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Förändringar i testresultat under 
en 20-årsperiod 
Docent Allan Svensson, Pedagogiska institutionen, Göteborgs 
universitet 

De ungdomar som ingåride båda årskullarna i Individual-

statistikprojektet, liksom de som ingår i UGU-projektet, har 

prövats med identiska begåvningstest. Detta ger oss en unik 

möjlighet att studera begåvningsförskjutningar under en nästan 

20-årig period - närmare bestämt att granska förändringarna 

mellan stora och representativa stickprov av 13-åringar testade 

1961, 1966 och 1980. 

De test som använts benämns MOTSATSER, PLATVIKNING och TAL

SERIER. De ger ett mått på den verbala, spatial a respektive 

induktiva begåvningsfaktorn. 

Motsatser; 

Att ange motsatsen till ett visst nyckelord bland fyra alter

nativ. 

LUSTIGKURRE plugghäst lekman .tråkmåns olycksfågel 

BIFALLA avslå tillbe avundas skärpa 

Plåtvikning: 

a b c d 

Tal serier: 

Att komplettera en talserie, där sex tal är givna med ytter

ligare två tal. 

3 6 12 24 48 96 

2 3 5 8 12 17 

Vissa statistiska data om de tre testen redovisas i tabell 1. 

Dessa data gäller för de elever son tillhör den äldsta års

kullen. 
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Tabell 1. Medeltal, standardavvikelser och reliabilitetakoeffioienter i de 

tre teaten för elever testade 1961, 

Test Antal 
uppg. 

sd tt 

Hotsatser 

Plåtvikning 

Talserier 

40 

40 

40 

22.88 

21.41 

19.41 

6.56 

7.05 

7.62 

.87 

.88 

.92 

För att göra grupperna så jämförbara som möjligt har vi i de 

följande analyserna endast medtagit normalåriga elever, dvs 

de 13-åringar som vårterminen 1961, 1966 respektive 1980 be

fann sig i årskurs 6. Sammanlagt rör det sig om mellan 7.000 

och 9.000 individer i varje stickprov. 

I analyserna är individerna uppdelade efter kön och social 

bakgrund, dvs att vi skiljer på elever som kommer från arbetar

hem, respektive hem där fadernär tjänsteman eller företagare. 

I den äldsta årskullen tillhör 50% arbetargruppen, i de båda 

övriga årskullarna 49% . 

I tabell 2 anges förskjutningarna i testresultaten för de 

olika'elevkategorierna. Förskjutningarna är uttryckta i re^ 

lation till den tota-la spridningen i respektive test år 1961. 

Exempel: Medeltalet i testet Motsatser för pojkar från arbetarhem var 1961 
21,27, År 1966 hade detta medeltal ökat till 22,72, Differensen uppgår till 
1,46 ooh denna differens har dividerata med 6,56, totalapridningen i det ver
bala teatet 1961 (jfr tabell 1), Kvoten blir .22, vilket innebär att denna 
elevkategori under den aktuella 5"åraperioden höjt 8itt genomsnittliga resul
tat med ca en femtedels spridningsenhet. 

7-U0-3J*8 
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Tabell 2. Förändringar i testresultat bland 13-åringar, Mätenhet: Total

spridningen i respektive test 1961, 

T e s t 

MOT
SATSER 

PLAT-
VXXNING 

TAL
SERIER 

D i f f e r e n s 
mel lan 
t e s t å r e n 

1966-61 

1980-66 

1980-61 

1966-61 

1980-66 

1980-61 

19oo—©1 

1980-66 

1980-61 

POJKAR 

Arb övr 

.22 

- . 1 6 

,07 

. 12 

. 15 

,27 

. 08 

.25 

75J 

. 2 3 

- . 1 6 

.07 

. 11 

. 1 9 

.29 

. 12 

.32 

,44 

FLICKOR 

Arb övr 

.28 

- . 1 1 

,17 

.22 

. 22 

,44 

.17 

.29 

.46 

.20 

- . 0 7 

,14 

.14 

.35 

,49 

. 12 

.35 

,46 

De trender som finns i tabell 2 Mr mycket regelbundna. I det 

verbala testet ökar samtliga 4 elevgrupper sina genomsnittliga 

resultat mellan 1961 och 1966, varefter resultatet likaså 

sjunker i samtliga grupper mellan 1966 och 1980. Denna ned

gång är dock förhållandevis måttlig, varför "nettoski11 nåden" 

mellan 1961 och 1980 genomgående blir positiv. 

