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Klassisk testteori kan mäta ett provs reliabilitet genom analyser av 
testtagares poäng vid ett visst provtillfälle. Att följa gällande riktlinjer 
för provkonstruktion ökar sannolikheten för hög reliabilitet i provet. 
(Nilsson, 1979). I den föreliggande studien granskades ett företags 
provbank om 570 uppgifter, fördelade över nio delprov, utifrån 
riktlinjerna för provkonstruktion. Delproven avser att mäta kunskaper 
inom vård och omsorg. Efter att ett av delproven administrerats till 44 
undersökningsdeltagare, genom ett Internetbaserat verktyg, bestämdes 
reliabiliteten och delprovet analyserades statistiskt för svårighetsgrad, 
diskrimineringsförmåga och distraktoreffektivitet. Den vanligaste 
avvikelsen från riktlinjerna var överflödig text vilket förekom i 54 % 
av uppgifterna medan 8 % var helt fria från avvikelser. Reliabiliteten 
för delprovet var låg (Cronbachs alfa = 0,52). Totalt 21 uppgifter (81 
%) var lämpliga att användas igen, sett utifrån 
diskrimineringsförmåga. Av distraktorerna var 58 % lämpliga att 
användas igen. Företagets prov har stor potential men en del uppgifter 
och distraktorer måste revideras inför framtida administrationer. 

 
 
Nationalencyklopedin (2010) definierar psykologiska test som ”objektiva instrument för 
att bl.a. mäta eller uppskatta någons personlighet, egenskaper, begåvning, anlag och 
färdigheter”. I denna uppsats kommer fokus uteslutande att ligga på test som mäter 
kunskap vilket är en typ av färdighet. Klassisk och modern testteori, vilka redovisas 
nedan, kan tillämpas på samtliga typer av psykologiska test men enbart deras tillämpning 
på test som mäter kunskap kommer att hänvisas till här. Test som mäter kunskap kommer 
hädanefter att benämnas ”prov”.  
 
Prov kan vara antingen praktiska eller teoretiska. Praktiska prov är exempelvis arbetsprov 
vilka kan utkrävas som underlag för en anställning, medan teoretiska prov kräver 
muntliga eller nedskrivna svar på en eller flera uppgifter rörande ett visst ämne eller 
område (Wedman, 1988). Prov kan även vara normrelaterade eller kriterierelaterade.  
 
I ett normrelaterat prov jämförs den enskilde testtagaren med normen – övriga testtagare 
som har gjort samma prov, antingen vid samma provtillfälle eller vid ett annat (Cohen & 
Swerdlik, 2005). Syftet med en normering är att möjliggöra en rangordning av testtagare 
för att på så sätt avgöra hur stor andel av dessa, i procent, som erhållit en viss normerad 
poäng (Cohen & Swerdlik, 2005). Därmed kan också andelen testtagare i, under eller 
över en viss poäng räknas ut. Ett exempel på ett normrelaterat prov är högskoleprovet 
(Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 2010). 
 
Ett kriterierelaterat, även kallat målrelaterat, prov mäter den absoluta kunskapsnivån 
inom ett visst ämne eller område, där betyg eller omdöme sätts på testtagarens resultat i 
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relation till ett kriterium eller en kriteriegräns (Cohen & Swerdlik, 2005). Till skillnad 
från ett normrelaterat prov är alltså syftet med ett kriterierelaterat prov inte huvudsakligen 
att rangordna testtagare utan att mäta kompetensnivån i förhållande till ett fastställt 
kriterium. Ett exempel på ett kriterierelaterat prov är körkortsprovet vilket mäter den 
teoretiska kunskap som anses nödvändig för att köra motordrivna fordon i trafik. Provet 
som har granskats i denna studie är konstruerat av forsknings- och utvecklingsinstitutet 
Institute for Skill Supply by E-Assessment, ISEA, och är kriterierelaterat. Mer om ISEA 
och deras prov redovisas nedan. 
 
Utöver indelningen i norm- och målrelaterade prov delas uppgifter in i hur testtagaren 
skall avge sitt svar – uppgifter kan vara antingen öppna eller slutna. Till slutna uppgifter 
hör sant/falsk-uppgifter samt flervalsuppgifter där testtagarna markerar ett av två eller 
flera givna alternativ (Ebel, 1972). Högskoleprovet, körkortsprovet och ISEAs prov är 
alla exempel på prov bestående enbart av flervalsuppgifter. Vid öppna uppgifter kan 
testagaren avkrävas korta svar bestående av ett enda ord eller en mening, eller långa svar, 
så kallade essäuppgifter, vilka kan omfatta allt från några rader till flertalet A4-sidor 
(Ebel, 1972).   
 
Ett provs kvalitet mäts genom dess validitet och dess reliabilitet. Ett prov med god 
validitet anses mäta den kunskap som provet avser att mäta (Cohen & Swerdlik, 2005). 
Denna studie omfattar organisationen ISEAs teoretiska prov vilket avser att mäta 
kunskaper inom äldreomsorgen. Följaktligen innebär det att om ISEAs prov har god 
validitet kan det sägas mäta kunskaper inom just äldreomsorgen. För att god validitet ska 
vara möjlig krävs emellertid en hög reliabilitet, vilket innebär att provet mäter likadant 
varje gång det administreras (Cohen & Swerdlik, 2005). Provet ska alltså vara 
konsekvent, eller pålitligt, i sina mätningar för att reliabiliteten ska vara hög. En hög 
reliabilitet innebär dock inte per automatik att validiteten är god – ett prov som är 
konsekvent i sina mätningar men mäter fel kunskap har en hög reliabilitet men en låg 
validitet. I strikt mening är det dock inte provet i sig som kan vara reliabelt, utan själva 
mätningen vilken är kopplad till testtagarna och mättillfället. Det är därför viktigt att inte 
förlita sig på alltför gamla reliabilitetstester utan att göra dem fortlöpande. För 
läsbarhetens skull kommer dock reliabilitet fortsättningsvis attribueras till provet hellre 
än mätningen. 
 
Blooms taxonomi 
Vid konstruktion av prov kan en taxonomi användas för att för varje uppgift avgöra 
vilken kognitiv nivå den mätta kunskapen ligger på. Den vanligaste taxonomin var 
tidigare Blooms taxonomi i vilken den kognitiva nivån mäts i djup (Ebel, 1973; 
Gronlund, 1982; Wedman, 1988). Taxonomin består av en enskild axel i vilken 
kunskapsdjupen delas upp i sex hierarkiska steg där djup kunskap eftersträvas och 
värderas högre än ytlig kunskap. De sex stegen är kunskap, förståelse, tillämpning, 
analys, syntes, och värdering (Bloom, 1956). Kritiker har ifrågasatt om det verkligen 
råder en hierarki mellan djupen även om de håller med om att de sex områdena i Blooms 
taxonomi existerar (Schneider & Wineburg 2009; Seddon, 1978). 
 
I början av 2000-talet reviderades Blooms taxonomi. De ursprungliga sex substantiven i 
stegen omformulerades till verb och tilläts överlappa, samtidigt som en andra axel 
tillfördes (Anderson, Krathwohl, Airasian & Bloom, 2001). Den ena axeln i Blooms 
reviderade taxonomi består av minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa 
medan den andra axeln består av fyra kunskapsdimensioner, faktakunskap, 
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begreppskunskap, procedurkunskap, och metakognitiv kunskap. Faktakunskap anses vara 
den enklaste kunskapen medan metakognitiv kunskap anses vara den mest komplexa 
(Anderson et al., 2001). De två axlarna formar en matris där kognitivt djup och 
kunskapsdimension kan kombineras valfritt. Detta underlättar vid provkonstruktion och 
låter konstruktören överblicka vilken eller vilka kunskapsdimensioner och kognitiva djup 
som varje uppgift i det egna provet mäter. Användningsområdet för den reviderade 
taxonomin blir då möjligheten att kontrollera den kognitiva nivån på befintliga uppgifter 
och att vid behov skapa nya uppgifter på kunskapsdjup där sådana saknas. Detta kan vara 
av vikt bland annat vid kriterierelaterade prov där högre betyg kräver visad kunskap på 
djupa kognitiva nivåer (Skolverket, 2010). 
 
