

variansanalys med upprepade mätningar. Stora interindividuella 

variationer gör det svårt att i singelfaktorexperiment påvisa 

förekomsten av behandlingseffekter. Dessa kan bli "maskerade" 

av de stora individvariationerna. Man kan naturligtvis arbeta 

med mycket homogena grupper. Exempel: vi vill studera barns i 

årskurs 6 prestationer på ett synonymordprov. En önskan är nu 

att kontrollera individuella differenser, och'det kanske görs 

genom att endast välja barn med betyget 3 eller 4 till försöks- 

gruppen. Som vi förstår så har detta fört med sig den icke önsk

värda konsekvensen att vi nu bara kan generalisera till motsva

rande (under-)grupp i populationen.

Ekonomi

Förtjänster i ekonomi, inbesparingar av tid och pengar, har 

också tidigare berörts. Vi konstaterade att en faktoriell mellan 

gruppsdesign reducerade antalet fpp i jämförelse med singelfak- 

torexperimenten. En inomgruppsdesign innebar ytterligare en be

sparing.
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Tabell 6. Exempel på en 4x4 balanserad latinkvadrat.
______________________________________ Behandling (A)
Ordning a^ a^ a^

1 1 2 3 4
2 2 4 1 3
3 3 1 4 2
4 4 3 2 1
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Tabell 7. Hypotetiskt utfall i en latinkvadrat.

F .
P ai a2 a3 a4

A 0 M) 7 (2) 14 C3) 16 (4)

B 4 [2) 13 (4) 4 (1) 15 (3)

C 8 (3) 2 M ) 15 (4) 10 (2)

D 9 (4) 12 (3) 9 (2) 5 (1)

21 34 42 46

Tabell 8. Hypotetiskt utfall i en latinkvadrat.

F
P a1 a2 a3 a4

A 0 (1 ) 7 (2) 11 (3) 11 (4)

B 5 (2) 13 C 4) 7 (1) 13 (3)

C. 7(3) 4 m 13 (4) 12 (2)

D 9 (4) 10 (3) 11 (2) 10 (1)

21 34 42 46
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MANUAL FÖR FORSKNINGSRAPPORTER

Vetenskapligt arbete betraktas som slutfört först när arbe
tet rapporterats. Detta sker nästan uteslutande i skriftlig 
form. Den seriöse forskaren har oftast som mål för publice
ring någon internationell vetenskaplig tidskrift. Refuserings- 
procenten är mycket hög. Många beteendevetenskapliga tidskrif
ter refuserar ibland upp till ÖO - 90 % av insända bidrag. 
Detta beror inte så sällan på att författaren/författarna bru
tit mot de regler eller normer som gäller för vetenskapliga 
publikationer. Det finns nämligen internationellt standardi
serade normer för hur en vetenskaplig undersökning, särskilt 
experimentell, ska rapporteras. Ett något anspråkslönare pub- 
liceringsorgan än tidskriften är den institutionella forsk
ningsrapporten. En forskningsbedrivande institution med någor
lunda krav på anseende utger en eller flera rapportserier. Rap 
porten över special- eller fältarbete liknar en institutions- 
rapport. Sådana institutionsrapporter följer också (eller bör 
åtminstoen följa} den internationella konventionen. De anvis
ningar som ges i det fortsatta ansluter i allt väsentligt till 
de internationella reglerna, men har i några enstaka fall till 
rättalagts och modifierats för att passa specifika svenska för 
hållanden.

Det ska påpekas att det yttersta syftet med de internationella 
normerna är att underlätta vetenskaplig kommunikation. För den 
oinvigde tycks reglerna ibland väl petitessartade. Det finns 
dock en lång tradition som motiverar de många reglerna och för 
trogenhet med dessa underlättar såväl läsande som författande.



ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR DISPOSITION OCH STIL

Det som kanske mest skiljer forskningsrapporter från de flesta 
andra skriftliga dokument är den komprimerade dispositionen men 
framför allt stilen. Dagens gigantiska informationsutbud och 
stigande tryckningskostnader gör att rapporten med nödvändighet 
måste göras så kort som möjligt. Man undviker således t ex upp
repningar och långa introduktioner och diskussioner. Man använ
der klara och precisa formuleringar och lägger stor vikt vid 
kontruktion av informationsrika tabeller och figurer.