I de båda övriga testen är samtliga differenser positiva och 

med något undantag är dessa större mellan 1966 och 1980 än 

mellan 1961 och 1966. Vad gäller spatial och induktiv begåvning 

har således den genomsnittliga nivån höjts successivt bland 

svenska 13-åringar under den senaste 20-årsperioden. 

Beträffande verbal begåvning finns det en klar uppgång under 

början av 60-talet, varefter en viss tillbakagång kan kons

tateras. Dessa trender framgår mycket klart av den grafiska 

framställningen i figurerna på nästa sida. 
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förändring 

1.00 , 

.80 

.60 

.40 

.20 

-.* 

.."' J*~ 

MOTSATSER 

PLATVIKNING 

TALSERIER 

•sT-r-^ 

1961 1966 I960 Prövningsår 

Figur 1. Förändringar i testresultat bland 13-åriga pojkar mellan 1961 ooh 
1980, Fyllda oirklar markerar medelvärden för pojkar från arbetar
hem ooh ofyllda .motsvarande värden för övriga pojkar. 

Förändring 

1.00 _ 

.80 

.60 

.40 

.20 

MOTSATSER 

PLATVIKNZNG • 

TALSERIER • 

1961 1966 1980 Prövningsår 

Figur 2. Förändringar i testresultat bland 13-åriga fliokor mellan 1961 ooh 
1980, Fyllda oirklar markerar medelvärden för fliokor från arbetar
hem ooh o fyllda motsvarande värden för övriga fliokor. 
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I de båda figurerna har vi först lagt in kurvorna för pojkar 

respektive flickor från arbetarhem. Kurvorna för övriga elever 

har vi kunnat få fram genom att vi tagit hänsyn till initial -

skillnaderna, dvs de medeltalsskillnader som fanns mellan de 

båda sociala skikten 1961, varefter dessa skillnader uttryckts 

i proportioner av respektive spridningsenhet (värdena redovisas 

i tabell 3). Som framgår av såväl kurvornas utseende som av 

de numeriska värdena i tabell 3, har det inte inträffat några 

nämnvärda förändringar vad gäller skillnaderna mellan social

grupperna - differenserna är av ungefär samma storleksordning 

1980 som 20 år tidigare. Detta är en följd av att grupperna 

uppvisar liknande utvecklingstrender, vilket gör att de initiala 

skillnaderna endast rubbas mycket marginellt. 

Tabell 3. Socialgruppsdifferenser bland pojkar respektive flickor i de 

tre testen år 1961, 1966 och 1980, Mätenhet: Totalspridningen 

i respektive test 1961, 

Testår NOTSATSER PLÄTVIKNING TALSERIER 

till 
1961 

1966 

1980 

. 38 

.38 

. 38 

.44 

.36 

.40 

.26 

. 25 

. 28 

.25 

.18 

.30 -

. 3 2 

. 36 

. 43 

.37 

.31 

.36 

Om det inte inträffat några mer dramatiska förändringar vad 

gäller de sociala skillnaderna, är detta däremot fallet med 

skillnaderna mellan pojkar och flickor. I det verbala testet 

var könsdifferenserna obetydliga år 1961, medan flickorna 

visar ett tydligt försteg 1980. I spatial och induktiv förmåga 

var pojkarna klart bättre i början av 60-talet - 20 år senare 

är denna överlägsenhet i det närmaste utplånad (tabell 4 ) . 

0m man förutsätter att de tre testen sammantagna ger en god 

uppskattning av begreppet "allmänbegåvning", har flickorna 

under den aktualla tidsperioden begåvningsmässigt utvecklats 

mer positivt än pojkarna, vilket fått till följd att de gott 

och väl inhämtat det lilla, men dock försprång som pojkarna 

uppvisade vid periodens början. 
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Tabe l l 4 . Köns differenser inom olika socialgrupper och årskullar i de tre 

testen. Mätenhet: Totalspridningen i respektive test 1961. 

Testår MOTSATSER PLÄTVIKNING TALSERIER 

Arb övr Arb övr Arb övr 

1961 -.02 +.04 -.22 -.23 -.12 -.07 

1966 +.04 +.02 -.12 -.20 -.03 -.07 

1980 +.09 +.11 -.05 -.03 +.01 -.05 

OBS. Positiva differenser anger högre vården för flickor. 

I detta sammanhang har vi ingen möjlighet att mera ingående 

diskutera de faktorer, som kan ha åstadkommit de konstaterade 

förskjutningarna i testresultat - faktorer som påverkat köns

differenserna, men ej de sociala skillnaderna. Ett resultat 

vill vi dock granska något närmare. Det galler den sjunkande 

nivån i verbal förmåga. Vad kan detta bero på? 