De första djupen, minnas, förstå, tillämpa och analysera, vilka inte kräver eget skapande, 
mäts lämpligast med flervalsuppgifter (Downing, Haladyna & Rodriguez, 2002; 
Gronlund, 1982; Wedman, 1988). Detta för att flervalsuppgifter är objektiva och därför 
rättas likadant mellan bedömare, vilket eliminerar bedömarens subjektiva inverkan på ett 
betyg eller omdöme. De sista två stegen, värdera och skapa, kräver att testtagaren själv 
skapar något och kan därför inte mätas med flervalsuppgifter, utan mäts lämpligast med 
essäuppgifter (Gronlund, 1982). 
 
Riktlinjer för provkonstruktion 
Inom provkonstruktion finns riktlinjer för hur prov och uppgifter ska konstrueras. 
Gronlund (1982) skriver att genom att följa dessa riktlinjer kommer uppgifterna att vara 
”både viktiga och lätta att förstå, samt möjliga att svara rätt på endast av dem som har den 
relevanta ämneskunskapen” (sid. 40, min översättning). Nilsson (1979) testade effekten 
av att avvika från dessa riktlinjer och fann att detta sänkte reliabiliteten för provet. 
Downing, Haladyna och Rodriguez (2002) granskade 31 guider för provkonstruktion och 
sammanställde dessa i en reviderad lista av aktuella riktlinjer för konstruktion av 
flervalsuppgifter. Se appendix för en översättning av de sammanställda riktlinjerna. 
 
En av riktlinjerna, riktlinje 13 att lästiden ska minimeras i varje uppgift, avviks ofta ifrån 
om provkonstruktören är eller har varit lärare, då denne kan se testtillfället som ett 
tillfälle att även lära ut kunskap hellre än att enbart testa kunskap (Gronlund, 1972). 
Lästiden förlängs genom att text annan än den regelrätta frågeställningen tillförs 
stammen. Texten kan vara information som är oberoende för frågeställningen men som är 
relaterad till det testade området, och läggs till i syfte att lära ut kunskap (Gronlund, 
1972). Den kan även vara en fallbeskrivning vilken består av en eller flera meningar ofta 
med information om en fiktiv karaktär eller situation, i syfte att tvinga testtagaren att 
koppla den teoretiska kunskapen till en verklig situation (Wedman, 1988). Nackdelen 
med en längre text är att uppgiften riskerar att i ökad grad mäta läsförståelse snarare än 
den avsedda kunskapen och bör av den anledningen användas sparsamt eller inte alls 
(Gronlund, 1972; Wedman, 1988). I studien av Downing et al. (2002) får riktlinjen stöd i 
67 % av guiderna medan den inte omnämns i 33 % av guiderna. Ingen guide tar dock 
avstånd från riktlinjen och ingen sätter sig heller emot den. Se Tabell 8 för exempel på en 
uppgift där lästiden ej är minimerad.  
 
En annan riktlinje som ofta avviks från är riktlinje 28, att ledtrådar till det korrekta svaret 
ska undvikas (Gronlund, 1972). Ledtrådar kan förkomma på flera sätt (Se Tabell 11, 
riktlinje 28a-f i appendix) och medför att sannolikheten att avge ett korrekt svar ökar, 
även för testtagare som inte vet det korrekta svaret. Detta leder till att totalpoängen 
riskerar att bli missvisande och att provets validitet försämras (Gronlund, 1972). I studien 
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av Downing et al. (2002) får riktlinjen stöd i 96 % av guiderna medan den inte omnämns 
i 4 % av guiderna. Ingen guide tar dock avstånd från riktlinjen och ingen sätter sig heller 
emot den. Se Tabell 9 för exempel på en uppgift där ledtrådar till det korrekta svaret 
förekommer. 
 
Testteori 
När ett prov utsätts för en kvalitetskontroll används testteori som underlag för denna. 
Inom testteori finns två skolor där den ena är klassisk testteori, även kallad true score 
theory, och den andra är modern testteori, även kallad item response theory. Såväl 
klassisk som modern testteori bygger på logik och matematik och behandlar därför 
provets reliabilitet, snarare än dess validitet (Algania & Crocker, 1986). Klassisk testteori 
fokuserar på testtagares poäng på ett prov och bygger på antagandet att varje testtagare 
har en sann poäng på provet och att denna uppnås om provet saknar slumpmässiga mätfel 
(Cohen & Swerdlik, 2005). Modern testteori fokuserar istället på testtagares prestation på 
de enskilda uppgifterna och bygger på att provet mäter endimensionella egenskaper vilka 
finns underliggande hos testtagarna och vilka reflekteras av uppgifterna (Cohen & 
Swerdlik, 2005). Modern testteori beskriver alltså relationen mellan en underliggande 
förmåga hos en testtagare och sannolikheten att besvara en viss uppgift korrekt. 
 
Hambleton, Swaminathan och Rogers (1991) pekar ut fyra huvudsakliga brister med 
klassisk testteori. Den, enligt dem, största bristen är att testtagarens egenskaper och 
provets egenskaper inte kan separeras utan endast kan ses i varandras sammanhang. Detta 
innebär att en testtagare som skrivit ett prov med låg svårighetsgrad kommer att erhålla 
ett bättre resultat och således framstå som mer kompetent än en testtagare som skrivit ett 
prov med en hög svårighetsgrad om testtagarnas sanna kompetensnivå är identisk. Den 
andra bristen är att provets och uppgifternas egenskaper är beroende av testtagarna och 
mättillfället. Reliabilitetskoefficienten bestäms genom spridningen av poäng runt 
medelvärdet för totalpoängen i ett prov och varierar därför beroende på testtagare och 
mättillfälle. Följden blir att om en uppgift eller testtagare läggs till eller tas bort ur en 
mätning kan provets egenskaper ändras markant. Detta kommer att exemplifieras i 
diskussionsdelen av denna rapport. Den tredje bristen är att mätfelet endast räknas ut för 
provet i sin helhet och antas vara konstant trots att det varierar mellan testtagare. Den 
fjärde och sista bristen är att teorin är testorienterad hellre än uppgiftsorienterad vilket 
inte ger information om hur en enskild testtagare eller grupp antas prestera på en given 
uppgift. 
 