Ett annat karakteristikum för forskningsrapporter är precisio
nen i terminologin. Svårigheten här berör inte så mycket använ
dande av facktermer - som ju kännetecknas av just precision 
-som bruket av mera vardagliga ord. Vilken frekvens eller kvan
titet ligger t ex bakom uttrycken "ofta" och "ganska mycket”?

Logisk kontinuitet är ett annat kännemärke för forskningsrappor
ter. En logisk disposition och kontinuitet i den totala verbala 
framställningen underlättar för läsaren av rapporten. Mindre pro
fessionella författares rapporter brister ofta i detta hänseen
de. Det händer exempelvis att rapporter innehåller irrelevant 
information, som för bort läsaren från den viktiga huvudsakliga 
informationen och därmed blir framställningen osaromanhängande.

Allmänt sammanfattar en amerikansk publiceringsrekommendation 
(American Psychological Association, 19751 på ett utomordentligt 
sätt vad man stilistiskt bör eftersträva i författandet av en 
vetenskaplig rapport;



"To achieve clarity, good writing must be 'precise in its words, 
free of ambiquity, orderly in its presentation of ideas, eco
nomical in expression, smooth in flow, and considerate of its 
readers, A successful writer invites readers to read, encoura
ges them to continue, and makes their task agreeable by lea
ding them from thought to thought in a manner that evolves from 
clear thinking and logical development." (s 25]

I det följande ges anvisningar för de olika avsnitten i en rap
port i den ordningsföljd de inträffar. Det ska redan nu framhål
las att dessa anvisningar företrädesvis gäller arbeten av em
pirisk (experimentell] karaktär. Arbeten med annan inriktning, 
t ex teoretiska studier, översikter eller litteraturgenomgångar, 
har ingen internationellt standardiserad utformning. De flesta 
anvisningar i redigering och typografi nedan gäller emellertid 
också sådana arbeten. Avvikelser av större betydelse torde huvud
sakligen föreligga i dispositionen.

Pärm eller försättsblad

Ett exempel på försättablad (titelsida] framgår av nästa sida.
Den innehåller följande uppgifter; titel, författare, institution 
och handledare. Av dessa torde endast den förstnämnda bereda någ
ra bekymmer. Titeln ska vara så adekvat som möjligt för innehål
let, men inte för generell och inte heller för specifik. En god 
vägledning är att låta oberoende och beroende variabeln ingå i 
titelformuleringen. Exempel; ”överensstämmelsen teori - praktik 
i vårdutbildningen vad avser munskydds- och rockhygien".

Valet av termer i titeln är av utomordentlig betydelse då dessa 
används för indexering och datoriserad litteratursökning.
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Abstrakt

Termen abstrakt är en försvenskning av engelskans "abstract" 
som är liktydigt med sammandrag. Försvenskningen är ännu inte 
etablerad och godkänd utan behandlas f n i en terminologiut
redning i Sveriges Standardiseringskommission. Vi tillåter oss 
emellertid tills vidare gissa att den blir standard.

Ett abstrakt följer direkt efter försättsbladet, och får inte 
omfatta mer än 175 ord (kan vara mindre beroende på tidskrift). 
Det innehåller information om följande av rapportens innehåll; 
problemställning, metod, resultat och slutsatser. Där så anses 
väsentligt, eller om utrymmet medger, anges fp-antal och deras 
karakteristika, design, och mät(test1-instrument. Ett abstrakt 
får inte innehålla någon ny information, som man sedan inte kan 
hitta i rapporten. Även abstrakt indexeras för datorsökningar 
varför stor vikt måste läggas vid valet av termer.

Ett abstrakt skrivs med enkelt radavstånd på en egen sida som 
inte får pagineras.