För att försöka besvara denna fråga, har vi granskat de 40 

uppgifter som ingår i testet MOTSATSER och redovisar i tabell 5 

och 6 de items som ökat respektive minskat i lösningsfrekvens 

med mer än 5 procentenheter. Eftersom vi ej haft tillgång till 

några itemanalysdata från prövningen 1966, har vi endast 

kunnat jämföra den äldsta och den yngsta årskullen. 

Tabell 5. Uppgifter i det verbala testet vara löaningafrekoena ökat med 

mer än 5%. , 

Nyckelord LÖSNINGSFREKVENS 

1961 1980 Diff. 

SEPARERA 

ANONYM 

ATTACK 

REKOMMENDERA 

LUSTIGKURRE 

DAGDRIVARE 

IMPULSIV 

ÖDE 

MUNTER 

BETYDELSEFULL 

.36 

..55 

.62 

. 68 

.70 

.61 

.34 

. 6 9 

.55 

. 26 

. 61 

.70 

.77 

.82 

. 80 

. 6 9 

.41 

. 7 5 

. 61 

.32 

.25 

.15 

.15 

.14 

.10 

.08 

.07 

.06 

.06 

.06 

8-l»0-3U8 
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Tabell 6. Uppgifter i det verbala testet vars lösningsfrekvens minskat 

med mer än S%. 

Nyckelord LÖSNINGSFREKVENS 

1961 1980 Diff. 

ÄDEL 

KONKRET 

ÄREGIRIG 

ÖDMJUK 

KUPERAD 

ARMOD 

KLAR 

BIFALLA 

RIKLIG 

.57 

.39 

.42 

.26 

.43 

.28 

.84 

.60 

.27 

.39 

.27 

.34 

.18 

.36 

.21 

.78 

.54 

.21 

-.18 

-.12 

-.08 

-.08 

-.07 

-.07 

-.06 

-.06 

-.06 

Av tabellerna kan man se att det främst är s k låneord som 

ökat i lösningsfrekvens, medan de som minskat kan betecknas 

som inhemska ord men med en viss ålderdomlig klang. En av 

orsakerna till uppgången i verbal förmåga i början av 60-

talet torde därför vara att en del låneord blev mer frekventa 

i det svenska språket, medan den därpå följande nedgången kan 

förklaras av att vissa äldre ord blivit mer sällsynta i läro

böcker, tidningar, radio, TV, etc. 

Av det sagda framgår hur vanskligt det är att undersöka för

ändringar i verbal förmåga över längre tidsperioder, i varje 

fall med den typ av ordförrådsprov som här använts. Alltefter

som testordens frekvens ökar eller minskar i språket, stiger 

respektive sjunker det genomsnittliga testresultatet, varför 

mätningar gjorda med 15-20 års mellanrum ej är direkt jämför

bara, även om testinstrumentet är identiskt. 

Med detta vill vi också ha sagt att vi knappast tror på en 

reell medgång vare sig i ordförrådets storlek, i verbal be

gåvning eller begåvning över huvud taget bland svenska ung

domar under de senaste 15 åren - den konstaterade minskningen 

i genomsnittlig poäng i testet MOTSATSER torde snarare vara 

en följd av de specifika ord som ingår i testet. I stället 
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sätter vi större tilltro till de entydiga resultat som fram

träder i de mindre "miljökänsliga" spatial a och induktiva 

testen, vilka klart tyder på en successiv tillväxt i det som 

vi definierar som begåvning. 

I en senare artikel kommer Ingemar Emanuelsson och jag att 

ge en mer utförlig redogörelse för tidigare forskning inom 

området, stickprovens representativitet, socialgruppernas 

sammansättning, beräkningarnas statistiska tillförlitlighet 

samt ingående diskutera de funna resultaten. I detta samman

hang har vi endast velat peka på en typ av väsentliga fråge

ställningar som kan belysas tack vare ett intimt samarbete 

mellan det "gamla" och det "nya" individual statistikprojek

tet. 
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Resumé av den efterföljande diskussionen 

Kjell Härnqvist angav i sin presentation, att man inom individual -

statistikprojektet haft störst användning av skol administrati va 

data medan attityddata varit svårare att använda. En fråga ställ

des om hur UGU-projektet ser på balansgången mellan att sovra 

bland de data som skall samlas in och alla önskemål från utom

stående om att få utnyttja elevpanelen för att ställa speciella 

frågor. Finns det, förutom risken för "sönderforskning" av ele

verna, en risk att en för stor andel av de frågor som ställs har 

dagsaktualitet men mindre intresse i det långa perspektivet? 