Trots bristerna har klassisk testteori använts som utgångspunkt för granskningen och 
analysen i denna studie. Det beror på att i motsats till klassisk testteori, kräver modern 
testteori att vissa antaganden uppfylls. Bland dessa finns antagandet om 
endimensionalitet. Antagandet innebär att det statistiska beroendet mellan uppgifter ska 
kunna förklaras av en enda underliggande egenskap (Algania & Crocker, 1986), vilket 
inte kunde garanteras i detta prov. Modern testteori kräver även stickprov på mellan 200 
och 1000 testtagare för en träffsäker analys, beroende på vilken modell inom modern 
testteori som används (Algania & Crocker, 1986). Klassisk testteori tillåter mindre 
stickprov än modern och eftersom stickprovet endast utgjordes av 44 testtagare ansågs 
klassisk testteori vara den enda lämpliga. Inom klassisk testteori finns ingen nedre gräns 
för hur litet ett stickprov skall vara, även om en tumregel att hålla sig till är att antalet 
testtagare skall vara fem till tio gånger så många som antalet uppgifter (Nunnally, 1967, 
refererat i Algania & Crocker, 1986), vilket inte uppfylldes i föreliggande studie.  
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ISEA 
Forsknings- och utvecklingsinstitutet ISEA, Institute for Skill Supply by E-Assessment, 
är en ideell förening vars syfte är att ”på vetenskaplig grund, utveckla en branschneutral 
metod som är kvalitetssäkrad, effektiv, användarcentrerad och verklighetsanpassad” 
rörande kompetensutveckling av anställda inom äldreomsorgen och validering av deras 
kunskap med stöd av IT-teknik (ISEA, 2010). Inom äldreomsorgen saknar cirka 50 % av 
de anställda en formell utbildning och på grund av detta har ISEA utvecklat ett prov, 
bestående av en praktisk del och en teoretisk del, tänkt att mäta och validera kunskapen 
hos de som saknar formell utbildning (ISEA, 2010).  
 
I denna studie har ISEAs provbank om 570 uppgifter granskats visuellt utifrån 
riktlinjerna för provkonstruktion. Av dessa uppgifter finns utvalda exempel, samt förslag 
på ändringar av dessa, redovisade i resultatavsnittet. Provbanken utgör grund för hela 
ISEAs teoriprov vilket är uppdelat i nio delprov. Tillsammans avser proven att täcka in 
den kunskap som krävs för att fullgott kunna sköta ett arbete inom äldreomsorgen. 
Analyser bestående av fyra psykometriska tester har utförts på testtagares resultat i ett av 
delproven, avsett att mäta kunskaper i gerontologi. Testerna presenteras i metodavsnittet, 
nedan. De övriga åtta delproven avser att mäta kunskaper inom andra områden inom 
äldreomsorgen, exempelvis kommunikation, munvård och tekniska hjälpmedel. 
Delprovet i gerontologi kommer hädanefter att benämnas ”gerontologiprovet”. På sikt 
avses även att analysera övriga delprov psykometriskt men detta faller utanför ramarna 
för denna studie.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lämpligheten hos uppgifterna i ISEAs teoretiska 
delprov i gerontologi. I syftet ingår även att granska ISEAs 570 uppgifter utifrån riktlinjer 
för provkonstruktion för att möjliggöra förändringar där det anses nödvändigt om 
uppgifterna bättre skall överrensstämma med riktlinjerna. Den visuella granskningen 
inkluderar även gerontologiprovet och sker innan provet administreras. Detta möjliggör 
en revidering där det anses nödvändigt, vilket ökar sannolikheten för en hög reliabilitet. I 
syftet ingår också att reliabilitetstesta gerontologiprovet utifrån klassisk testteori, samt 
analysera testtagarnas svar på provet med hjälp av ett svårighetsindex, ett 
diskrimineringsindex och distraktoranalyser. Hypotesen är att eftersom provet följer de 
riktlinjer som finns kommer reliabilitetskoefficienten att överstiga 0,7 vilket innebär att 
provet i så fall har hög reliabilitet. 
 
Frågeställningarna som ska besvaras genom granskningen av provbanken är: Vilka och 
hur många avvikelser från riktlinjerna förekommer bland uppgifterna? Hur kan de 
avvikande uppgifterna förbättras? Frågeställningarna som ska besvaras genom den 
statistiska analysen är: Vad är gerontologiprovets reliabilitet? Vilka uppgifter och vilka 
distraktorer är lämpliga att ingå i gerontologiprovet om det administreras igen?  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i denna studie var 44 anställda inom äldreomsorgen vilka 
saknade formell utbildning. Urvalet var ett tillgänglighetsurval då dessa personer sedan 
tidigare blivit inregistrerade i det datasystem som krävs för att ta provet.  
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Material 
De 570 uppgifter som granskades visuellt i denna studie konstruerades av Ann-Sofi 
Eliasson och Marianne Andrén vid ISEA och utgör underlaget för ISEAs hela teoretiska 
prov i vård och omsorg. Provet består av nio delprov vilka tillsammans avser att testa den 
kunskap inom vård och omsorg som krävs för godkänt enligt kriterierna för det treåriga 
gymnasala omvårdnadsprogrammet. Ett av delproven är gerontologiprovet, vilket 
utgjorde underlag för de psykometriska analyserna i denna studie. Gerontologiprovet var 
indelat i 26 uppgiftsgrupper som vardera bestod av tre parallella uppgifter, av vilka 
testtagaren svarade på en utvald uppgift för varje grupp. De 26 utvalda uppgifterna var 
flervalsuppgifter med fyra svarsalternativ vardera. Ett alternativ innehöll det korrekta 
svaret medan de övriga tre var distraktorer. Uppgifterna rättades dikotomt där testtagaren 
erhöll en poäng vid rätt svar och noll poäng vid fel eller uteblivet svar. Exempel på 
uppgifter finns i resultatavsnittet. 
 
Vid tidigare administration av andra delprov var ordningen på uppgiftsgrupperna 
slumpad. Slumpning skedde då även för vilken uppgift som valdes ut ur varje grupp och 
rangordningen av alternativen i varje uppgift. Undantaget var alternativ med en logisk 
eller numerisk ordning, vilka inte slumpades. Ett exempel på alternativ med en numerisk 
ordning är åldersintervaller, vilka alltid rangordnas från lägst till högst. Slumpning 
kommer även att vara fallet vid framtida administreringar av delproven men för denna 
administration var uppgiftsgrupperna och alternativen fixerade i en given ordning för att 
underlätta analysen. En uppgift i varje grupp var dessutom på förhand utvald att 
administreras för att underlaget för analyserna skulle bli större.  
 
Procedur 
Gerontologiprovet administrerades via Edulab, ett instrument på Internet där deltagarna 
kunde logga in och svara på uppgifterna vid ett valfritt tillfälle under perioden 2010-05-
06 till 2010-05-12. De fick 35 minuter på sig att enskilt genomföra provet. Deltagarna 
uppmuntrades att chansa om de inte kunde svaret och informerades om att felaktiga svar 
inte gav minuspoäng. De fick sitta ostört i ett rum på sin arbetsplats under provtiden. 
Deltagande var frivilligt och deltagarna kunde välja att när som helst avbryta provet. 
Deltagarna gavs även möjlighet att få uppgifterna upplästa för sig om de gjorde provet i 
Sandbacka Park där ISEA har sitt säte. Ingen av deltagarna valde dock denna möjlighet. 
Efter att de svarat på samtliga frågor, eller vid provtidens slut, sparades svaren on-line i 
anslutning till instrumentet för att tillåta administratörerna tillgång till svaren. 
Deltagarnas namn togs bort vid inkodning av data. 
 
Analys 
De 570 uppgifterna i ISEAs provbank granskades och för varje uppgift kommenterades 
eventuella brott mot riktlinjerna för provkonstruktion. Eventuella förslag på hur sådana 
uppgifter kunde omformuleras presenterades också. 
 