Introduktion

Avsnittet är rubriklöst, eftersom det är självklart att det är 
en introduktion som inleder en rapport. Inte heller denna sida 
pagineras. Detta avsnitt har till uppgift att introducera lä
saren i problemområdet och ge en bakgrund till den valda problem 
ställningen. Introduktionen innehåller ofta referenser till ti
digare arbeten inom området. Dessa ska emellertid inte beskri
vas för yvigt utan begränsas till viktiga slutsatser eventuellt



kompletterade med korta metodbeskrivningar eller annan för pro
blemet nödvändig information. Hela avsnittet bör skrivas så att 
det motiverat och logiskt leder fram till den problemställning 
som gäller för rapporten, och som avslutar introduktionsavsnit- 
tet tillsammans med eventuella hypoteser.

Metod

Metodavsnittet innehåller vanligen underrubrikerna försöksper
soner, instrument (apparatur] och procedur. Sammanfattningsvis 
beskrivs här undersökningens totala tillvägagångssätt. Mottot 
för författarskap här ska vara replikation dvs undersökningen ska 
vara möjlig att upprepa under exakt samma betingelser som gäller 
för den aktuella. Detta får till följd att avsnittet många gång
er blir mycket detaljerat. Det är emellertid inte enbart replika- 
tionskravet som är orsak härtill. En detaljerad beskrivning ger 
också läsaren möjlighet att värdera undersökningen som helhet.
X det följande ges anvisningar för underrubriker tagna separat.

Försökspersoner

De i undersökningen ingående försökspersonerna ska specificeras 
med hänsyn till kön, ålder eller andra för problemställningen 
viktiga karakteristika. Vidare anges antal fpp (per betingelse 
eller grupp] liksom den teknik som användes vid urvalet av dem. 
Bortfall specificeras i antal och orsaker. Om fpp arvoderats för 
sin medverkan skall detta anges.



/st

*

Instrument

För denna rubrik förekommer alternativ av typen test(-instrument), 
mätinstrument, mätmetod, apparatur, etc. Standardinstrument som 
är vanligt förekommande behöver inte detaljerat beskrivas.

Enkäter, frågeformulär, intervjufrågor bör redovisas i sin hel
het när det är fråga om nykonstruktioner. Dessa, liksom instruk
tioner till fpp, återges emellertid i särskilt appendix (eller 
bilaga).

Procedur

Under procedur beskrivs hur man åstadkommit eller arrangerat 
den oberoende variabeln (manipulationen], hur man bildat olika 
grupper, hur man kontrollerat inflytandet från ovidkommande vari- 
abler och hur man gett instruktioner. Här krävs mycket detaljerad 
information.

Resultat

Här presenteras i sammanfattad form undersökningens resultat.
Några rådata presenteras vanligen inte. Endast data som har 
direkt anknytning till problemställningen återges. Beteende- 
vetenskapliga undersökningar ger ofta upphov till en stor data
massa, varför man måste lägga stor omsorg vid att presentera 
data på ett så ekonomiskt och informatiosnrikt sätt som möjligt.
I det sistnämnda avseendet fyller tabeller och figurer en viktig 
funktion (se nedan]. Observeras bör att denna rubrik inte inne
håller några implikationer eller generella slutsatser av resul
taten. Resultatrubriken innehåller snarare en mer eller mindre 
objektiv eller neutral beskrivning av utfallet.



Diskussion
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Det är först under rubriken Diskussion man tillåts att dra slut

satser, tolka och värdera resultaten. Avsnittet inleds vanli

gen med en klar formulering om hypotesen C-erna) verifierats eller 

falsifierats, alternativt om (hur) en frågeställning besvarats. 

Man granskar likheter och olikheter med tidigare erhållna resul

tat i området och redovisar eventuella teoretiska/praktiska im

plikationer.

Man kan också diskutera eventuella brister i undersökningen och 

föreslå förbättringar för fortsatt forskning.

Avsnittet medger, jämfört med övriga avsnitt, en relativt hög 

grad av frihet och utrymme för subjektivitet hos forskaren.

Detta leder ofta för den oprofessionelle författaren till att 

alltför vittgående och generella slutsatser och tolkningar pre

senteras; att data inte håller för utsagor i diskussion. Man bör 

hålla i minne att distansen mellan begreppen i problemställ

ningen och undersökningsgruppernas medelvärden (t ex) ofta är 

mycket lång.