Ingemar Emanuelsson bekräftade att det till projektet kommer många 

önskemål om dagsaktualiteter. Inom UGU är man också öppen för sam

arbete, men gör bedömningar från fall till fall av möjligheterna. 

Att så pass många enkätfrågor berör elevernas självuppfattning be

ror bl a på projektledarens intresse, som givit UGU en inriktning 

mot studier av elever med svårigheter. 

V1d urvalet av frågor måste man alltid prioritera utifrån att UGU 

är en longitudinell studie. Däremot behöver man inte alls priori

tera på samma sätt när det gäller bearbetningar. Många av de frå

geställningar som önskas belysta är sådana att de går att belysa 

utifrån tillgängliga uppgifter. 

Frågor ställdes om UGU har övervägt eller resonerat om att närma

re studera varför relationerna mellan standardprov och betyg för 

pojkar respektive flickor ser ut som de gör? Om uppgifterna om 

att en så stor andel av eleverna känner oro i skolan skulle spri

das till pressen, skulle de få stora rubriker. Har UGU funderat 

på hur man med fortsatta analyser skall kunna komma fram till vad 

som döljer sig bakom de här enkätsvaren? 

Från UGU poängterades att huvudsyftet med dagens presentation 

* varit att peka på möjliga bearbetningar, inte på resultat. Man 

kan, genom att studera hur de elever som svarat att de känner 

oro i skolan svarat på andra frågor, exempelvis på frågor om hur 

de uppfattar sin egen förmåga i skoluppgifter eller på frågor om 

oro ställda i en senare årskurs, få en fylligare information. Alla 
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undersökningar kan för övrigt inte göras inom UGU-projektet. 

Man kan tänka sig att exempelvis "oron" kan leda till delunder

sökningar som frirfcopplas från UGU, men som görs i nära samarbete. 

Beträffande skillnaderna mellan standardprov och betyg var de 

ungefär desamma även 1961 och 1966. Då var forskarna emellertid 

mer oroliga för olikheter mellan socialgrupperna i det här av

seendet än för olikheter mellan könen. 

Kjell Härnqvist berättade att vikande testresultat i USA givit 

upphov till stor oro. Man har där sagt att de med tiden sämre 

resultaten beror på att testen blivit föråldrade. Det verbala 

testet visar sig här ha blivit det, medan övriga test knappast 

är så tidsberoende. I så fall visar jämförelserna mellan -61, 

-66 och -80 års kohorter positiva resultat. De minskade köns

skillnaderna beror på en ändrad könsuppfattning bos flickorna. 

Det visades i en rapport av Kjell Härnqvist 1966, där detta kopp

lades till grundskolans införande, jämställdhetsarbetet, att man

lig och kvinnlig slöjd slopats m m. 

En fråga ställdes om hur olika miljöer skall studeras inom projek

tet. Exempelvis oro kan skilja sig avsevärt mellan skolor och klas

ser. Finns det några kriterier för att beskriva skolorna och klas

serna? 

Man har inom UGU ännu inte hunnit med några analyser av olika 

miljöer. Förutom de data som finns 1 databasen om kommunerna och 

skolorna ämnar man gå ut och göra ytterligare beskrivningar av 

olika miljöer. Möjligheten att koppla andra registeruppgifter 

till de miljöbeskrivande uppgifter som redan finns påpekades, 

exempelvis uppgifter om lärarbehörighet eller läraromflyttningar 

utifrån SCB:s lärarregister. 

Fördelarna med det här urvalet är dess möjligheter att studera 

skillnader mellan skolor. Man skulle för att se om de olikheter 

finns kvar som fanns mellan kommunerna när urvalet drogs, kunna 

göra om den faktoranalys som gjordes som underlag för stratifi-

eringen. 
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Yikten av att designen i urvalet hos UGU-projektet utnyttjas, 

nämndes. Nästan alla bearbetningar skulle vinna på att variansen 

mellan kommuner, skolor, klasser och individer redovisas. 

Av redovisningarna båda konferensdagarna har framgått att longi

tudinella databaser är material "som vinner i längden". Den insti

tutionella anknytningen aktualiseras därmed. Inte någon institu

tion orkar förmodligen med mer än ett par kohorter. Det föreföll 

därför som sannolikt att ansvaret för nya elevpaneler måste flytta 

runt mellan flera institutioner. 
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