Efter att provsvaren hade samlats in analyserades de med hjälp av reliabilitetstest, 
svårighetsindex, diskrimineringsindex och distraktoranalyser. Användningen av dessa 
tester i syfte att mäta uppgifters lämplighet motiveras i diverse psykometrisk litteratur, 
bland andra av Cohen och Swerdlik (2005), Ebel (1972), Gronlund (1982) samt Mehrens 
och Lehmann (1973). Ett svårighetsindex undersöker svårighetsgraden för varje uppgift. 
Indexet räknas ut genom att dividera antalet som svarade rätt på en uppgift med antalet 
som svarade på uppgiften. Svårighetsgraden får ett värde mellan noll och ett, vilket 
motsvarar andelen testtagare som svarat rätt på uppgiften. Noll innebär att ingen 
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testtagare svarade rätt på uppgiften medan ett innebär att alla gjorde det. Högre värden på 
svårighetsindexet innebär således lättare uppgifter.  
 
Ett diskrimineringsindex undersöker varje uppgifts förmåga att diskriminera mellan 
högpresterare och lågpresterare. Till högpresterare hör de 33 % av testtagarna med högst 
poäng på provet medan lågpresterare är de 33 % med lägst poäng (Allen & Yen, 1979, 
refererat i Cohen och Swerdlik, 2005). Diskrimineringsindexet har ett intervall från 
minus ett till ett, där minus ett innebär att alla lågpresterare har svarat rätt på frågan 
medan alla högpresterare har svarat fel. Värdet ett innebär det omvända, att alla 
högpresterare har svarat rätt medan alla lågpresterare har svarat fel. Bland andra Cohen 
och Swerdlik (2005) skriver att värdet på diskrimineringsindexet skall vara positivt för att 
en uppgift ska vara lämplig i ett prov. Vidare förklarar de att uppgifter som har ett värde 
på noll eller lägre ej bör användas i senare upplagor av provet då de anses mäta annat är 
vad provet syftar till att mäta. Indexet räknas ut genom att för varje uppgift subtrahera 
antalet lågpresterare som svarat rätt från antalet högpresterare som svarat rätt och dela 
differensen med antalet testagare i varje grupp. 
 
En analys av distraktoreffektivitet undersöker hur väl distraktorerna lyckades locka till 
sig högpresterare och lågpresterare. Analysen av distraktoreffektivitet är en visuell analys 
och är ett komplement till diskrimineringsindexet. En distraktor anses lämplig om den 
lockat till sig minst en lågpresterare och den lockat fler lågpresterare än högpresterare 
(Cohen & Swerdlik, 2005; Ebel, 1972). Distraktoreffektiviteten för en uppgift anses vara 
optimal när alla distraktorer lockat till sig minst en lågpresterare och det är fler 
lågpresterare än högpresterare på varje distraktor (Cohen & Swerdlik, 2005; Ebel, 1972). 
För att effektivast undersöka distraktoreffektivitet skapas tabeller över svarsfördelningen 
för varje uppgift (se Tabell 2-6). Fyra kolumner innehåller vart och ett av alternativen och 
två rader skiljer lågpresterare från högpresterare. I tabellerna presenteras antalet ur varje 
grupp, snarare än andelen. 
 
Reliabiliteten bestämdes med Cronbachs reliabilitetskoefficient alfa. Cronbachs alfa 
ligger inom intervallet noll till ett där värdet noll innebär att provet har mycket låg 
reliabilitet medan värdet ett innebär att provet har mycket hög reliabilitet. Alfa bör inte 
understiga 0,7 om provet ska administreras igen då detta indikerar att provet inte är 
konsekvent i sina mätningar (Bland & Altman, 1997). Alfa bör heller inte överstiga 0,9 
då detta kan tyda på ett överflöd av uppgifter (Streiner, 2003b, refererat i Cohen & 
Swerdlik, 2005). 
 
 

Resultat  
 
Reliabilitetstest och index 
Cronbachs alfa blev 0,52 för provet. Detta värde är lägre än riktmärket på 0,7 vilket är det 
rekommenderade lägsta värdet som reliabilitetskoefficienten bör ha om provet ska 
administreras igen (Bland & Altman, 1997). Provet kan därmed anses ha låg reliabilitet 
och bör revideras innan det åter administreras. På grund av den låga reliabiliteten är även 
provets validitet låg. 
 
Svårighetsgraden i detta prov hade en stor spridning mellan uppgifter, där den lättaste 
hade en svårighetsgrad på 0,98 (uppgift 6) medan den svåraste hade en svårighetsgrad på 
0 (uppgift 4). Medelvärdet för svårighetsgraden var 0,59 (s=0,28). Eftersom provet var 
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kriterierelaterat rådde ingen övre eller nedre gräns för hur svår en uppgift fick vara 
(Gronlund, 1972) men om alla eller ingen testtagare svarat rätt kommer 
diskrimineringsindexet att vara noll och uppgiften måste i så fall tas bort eller 
omformuleras. Totalt höll 25 av de 26 uppgifterna (96 %) en acceptabel svårighetsgrad 
och endast uppgift 4 är ej lämplig ur svårighetssynpunkt då ingen svarade rätt på den 
uppgiften. 
 
Förmågan att diskriminera hade en stor spridning även den och hade ett medelvärde på 
0,24 (s=0,23), där de sämst diskriminerande uppgifterna hade ett diskriminationsindex på 
-0,13 medan den mest diskriminerande uppgiften hade ett index på 0,67. Totalt höll 21 av 
de 26 uppgifterna (81 %) en acceptabel förmåga att diskriminera mellan högpresterare 
och lågpresterare. Uppgifterna 4 och 23 diskriminerade inte alls medan uppgifterna 10, 
22 och 26 diskriminerade negativt. Ingen eller negativ diskriminering tyder på att 
uppgifterna inte mäter kunskap på samma sätt som de övriga uppgifterna i provet. Dessa 
fem uppgifter är därför ej lämpliga i sina nuvarande former och behöver omformuleras 
för att åter vara lämpliga att ingå i provet. Tabell 1, nedan, visar svårighetsgrad och 
förmåga att diskriminera för varje uppgift. Ej lämpliga uppgifter är markerade med en 
asterisk. 
 
Tabell 1. Svårighetsindex och diskrimineringsindex för samtliga uppgifter. Högre värden 
innebär att uppgifterna är lättare respektive mer diskriminerande.    

Uppgift Svårighetsindex Diskrimineringsindex 

 1. 0,79 0,47 
 2. 0,64 0,20 
 3. 0,43 0,67 
* 4. 0 0 
 5. 0,43 0,60 
 6. 0,98 0,07 
 7. 0,48 0,60 
 8. 0,64 0,13 
 9. 0,59 0,40 
* 10. 0,11 -0,13 
 11. 0,77 0,40 
 12. 0,82 0,20 
 13. 0,25 0,27 
 14. 0,32 0,27 
 15. 0,93 0,20 
 16. 0,95 0,13 
 17. 0,73 0,33 
 18. 0,70 0,60 
 19. 0,41 0,13 
 20. 0,91 0,13 
 21. 0,86 0,07 
* 22. 0,64 -0,13 
* 23. 0,29 0 
 24. 0,66 0,47 
 25. 0,86 0,20 
* 26. 0,20 -0,13 

* = Ej lämplig uppgift, sett utifrån förmåga att diskriminera. 
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Analyser av distraktoreffektivitet 
Av de 78 distraktorerna i gerontologiprovet var 45 (58 %) lämpliga och kan behållas i sin 
nuvarande form, medan övriga bör omformuleras innan de åter kan användas. I fyra av 
uppgifterna (15 %) var samtliga tre distraktorer lämpliga. Dessa var uppgifter 3, 7, 18, 
och 24. Det vanligast förkommande var att två av distraktorerna var lämpliga vilket 
förekom i 13 uppgifter (50 %). Nedan visas tabeller över distraktoranalyser för fem av 
uppgifterna. I tabellerna redovisas endast antalet högpresterare och lågpresterare. De 34 
% av testtagarna vilkas totalpoäng på provet ligger mellan högpresterarna och 
lågpresterarna inkluderas ej i distraktoranalyser och redovisas därför inte.  
 