Referenser

Detta avsnitt, som börjar på ny sida, avslutar vanligen forsk

ningsrapporten. Som allmän regel gäller att varje skriftligt 

dokument som citeras eller refereras till i rapporten måste 

återfinnas fullständigt specificerad (se nedanl i referenslis

tan. Denna upprättas efter detaljerade standardiserade regler, 

vars syfte är att underlätta för läsaren i litteratursökningen, 

och återfinnes under ett separat avsnitt nedan.



Appendix (bilaga)

I förekommande fall, och av skäl som ovan angivits (nykonstrue- 
rade instrument), åtföljs rapporten av en bilaga, som också bör
jar på ny sida. Förutom nykonstruktioner av instrument redovi
sas i appendix också mera ovanliga och/eller komplicerade mate
matiska eller statistiska formler, nya dataprogram som inte är 
publicerade och i språkforskning ofta också använt verbalt ma
terial. Alla slag av frågeformulär (attitydmätningar, enkäter 
etc) bör återfinnas i appendix i originalutseende, såsom de an
vänts i den aktuella undersökningen.

KONSTRUKTION AV TABELLER

Tabellen är ett ekonomiskt och överskådligt sätt att presentera 
information om den är välkonstruerad. Den har till huvudsaklig 
uppgift att komplettera texten, inte duplicera den. Endast vissa 
påtagliga, centrala och för problemställningen/hypotesen relevan
ta data i tabellen ska behandlas i texten.

Tabeller numreras alltid löpande. Om rapporten innehåller ett 
appendix identifieras tabellerna i denna löpande alfabetiskt i 
versaler (Tabell A osv).

En text föregår alltid tabellen, och den är placerad ovanför ta
bellen. Av denna text ska klart framgå, i kortfattad form när
mast "telegramstil”, vad tabellens siffror representerar. Und
vik vertikala streck för markering av kolumner. Var istället 
generös med "luftigheten” mellan kolumner. Nedan ges ett exem
pel på en tabell.



>n

Vä

Tabell 6. Medelpoäng för grupperna pojkar och flickor, med 
eller utan förträning, vid olika årskurser.

Poäng
Grupp åk 2 åk 3 åk 4

Pojkar
Med förträning 18 20 21
Utan förträning 13 14 12

Flickor
Med förträning 19 19 24
Utan förträning 14 12 14

KONSTRUKTION AV FIGURER

Figur är den sammanfattande benämningen på alla slag av illu
strationer inkluderande diagram, kartor, skisser, fotografier 
etc. För dessa gäller liksom för tabeller att de ska komplette
ra texten inte duplicera den. Figuren åtföljs av en text, som 
emellertid i motsats till tabeller står under figuren. I ett 
diagram ska båda axlarna benämnas och måttenhet anges. En god 
regel är vidare att oberoende variabeln får utgöra x-axeln 
(abskissan) och den beroende utgör y-axeln (ordinatan). Om fi
guren innehåller ett antal kurvor bör ur läslighetssynvinkel 
deras antal inte överstiga 4. Man brukar också konstruera fi
guren så att längden på y-axeln är c;a 75 % av x-axeln. Figu
rer numreras liksom tabeller löpande. Ett exempel på en figur 
återfinnes i figur 1.
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ClTERINGSTEKNIK

Citat i en rapport får självklart inte undergå några som 
helst förändringar från originalkällan. Kortare citat (1-3 
rader) kan skrivas i den löpande texten, medan längre citat 
återges i ett fristående block (stycke). Ett citat ska alltid 
åtföljas av sidhänvisning till källan. Några exempel på cite- 
ringstekniker:

Bengtsson (1975) rapporterar i sin undersökning följande: 
"Förskolebarnen visade en lägre grad av latent aggressivitet 
i testsituationen”, (s 133)

En forskare kunde påvisa att "Förskolebarnen visade en lägre 
grad av latent aggressivitet..." (Bengtsson, 1975, s 133),

REFERENSER I LÖPANDE TEXT

Referenser i text sker med angivande av författares efternamn 
Samt publiceringsår. Exempel:

I en studie av förskolebarn (Bengtsson, 1975)

I en studie som utförts av Bengtsson (19751

Om flera författare står för en referens anges bådas efternamn 
Om denna referens återkommer i den löpande texten behöver en* 
dast den förste författarens efternamn anges åtföljt av et al 
Exempel:

Bengtsson, Jonsson, & Lagerström (1972) fann (första referens- 
tillfället)
Bengtsson et al (1972) fann (fortsatta referenstillfällenl
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När en författare redovisat flera arbeten återges dessa i kro
nologisk ordning. Exempel:

Bengtsson har i ett antal rapporter (Bengtsson, 1973, 1975,
1976 a, 1976 b)

Om flera olika författare refereras anges de alfabetiskt med 
efternamn och åtskilda genom semikolon. Exempel:

Nyligen presenterade studier (Bengtsson, 1973; Larsson, 1972; 
Nilsson, 1971) har visat ,

REFERENSLISTA

En referenslista innehåller de arbeten, som man citerat eller 
åberopat i den föregående löpande texten. Den får inte innehål
la några referenser utöver vad som återfinns i texten men inte 
heller utelämna någon. Referenserna måste vara korrekta och full
ständiga för att möjliggöra en identifiering av originalet vid 
exempelvis en litteratursökning.

De olika elementen i en referens uppträder i följande ordning

1) författare: samtliga författares efternamn och förnamnsini-
tialer i nämnd ordning

2) titel: rapport- eller artikeltitel, kapitel eller bok

3) publika- för böcker - förlagsort, förlag, tryckår
tionsdata: för tidskrifter - fullständigt tidskriftsnamn

publiceringsår, volym, sidhänvisningar

Punkt används för att separera de tre huvudenheterna i en refe
rens :



Författare. Titel. Publikationsdata. Inom dessa element sker 
separering via komma. Titel på bok och tidskriftsnamn kursive
ras (stryks under) alltid. Exempel på och anvisningar för refe
renser 
1) Bok

Shephard, G. M. The synaptic organization of the brain. New
Oxford University Press, 1974.

b) Kapitel i handbok eller ”reading”
Fourtes, M. G. F. Generation of responses in receptors.I: W.R.

Lowenstein (Ed).
Handbook of sensory physiology. I: Principleso-f receptor physiology. Bertil; Springer, 1971.

c) Tidskrift
Sternberg, S. High-speed scanning in human memory. Science,1966, 

153, 652-654.
d) Om samme författare återfinns på flera ställen i referenslis

tan återges vederbörandes arbeten kronologiskt.
e) Om samme författare publicerat flera arbeten under samma år 

arrangeras dessa alfabetiskt i titelordning (bestämd eller 
obestämd artikel, räknas emellertid inte).

f) När medförfattare uppträder arrangeras referenslistan alfabe
tiskt på den andre författarens initial i efternamnet. Om 
den förste författaren också återfinns självständigt arrange
ras först enligt d). Exempel på d) e) och fl;
Bengtsson, 3. ... 1972 
Bengtsson, 3. ... 1976
Bengtsson, 3. Anestestisk ...... 1977, 2, 3-7, (a)
Bengtsson, 3. Bedövning ........ 1977, 1^, 4-8. (b)
Bengtsson, 3., & Larsson, S. ... 1970 
Bengtsson, 3., Carlsson, F., & Knutsson, S. 1968

f



g) Där författarnamn till ett arbete inte angetts ordnas arbe
tet alfabetiskt, referenslistan med hänsyn till titelns ini
tialbokstav (artiklar, undantagna)

h) Om en myndighet, organisation etc anges som författare för
tecknas denna alfabetiskt

i) Personligt samtal eller personlig korrespondens anges så 
exakt som möjligt. Exempel:
Bengtsson, J. Personlig kommunikation, 3 juli, 1971.

j) För tidningsartiklar gäller att tidningen behandlas som för
fattare i referenslistan om författare ej angivits. Exempel: 
Dagens Nyheter, 1978, 5 juli, s 14.

SPECIELLA STILISTISKA REKOMMENDATIONER 
Tempus
Vanligen skrivs rapporten så att man alternerar mellan presens 
och imperfekt. Det senare används i introduktionen när man exem
pelvis granskar den tidigare forskningen ("Bengtsson (1975) rap
porterade att ..."). Imperfekt förekommer även vid procedurbe
skrivningen, eftersom undersökningen redan genomförts och är att 
betrakta som historia.