Uppgift 3 (se Tabell 2, nedan) är lämplig med avseende på förmåga att diskriminera. 
Distraktoreffektiviteten för uppgiften kan anses vara optimal eftersom alla distraktorer 
lockat till sig minst en lågpresterare och det är fler lågpresterare än högpresterare på varje 
distraktor 
 
Tabell 2. Svarsfördelning för uppgift 3 

Grupp Alternativ 
 a b c* d 
Högpresterare 0 2 13 0 
Lågpresterare 1 9 3 2 
* = korrekt alternativ 
 
 
Uppgift 4 (se Tabell 3, nedan) är en icke lämplig uppgift, beroende på att ingen av de 44 
testtagarna svarade rätt på den. Detta innebär att uppgiften är för svår och medför att den 
inte diskriminerar mellan grupperna. Distraktor b var för effektiv och måste revideras 
innan uppgiften kan ingå i provet igen. 
 
Tabell 3. Svarsfördelning för uppgift 4 

Grupp Alternativ 
 a* b c d 
Högpresterare 0 14 1 0 
Lågpresterare 0 12 2 1 
* = korrekt alternativ 
 
 
Lämpligheten i uppgift 6 (se Tabell 4, nedan) är tveksam då 43 av de 44 testtagarna 
svarade rätt på den. Detta innebär att uppgiften är mycket lätt och medför att den knappt 
diskriminerar mellan grupperna. Såväl frågeställningen som alternativen bör ses över för 
att avgöra om något problem föreligger. Om inga felaktigheter hittas i konstruktionen kan 
uppgiften behållas, annars bör eventuella felaktigheter korrigeras innan uppgiften åter 
kan ingå i provet. 
 
Tabell 4. Svarsfördelning för uppgift 6 

Grupp Alternativ 
 a* b c d 
Högpresterare 15 0 0 0 
Lågpresterare 14 0 0 1 
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* = korrekt alternativ 
 
Uppgift 10 (se Tabell 5, nedan) är en icke lämplig uppgift då den diskriminerar negativt. 
Den negativa diskrimineringen beror på att färre högpresterare än lågpresterare har svarat 
rätt på uppgiften. Negativ diskriminering får ej förekomma och uppgiften måste revideras 
innan den kan ingå i provet igen. 
 
Tabell 5. Svarsfördelning för uppgift 10 

Grupp Alternativ 
 a b c d* 
Högpresterare 8 6 1 0 
Lågpresterare 8 5 0 2 
* = korrekt alternativ 
 
 
Uppgift 11 (se Tabell 6, nedan) är lämplig med avseende på förmåga att diskriminera. 
Distraktor d bör dock ändras för att locka till sig testtagare.  
 
Tabell 6. Svarsfördelning för uppgift 11 

Grupp Alternativ 
 a b c* d 
Högpresterare 1 0 14 0 
Lågpresterare 5 2 8 0 
* = korrekt alternativ 
 
 
Granskningen av provbanken 
Totalt 43 (8 %) uppgifter av de 570 uppgifterna i provbanken var helt fria från avvikelser. 
De tre vanligaste avvikelserna var från riktlinjerna 13, 23 och 28. Riktlinje 13, att 
minimera lästiden i varje uppgift, avveks från i 307 uppgifter (54 %). Riktlinje 23, att 
hålla alternativen homogena i innehåll och struktur avveks från i 117 uppgifter (21 %). 
Riktlinje 28, att undvika ledtrådar till det rätta svaret, avveks från i 93 uppgifter (16 %). 
Uppgifterna kunde dock innehålla fler än en avvikelse och därför överstiger summan av 
avvikelserna 100 %.  Totalt avveks 14 riktlinjer ifrån. Dessa var 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 
15, 21, 22, 23, 28 och 29. Övriga riktlinjer följdes.  
 
Nedan redovisas några exempel ur provgranskningen. I varje exempel är det korrekta 
svaret markerat i fetstil. Innan varje uppgift står en kommentar om vad det är som inte 
stämmer överens med riktlinjerna och efter det presenteras förslag på hur uppgiften kan 
förbättras samt motiveringar till dessa förslag. Numreringarna på uppgifterna står för 
vilket delprov de kommer ifrån, vilken frågegrupp de kommer ifrån, samt vilken uppgift 
det är. 
 
I Tabell 7, nedan, visas uppgift 7.7.1. Problemet i uppgiften är att den inte efterfrågar vad 
testtagaren bör ge för råd i den givna situationen, utan endast vad testtagaren faktiskt 
tänker ge för råd och alltså testar uppgiften åsikt hellre än kunskap. Detta innebär att alla 
svar är korrekta vilket avviker från riktlinjerna 6 och 19, att uppgiften inte ska mäta en 
åsikt och att det ska finns ett tydligt korrekt eller bästa svar. Alternativen kan anses vara 
trovärdiga och kan behållas.  
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I förslaget på hur uppgift 7.7.1 kan ändras har subjektiviteten tagits bort från uppgiften. 
Detta medför att det nu finns ett tydligt korrekt eller bästa svar, då endast ett av 
alternativen är ett råd med syfte att förhindra att det blöder från tandköttet. 
Frågeställningen är positivt formulerad men eftersom en negation förekommer har denna 
skrivits i fetstil. 
 
Tabell 7. Nuvarande formulering av uppgift 7.7.1 och förslag på hur den kan ändras för 
att bättre stämma överens med riktlinjerna för provkonstruktion 

 Uppgift och förslag på hur den kan ändras 
Uppgift Elsa är noga med att sköta sin munhygien, det gör hon själv. Den senaste 

tiden har hon börjat blöda från tandköttet när hon borstar tänderna. Hon ber 
dig, som vård- och omsorgspersonal, om råd vad hon ska göra. Vilket råd får 
Elsa?  
a. Undvik att borsta det blödande tandköttet några dagar.  
b. Borsta tänder och tandkött ofta samt använd tandtråd.  
c. Skölj munhålan med bakteriedödande medel.  
d. Borsta tandköttet med bakteriedödande medel.  
 

Förslag Elsa sköter sin munhygien själv men den senaste tiden har det börjat blöda 
från tandköttet när hon borstar tänderna. Vilket råd bör Elsa få för att 
tandköttet inte ska blöda när hon borstar tänderna? 
a. Undvik att borsta det blödande tandköttet några dagar.  
b. Borsta tänder och tandkött ofta samt använd tandtråd.  
c. Skölj munhålan med bakteriedödande medel.  
d. Borsta tandköttet med bakteriedödande medel. 

 
 
I Tabell 8, nedan, visas uppgift 1.22.1. Uppgiften avviker från riktlinjerna 8, 13 och 15 då 
informationen i stammen är lång och innehåller flera långa ord vilka kan uppfattas som 
svåra, samt att alternativen alla är längre än de behöver vara. Dessutom står det centrala 
innehållet i uppgiften, vem som ska närvara, i alternativen istället för i stammen. 
Eftersom frågeställningen inte är beroende av informationen kan informationen tas bort. 
Alternativen kan kortas ned eftersom alla alternativ anger att nämnda person ska närvara 
vid det givna tillfället. Alternativ fyra avviker dessutom från riktlinje 28c genom att det 
motiverar sig självt vilket gör det mindre trovärdigt då de övriga alternativen inte gör 
detta. 
 
Den föreslagna ändringen kortar ned uppgiften avsevärt samtidigt som den fortfarande 
testar samma kunskap. Detta gör frågan mer rättvis för dem med läs- eller språkproblem 
samt för de som läser långsamt.  
 