Presens används företrädesvis under rubriken "Diskussion" men 
även i resultatbeskrivningen. Detta tempus är här adekvat och för 
stärker karaktären av dialog mellan författare och läsare.

Pronomen

Det har länge varit en stark tradition att forskningsrapporter 
formulerats i tredje person och i passiv form ("Man beslöt att 
två grupper skulle användas). En förändring tycks här emellertid 
vinna allt större terräng. Där det klart framgår (eller klart ska 
framgå) att det rör sig om författarens egna åsikter, gissningar.



tolkningar etc - dvs utsagor av subjektiv karaktär - rekommende
ras formulering i första person ("jag”, "vi"). Sådana fall in
träffar ibland också i procedurbeskrivningen ("För att kontrol
lera inflytandet av ovidkommande variabler använde vi oss av 
randomiserat urval”]. Ett konsekvent användande av första person 
rekommenderas dock inte, då det tenderar att avlägsna läsaren 
från ämnet.

TYPOGRAFISKA REKOMMENDATIONER

All löpande text skrivs med radavståndet 1,5, och för nytt stycke 
dubbleras detta avstånd. Bilaga 1 exemplifierar margpositioner, 
pagineringsposition, textavstånd till papperets övre och undre 
kant, styckeindelning och rubrikhierarki. För den senare finns 
två alternativ;
Systematisk_maskinskrivning (svensk standard]
RUBRIK rang 1
RUBRIK " 2
Rubrik ”3
Rubrik " 4
Int§rnationell_yetenskaglig_tidskriftsstandard

Centrerad huvudrubrik
Sidrubrik

Indragen rubrik

rang 1 
” 2 
" 3

Om rapporten kräver 4 rubriker används en till de föregående 
överordnad rubrik, som skrivs i versaler och centreras;

RUBRIK
Abstrakt, tabell- och figurtexter samt längre citat (blocki 
skrivs med radavståndet 1.



&

Paginering börjar på sid 3 med siffran 2. Abstrakt och Introduk
tionens första sida pagineras inte.

Kortare rapporter (mindre än 25-30 sidor) med den ungefärliga 
disposition som presenterats i föreliggande anvisningar kräver 
ingen innehållsförteckning. En sådan är dock att rekommendera 
för mera omfattande arbeten.

Man bör inte förringa betydelsen av en attraktiv typografisk ut
formning. En slarvigt utskriven rapport stimulerar inte till läs
ning.
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Bilaga 1.

Exempel på typografisk disposition
(Rubrikhierarki enligt Systematisk maskinskrivning]

METOD

Apparatur

Hörtrösklar

Data inhämtades via Békésy-audiometer, Grason-Stadler modell 
E 800. Hörtelefoner av typ TDH-39 var anslutna till audiome- 
tern. Experimentet utfördes i ett specialkonstruerat ljudiso
lerat testrum, där brusnivån uppmättes till maximalt 15 dB vid 
testfrekvensen 25Q cps. Augiometern var kalibrerad med hjälp 
av en Bruel Kjaer ljudnivåmätare typ 2604,

Reflextrösklar

För reflextröskelbestämningarna kompletterades apparaturen med 
en Madsén impedansmätare, typ 2061. Ovan nämnda hörtelefoner 
applicerades på fp's vänstra öra och impedansmätarens mätsond 

i det högra örat. För den akustiska stimulusbjudningen vid re- 
fleströskelmätningen ersattes stimulusgivaren på Madsén-impedans- 

mätaren med Båkésy-apparaturens hörtelefon. Kalibrering skedde 
mot rekommenderade ISO-värden.

Försökspersoner

Tjugotvå universitetsstuderande (13 kvinnliga och 9 manligal 
tjänstgjorde som försökspersoner. Åldern varierade mellan 21 och 
31 år och medelåldern beräknades till 23,5 och medianåldern till 
22.8 år. Samtliga försökspersoner kunde karaktäriseras som audio- 

logiskt osofistikerade.

En otologisk undersökning inledde experimentet och samtliga pas

serade utan anmärkning. Dock uteslöts senare 5 av det ursprungli
ga antalet 27 på grundval av hörtrösklarnas positioner. Dessa upp
fyllde inte kriteriet för normalhörande.