Tabell 8. Nuvarande formulering av uppgift 1.22.1 och förslag på hur den kan ändras för 
att bättre stämma överens med riktlinjerna för provkonstruktion 

 Uppgift och förslag på hur den kan ändras 
Uppgift När en person flyttar till särskilt boende utses en kontaktperson på boendet. 

Kontaktpersonen informerar om att de är skyldiga att upprätta en individuell 
genomförandeplan för varje boende. Den ska innehålla information om hur 
vård- och omsorgstagaren ska få hjälp med det som biståndshandläggaren 
beviljat. Olika förutsättningar kan gälla när en plan ska upprättas, beroende 
på vilka insatser som är beslutade av biståndshandläggaren. Vad gäller 
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alltid när en genomförandeplan ska upprättas? 
a. Anhöriga/närstående ska alltid vara med när planen upprättas. 
b. Den behandlande läkaren ska vara närvarande när planen upprättas. 
c. Den enskilde ska samtycka och medverka när planen upprättas. 
d. Kontaktpersonen ska upprätta planen eftersom hon/han känner personen. 
 

Förslag Vem ska alltid medverka i upprättandet av en individuell genomförandeplan 
till någon som flyttar till särskilt boende? 
a. En anhörig eller närstående. 
b. Den behandlande läkaren. 
c. Vård- och omsorgstagaren. 
d. Kontaktpersonen. 

 
 
I Tabell 9, nedan, visas uppgift 5.20.1. Problemet i uppgiften är att endast det korrekta 
alternativet stämmer grammatiskt överens med frågeställningen och är det enda som 
anger något som personalen kan tänka på. Distraktorerna är fristående meningar vilka 
berör vård- och omsorgstagaren, rullstolen och rummet, medan det korrekta alternativet 
är en lista som berör vad vårdpersonalen ska tänka på i en given situation. Distraktorerna 
skiljer sig alltså såväl från frågeställningen som från det korrekta alternativet, vilket 
bryter mot riktlinje 28c. Uppgiften måste därför ändras.  
 
I förslaget behandlar alternativen fortfarande skilda saker men detta kan accepteras 
eftersom uppgiften inte längre specifikt efterfrågar en rutin för vad personalen ska tänka 
på i den givna situationen. Alternativen börjar alla med ordet Att men eftersom det är ett 
kort och lättläst ord, som gör svaren grammatiskt överrensstämmande med 
frågeställningen, utgör det inget problem även om testtagaren har lässvårigheter. 
 
Tabell 9. Nuvarande formulering av uppgift 5.20.1 och förslag på hur den kan ändras för 
att bättre stämma överens med riktlinjerna för provkonstruktion 

 Uppgift och förslag på hur den kan ändras 
Uppgift En person skall förflyttas från säng till rullstol. För att göra denna 

förflyttning så skonsam som möjligt är det viktigt att personalen tänker på 
följande: 
a. Rätt förflyttningsteknik, lugnt bemötande och tydliga instruktioner.  
b. Personen skall äta och dricka före förflyttningen för att undvika fallrisk.  
c. Rullstolen bör vara utrustad med tippskydd och väl fungerade bromsar.  
d. Rummet skall vara väl upplyst och golvmattorna försedda med halkskydd.  
 

Förslag Vad är viktigast ur säkerhetssynpunkt när personal ska förflytta en vård- och 
omsorgstagare från säng till rullstol? 
a. Att personalen har rätt förflyttningsteknik och ger tydliga instruktioner.  
b. Att vård- och omsorgstagaren är alert och samarbetsvillig.  
c. Att rullstolen är utrustad med tippskydd och väl fungerade bromsar.  
d. Att rummet är väl upplyst och golvmattorna försedda med halkskydd. 

 
 
I Tabell 10, nedan, visas uppgift 9.17.1. Informationen i uppgiften kan vara kvar i sin 
nuvarande utformning då den är lättläst och utgör en fallbeskrivning i syfte att motivera 
testtagaren att sätta sig i situationen. Problemen med denna uppgift är att det korrekta 
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alternativet är skrivet mer formellt än distraktorerna, att frågeställningen inte specificerar 
hur situationen bör förändras och att ingen av svarsalternativen stämmer överens 
grammatiskt med frågeställningen. Detta avviker från riktlinjerna 14, 19 och 28c.  
Skillnaden i utformning av distraktorerna jämfört med det korrekta alternativet riskerar 
att styra testtagarna mot det korrekta alternativet. Eftersom uppgiften heller inte 
preciserar hur situationen bör ändras kan eventuellt fler svar vara korrekta. 
 
I förslaget är frågeställningen preciserad till att förändringen skall vara av positiv art, 
vilket förtydligar uppgiften. Samtliga alternativ har formulerats om för att inget alternativ 
ska låta mer formellt än något annat. Alternativen börjar alla med orden De kan men det 
är en kort fras vilket gör svaren grammatiskt överrensstämmande med frågan och utgör 
därför inget problem även om testtagaren har lässvårigheter.      
 
Tabell 10. Nuvarande formulering av uppgift 9.17.1 och förslag på hur den kan ändras för 
att bättre stämma överens med riktlinjerna för provkonstruktion 

 Uppgift och förslag på hur den kan ändras 
Uppgift Birgitta blev änka vid 77 års ålder. Det har nu gått några år och hon 

behöver allt mer hjälp för att klara sig. Hon har nyligen flyttat till ett 
äldreboende. Trots att hon själv bestämt att flytta dit, verkar hon ensam och 
ledsen. Hur kan Birgitta få hjälp för att kunna förändra sin situation? 
a. Låta henne vara ifred så kanske hon mår bättre senare. 
b. Se till att hon får hjälp med det hon inte klarar av att göra själv.  
c. Få henne att komma ut på promenad några gånger per vecka. 
d. Stimulera henne till kontakter för att stärka sitt sociala nätverk. 
 

Förslag Birgitta blev änka vid 77 års ålder. Det har nu gått några år och hon 
behöver allt mer hjälp för att klara sig. Hon har nyligen flyttat till ett 
äldreboende. Trots att hon själv bestämt att flytta dit, verkar hon ensam och 
ledsen. Hur kan personalen hjälpa Birgitta för att förbättra hennes situation?  
a. De kan ge henne det utrymme hon behöver. 
b. De kan hjälpa henne med det hon inte klarar av att göra själv.  
c. De kan motivera henne till att promenera regelbundet. 
d. De kan uppmuntra henne till att skapa nya kontakter. 
 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka lämpligheten i uppgifterna i ISEAs 
teoretiska prov.  Detta skedde genom en visuell granskning av provbanken utifrån 
riktlinjer för provkonstruktion. Reliabiliteten för ett av delproven bestämdes utifrån 
klassisk testteori och tre psykometriska analyser utfördes. Frågeställningarna rörde 
förekomst och frekvens av avvikelser från riktlinjerna, reliabiliteten, svårighetsgraden 
och uppgifters lämplighet mätt i förmåga att diskriminera. Frågeställningarna rörde även 
distraktorernas lämplighet.  
 
Resultaten visade att den vanligast förekommande avvikelsen från riktlinjerna var att 
lästiden ej minimerades, vilket förekom i 54 % av uppgifterna i provbanken. Totalt 
avveks 14 riktlinjer ifrån bland uppgifterna i provbanken. Cronbachs alfa blev endast 
0,52 för gerontologiprovet vilket innebär att reliabiliteten är låg. Resultaten gick 
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följaktligen inte i linje med hypotesen om ett Cronbachs alfa högre än 0,7.  
Svårighetsgraden för gerontologiprovet var 0,59 (s=0,28) där ingen testtagare svarade rätt 
på den svåraste uppgiften och alla utom en svarade rätt på den lättaste. 
Diskrimineringsindexet visade att 21 av 26 uppgifter (81 %) hade en acceptabel förmåga 
att diskriminera mellan högpresterare och lågpresterare medan de övriga 5 uppgifterna 
bör omformuleras. Av distraktorerna var 58 % lämpliga medan övriga bör omformuleras.  
 
Nilsson (1979) fann att vid avvikelser från riktlinjerna för provkonstruktion sänktes 
reliabiliteten. I det analyserade gerontologiprovet förekom ett flertal avvikelser från 
riktlinjerna trots att uppgifter och alternativ hade reviderats för att undvika detta. 
Avvikelserna bidrog sannolikt till provets låga reliabilitet.   
 
Ett problem som uppstod i studien var storleken på stickprovet i förhållande till antalet 
uppgifter. Inför administreringen av provet planerades att antalet uppgifter skulle 
begränsas till 20 och att det skulle vara 100 testtagare. Detta skulle i så fall ha inneburit 
att den nedre rekommenderade gränsen för stickprovsstorlek enligt klassisk testteori hade 
uppnåtts eftersom det hade varit fem gånger så många testtagare som uppgifter 
(Nunnally, 1967, refererat i Algania & Crocker, 1986). De 20 uppgifterna som 
ursprungligen konstruerades ansågs dock inte mäta all nödvändig kunskap inom 
gerontologi varför ytterligare sex uppgifter tillfördes. De planerade stickprovet om 100 
testtagare skulle möjliggöras genom ett avtal om validering av kunskapen hos vård- och 
omsorgspersonal mellan ISEA och Sandvikens kommun. Avtalet skulle slutas under april 
2010 men blev försenat vilket omöjliggjorde dessa individers deltagande i studien. Istället 
användes 44 testtagare som sedan tidigare registrerats i ISEAs databas. 
 
Ett annat problem i studien är hur reliabilitet mäts i klassisk testteori. 
Reliabilitetskoefficienten bestäms bland annat genom spridningen av poäng runt 
medelvärdet för totalpoängen i ett prov och varierar därför beroende på testtagare och 
mättillfälle. Om exempelvis den testtagaren med lägst poäng i denna studie skulle tas bort 
ur mätningarna blir spridningen mindre och Cronbachs alfa minskar från 0,52 till 0,35. 
Alfan skulle på motsvarande sätt öka om andra testtagare eller vissa uppgifter togs bort. 
Alfan ökar till 0,72 om uppgifterna 8, 10, 14, 17, 19, 22, 23 och 26 skulle tas bort ur 
mätningarna och endast kvarvarande 18 uppgifter skulle ingå. Fler testtagare och fler 
uppgifter i en mätning ökar generellt alfan och minskar påverkan från enskilda resultat.  
 
Reliabiliteten i studien kan i en mening anses låg men i en annan mening anses hög. Den 
ska dock ej förväxlas med reliabiliteten för provet. Reliabiliteten i studien kan anses låg 
på grund av att reliabiliteten för gerontologiprovet kan komma att vara annorlunda om 
det administreras till nya testtagare. Replikerbarheten för studien blir därmed låg med 
avseende på studiens specifika resultat. Orsaken är ovan nämnda brister i klassisk 
testteori, där reliabilitet gäller för den aktuella mätningen snarare än för provet i sig, och 
alltså varierar beroende på testtagare och mättillfälle, vilket beskrevs i inledningen. 
Replikerbarheten är således låg på grund av brister i klassisk testteori och inte på grund 
av fel i mätinstrumentet. Instrumentet och metodiken kan användas för granskning och 
analys av andra prov vilka kommer att erhålla annorlunda men direkt jämförbara resultat 
till de i den föreliggande studien. Av den anledningen kan reliabiliteten i studien anses 
acceptabel eller hög.  
 
Då det i resultaten framkom att vissa uppgifter och distraktorer inte är lämpliga är det 
viktigt att undersöka vad detta beror på för att möjliggöra en korrekt ändring av 
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uppgiften. Ett exempel är den negativt diskriminerande uppgift 22 vilken berör den 
fiktive vård- och omsorgstagaren Eino som har feber. Uppgiften efterfrågar varför det är 
viktigt för Eino att dricka extra mycket när han är sjuk, och det korrekta svaret är att det 
beror på att han lättare blir uttorkad och har svårare att känna törst. Distraktor d, ”Han har 
svårare att klara av att ersätta en vätskeförlust” lockade dock flertalet testtagare av vilka 
fler var högpresterare än lågpresterare, vilket ska undvikas (Cohen & Swerdlik, 2005; 
Ebel, 1972). Den sannolika orsaken är att disktraktor d delvis överlappar det korrekta 
alternativet. Distraktor d var tänkt att syfta på att Eino har svårare fysiologiskt att ersätta 
vätskeförlust men går även att tolka som en psykologisk svårighet, och vid den 
tolkningen sker överlappningen. Detta avviker mot riktlinjer 19 och 22, om att endast ett 
alternativ ska vara det klart bästa och att alternativen ska vara oberoende av varandra. 
Med denna information är problemet lokaliserat och distraktor d kan omformuleras.  
 
Ett annat exempel är uppgift 4 där samtliga testtagare svarade fel. Uppgiften efterfrågar 
varför äldre behöver mer ljus än unga för att kunna läsa, och det korrekta svaret är att det 
beror på att pupillen har minskat i storlek. Distraktor b, ”Ögats anpassningsförmåga har 
försämrats” lockade flertalet testtagare och utgör sannolikt problemet. Stammen i 
uppgiften följde riktlinjerna för provkonstruktion och distraktorn var konstruerad i 
enlighet med bland andra riktlinje 30, att vanliga missuppfattningar skall användas som 
distraktorer. Missuppfattningen rörande orsaken till varför mer ljus behövs visade sig 
dock vara alltför utbredd bland testtagarna och delades av såväl högpresterare som 
lågpresterare. Med denna information är problemet lokaliserat och distraktor b kan 
omformuleras. Uppgift 4 är ett viktigt exempel på att även om riktlinjerna följs kan 
problem ändå uppstå.  
 
Denna studie jämförs lämpligast med Haladyna och Downings (1993) studie där de 
undersökte vilket antal distraktorer som är lämpligast för prov. De undersökte fyra 
standardiserade prov av vilka tre, likt provet i denna studie, hade tre distraktorer. I den 
studien fann de att endast i 1-8 % av uppgifterna var alla tre distraktorer lämpliga att ingå 
i provet. Detta kan jämföras med ISEAs prov där 15 % av uppgifterna innehöll tre 
lämpliga distraktorer. I Haladyna och Downings studie hade i genomsnitt 27 % av 
uppgifterna i proven två lämpliga distraktorer, att jämföra med 50 % i ISEAs prov. 
Reliabiliteten var dock högre för proven i Haladyna och Downings studie, med 
koefficienter på 0,94, 0,91 och 0,81 jämfört med endast 0,52 i ISEAs prov. 
 
Slutsatsen är att ISEAs teoretiska prov tycks inneha stor potential även om flertalet 
distraktorer och uppgifter måste omformuleras inför framtida administreringar. Även om 
de exakta resultaten i denna studie inte är replikerbara kan stor nytta komma utav att 
använda de metoder som har använts här, för att granska och analysera andra tester eller 
prov.  
 
Framtida forskning och sammanfattning 
Till framtida forskning föreslås fortsatta och mer omfattande psykometriska tester och 
analyser av ISEAs övriga teoretiska delprov. När stickprovsstorleken och nödvändiga 
antaganden tillåter bör modern testteori appliceras då den ger mer information om varje 
uppgift än klassisk testteori ger. Eftersom testtagarna måste vara uppkopplade till Internet 
under provtillfället bör möjligheterna att fuska genom Internet undersökas för att hitta 
eventuella brister i säkerheten och korrigera dessa.  
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Riktlinjerna för provkonstruktion bör studeras vidare och testas för att skänka nytt ljus 
över konsekvenserna av att inte följa dem.  Specifikt bör riktlinje 13, att lästiden i varje 
uppgift ska minimeras, studeras. Detta med syftet att undersöka om extra lästid i form av 
fallbeskrivningar kan bidra till att minska risken för fusk. En fallbeskrivning kan ses i 
Tabell 8 och består av en eller flera meningar ofta med information om en fiktiv vård- 
och omsorgstagare, i syfte att tvinga testtagaren att koppla den teoretiska kunskapen till 
en verklig situation. Bakgrunden till förslaget om forskning om riktlinje 13 var en 
diskussion med Ann-Sofi Eliasson vid ISEA, om varför den riktlinjen avvikits ifrån i 54 
% av uppgifterna. Eliassons motivering var en teori om att genom att inkludera 
fallbeskrivningar med namn och livssituation i uppgifterna kommer testtagaren efter 
testets slut att minnas fallbeskrivningen snarare än frågeställningen (Eliasson, personlig 
kommunikation, 3 maj 2010). Om teorin stämmer kan risken att information om provet 
når ut till framtida testtagare begränsas genom fallbeskrivningar. Detta genom att i 
fallbeskrivningarna variera namn, åldrar och livssituationer samtidigt som 
frågeställningarna är densamma. En vetenskaplig undersökning gällande detta skulle vara 
av stor nytta för ISEAs prov, såväl som för andra prov där fallbeskrivningar eller 
liknande information presenteras eller önskas presenteras i uppgifterna  
 
I riktlinje 18 nämns att det vid konstruktion av flervalsfrågor räcker med två distraktorer 
per uppgift (Downing & Haladyna, 1993). ISEAs prov innehåller tre distraktorer men 
endast i 15 % av uppgifterna var alla tre lämpliga medan två disktraktorer var lämpliga i 
50 % av uppgifterna. Av den anledningen kan det vara intressant att i framtiden begränsa 
antalet distraktorer för varje uppgift till två för att sedan administrera provet och 
undersöka hur begränsningen påverkar reliabilitet, svårighetsgrad, diskriminering, och 
distraktoreffektivitet.   
 
I den föreliggande studien granskades ISEAs provbank visuellt utifrån aktuella riktlinjer 
för konstruktion av flervalsuppgifter. De vanligaste avvikelserna från riktlinjerna var att 
lästiden inte minimerades, att alternativen inte var homogena i innehåll och struktur, samt 
att information i stammen eller i alternativen gav en ledtråd till det korrekta svaret. Ett 
fåtal uppgifter saknade helt avvikelser. Detta medför att en klar majoritet av uppgifterna i 
provbanken bör revideras innan de administreras. Syftet med en sådan revidering skulle 
vara att öka möjligheten för en hög reliabilitet i de olika delproven. ISEAs 
gerontologiprov administrerades och analyserades för reliabilitet, svårighetsgrad, 
förmåga att diskriminera och distraktoreffektivitet. Reliabiliteten för provet visade sig 
vara låg vilket medför att provet måste revideras innan det kan administreras igen. 
Resultaten visade även att provet var medelsvårt, att majoriteten av uppgifterna 
diskriminerade på ett lämpligt sätt samt att majoriteten av distraktorerna var lämpliga och 
därför kan behållas i sin nuvarande form. Sammantaget visar studien att även om ISEAs 
prov i sin nuvarande form inte mäter den avsedda kunskapen på ett fullgott sätt så har 
provet stor potential och är på god väg att bli ett viktigt instrument för validering av 
kunskap hos anställda inom äldreomsorgen. 
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Appendix 
 
Riktlinjer för konstruktion av flervalsuppgifter (Downing et al., 2002, min översättning).  

 Riktlinjer för konstruktion av flervalsuppgifter. 

Provets innehåll  
1. Varje uppgift ska reflektera ett specifikt innehåll och testa ett specifikt 

kunskapsområde. 
2. Varje uppgift ska grundas på innehåll som är viktigt att veta. Trivialt innehåll ska 

ej testas. 
3. Nytt material ska användas för att testa djupare kunskapsnivåer. Innehåll från 

kurslitteratur ska inte citeras rakt av då det testar minne snarare än förståelse. 
4. Innehållet i en viss uppgift skall vara oberoende av innehållet i en annan. 
5. Undvik att inkludera innehåll som är för specifikt eller för allmänt. 
6. Undvik åsiktsbaserade uppgifter. 
7. Undvik uppgifter avsedda att lura testtagarna. 
8.  Anpassa ordvalen efter målgruppen som ska testas. 
  
Provets format  
9. Inkludera endast uppgifter där endast ett alternativ är korrekt eller utgör det klart 

bästa svaret. Undvik uppgifter där testtagaren kan kryssa i fler alternativ. 
10. Lista alternativen under frågeställningen, under varandra, hellre än vid sidan av 

frågeställningen. 
  
Stilistiska aspekter av provet  
11. Granska och korrekturläs samtliga uppgifter. 
12. Använd korrekt grammatik, interpunktion, kapitalisering och stavning. 
13. Minimera lästiden i varje uppgift. 
  
Utformning av stammen  
14. Försäkra att instruktionerna i stammen är klara och tydliga. 
15. Placera uppgiftens centrala innehåll i stammen hellre än i alternativen. 
16. Undvik ”kreativa” formuleringar. 
17. Formulera stammen positivt och undvik negationer såsom inte och utom. Om 

negationer ändå förekommer ska dessa tydligt markeras med versaler eller fetstilt.  
  
Utformning av alternativen  
18. Formulera så många trovärdiga alternativ som möjligt, men forskning visar att tre 

alternativ räcker. 
19. Försäkra att endast ett alternativ är korrekt eller det klart bästa. 
20. Variera slumpmässigt placeringen av det korrekta alternativet. 
21. Placera alternativen i logisk eller numerisk ordning om möjligt. 
22. Håll alternativen oberoende, de får ej överlappa varandra. 
23. Håll alternativen homogena i innehåll och struktur. 
24. Håll alternativen ungefär lika långa. 
25. Alternativet Ingen av ovanstående ska användas med försiktighet. 
26. Alternativet Alla ovanstående ska undvikas. 
27. Formulera alternativen positivt och undvik att inkludera negationer såsom inte. 
28.  Undvik att ge ledtrådar till det korrekta svaret. Ledtrådar kan vara:  
 a. Absoluta termer såsom alla, ingen, alltid, aldrig och fullständigt. 
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 b. Associationer, såsom att alternativen innehåller ord eller formuleringar 
som även finns i stammen. 

 c. Grammatiska inkonsekvenser vilka leder testtagaren till det korrekta 
alternativet. 

 d. Iögonfallande korrekta alternativ. 
 e. Distraktorer synonyma med varandra vilket leder testtagaren till det 

korrekta alternativet. 
 f. Absurda, ej trovärdiga distraktorer. 
29. Formulera alla distraktorer så de förefaller trovärdiga. 
30. Använd vanliga missuppfattningar som distraktorer. 
31.  Använd humor endast om det överensstämmer med lärandemiljön.  
 


