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SJÄLVKONE'RONTATION VIA INTERN TELEVISION I LÄRARUTBILD-
NINGEN: BAKGRUND, EXPERIMENT, EXPERIMENT UPPLEVELSE

Försök att modifiera lärarkandidater c perception och värdering med

hjälp av videobandförmedlad självkonfrontation och traditionell hand-

l edn.ing

Bernhard Bierschenk

Utvecklingen av interna tol evi aion coy stcrn och videobandcpelare

tillåter nya forskningsmetodicka förfaringssätt för ett systematiskt

och kontrollerat studium av interaktionsprocesser. För att studera

metodens användningsmöjligheter vid handledning av lärarkandidater

i undervisnings sammanhang utformades en experimentell undersök-

ning i syfte att granska vilka effekter traditionell handledning respek-

tive externt förmedlad självkonfrontation via Intc rrr tel e'viai on och

videobandning har på lärarkandidaternas ajäl vbedömnirrg , Bakgrunden

till experimentet, en detaljerad beskrivning av den expe r irnerrtel.Ia

uppläggningen, en presentation av mätinstrumenten aarnt en evaluering

av experimentets inre och yttre validitet pr e sente r a c i denna rapport.
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INLEDNING

För att studera lärarens och elevernas beteende i en undervisningssitua-

tion har många olika metoder för observation, regictrering och evaluering

utvecklats och använts. Denna rne tod er baserar nig antingen på (l) direkt-

observationer (observatören är en del av undervinningssituationen), eller

(2) indirekta observationer (någon teknisk anordning för registrering av

audio- OCh/eller video-signaler) eller (3) en kombination av denna för-

faringssätt. De observations- och registreringstekniker nom hittills har

kommit till användning inom nkolforskningen avser nästan ut e nluta.nd e

den verbala interaktionen rricl lan lärare och elever. Detta faktum skulle

bl a kunna förklaras med en vanlig uppfattning bland pedagoger, att inter-

aktionen mellan människor huvudsakligen bygger på verbal kommunikation.

Flanders till cxcrnpe l påstår att den verbala kornrnuni.ka ti.oncn utgör ett

adekvat sampel av Iä r a r en s totala påverkningsmönster (F'Iandc r s , 1965,

s 252).

Att även den icke verbala interper sonel.Ia kommunikationen utgör en

mycket viktig kanal för att förmedla inform.ation rnc Il an olika personer

har emellertid upprnäz-k ca mrnat o av bl a Birdwhistell (1953). Han menar

att männi cko r kornrrruni cer a r lika rrryclcet med varandra via icke verbala

tecken som via verbala. I en intervju (Nevv'York Ti me o Ma gaz ine , May

31, 1970, s 42) säger Birdv-Ihistell:

"Years ago I cta.r tcd with the question: How do body rnot ion a flesh out
words? Now lank instead: Vlhen is it appropriate to une wor dc ? They're
very appropriate to teach or to ta.Ik on the telephone but you and I are
comrnuni cat in g on several levels nov: and on only one or tV10of them
have wor dn any relevance what cocvc r , 'I'he sc day s I put it another way:
Man is a multi- sen so r ial being. Occasionally, he vc r ba.liz c s ".

Upprnä r-kaarnhe tcn i den pedagogiska och psykologiska forskningen

syns under senare tid alltmera ha blivit centrerad kring interrelationen

mellan verbala och icke-verbala tecken (Biddle & Adams, 1967; Bellack,

1968; Brusling, 1971; Mortensen, 1971).

Den centrala problemställningen för den här presenterade studien

innebär en granskning av arrvändni ng srnöjl ighc ten av intern television

(ITV) och videobandning (VR) för registrering av audio-video- signaler

och återgivning av omvärlden i r ör el o c i syfte att studera rnänni skan

som. en "m.ulti- sen sor ia.l bc irig ". Studiet av i vad mån lärarkandidaten

(lk) modifierar sin perception och värdering till följd av videobandför-

medlad självkonfrontation (en kombination av verbal och ickc= vc r ba.l

information) är förknippat med två fenomen som berör individens person-

lighet på ett alldeles specifikt sätt, nämligen (l) att bli fotograferad och
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(2) att bli konfronterad med Ditt eget ofta icke medvetna cä tt att agera i

olika eituat.ionc r ,

I ViDsa Damhällen är det t ex tabu att ta kort. Men även i vårt sam-

hälle blir människor ofta p.incarrrt berörda, när man r ikta r en karne r a

mot dcm, Den allmänna attityden rnot fotografering är av tärnligen emo-

tionell natur.

Att bli konfronterad med oig själ v är en perceptuell upplevelse av

alldeles spe ciel.lt irit r c ooc för rnänrri nkari och upptar en central pl at s i

rnärmi ekari s myt och farrta ci, Legenden om Na r ciccu o dokumenterar detta

väl. Robert Benchleys (1948, cc 117 -120) beskrivning kan kan ckc tjäna

som en inledning till problemställningen: cjälvkonfronta.tion via. intern

television i lärarutbildningen.

"Merely as an ob sc r vc r of natural phenomena, I am fa ociriat cd by my own
pe r soria.l a.ppearance. This doe s not rn can that I am pleascd with it, mind
you, or that I can even to l e r at c it. I nirnpl y hav e a morbid interest in it.

Each day I look like someone, or comething, different. I never know
what it ic going to be until I etc al a look in the glass. (Oh, I dorif suppo se
you r cal.ly could cal.l it stealing. It bel onga to me, aft cr all. )

One day I look like Wimpy, the hamburger fancier in the Popeye the
Sail or Daga. Another day it Day be 'Wallace Beery. And a third day, if I
have let m.y rnu sta ch e get out of hand, it is Ba irn sfa.thc r "s Old Bill. And
not unti.l I peek do I know what the show is going to be.

S01ne mornings, if I look in the mirror soon enough aft er getting out
of bed, there io no r c scrnbl an cc to any cha r a ct or at all, either LJ. or out
of fiction, and I turn quickly to look behind me, convinced that a stranger
has npcnt the night with me and ic peering over my nhoul dc r in a sinister
fashion, merely to frighten rnc , en nuch occa siono, the chock of finding
that I arn a ctual ly po s De G sor of the fa cc in the mirror io cufficient to send
me scurrying back to bed, compl ctcl y unnerved.

All this is, of cou r cc , very dc pr e cai.ng, and loften give off a 10vI
rnoari at the sight of the new day' D rrictarno r pho sis , hut I carif se crn to
r csint the temptation to l.car n the wor ct, I even go OEt of my way to look
at rny ocl.f in cto r c=window mi r r or o, just to scc how l.orig it wi.ll talce me
to r ecc gni.z c myself. If I happen to have on a new hat, 01" am walking with
a lirnp , I aometime s pas s r l ght by l-:-lY reflection without even noddin g,
'I'h en I begin to think: 'You muat have given off some vi sua.l imp r e s oion
into that rni r r or . You're not a di ocrnbodi cd upir i.t yet - Lhopc ".

And I eo back arid look again, cu r e enough, the ntr an gc c l ooki ng man
I thought wa o wn.lki.n g ju st ah ca d of rric in the reflection tu r n n out to have
been my ovzn ima gc all the t irn c , It rnalce s a fellow stop and think, I can
tell you.

This all rno at rna so chi st ic cr avirig to offend lUY own ac cthc.ti c sense
by looking at myself and wincing al co comes out whcn oriapohot s or el a s s
photographo ar e being pa oacd around. The minut e oomeone brings the
envelope containing the wock "G gr iet of va ca ti on pr irit c fr orn the drug-
store devcloping plant, I can hardly wa it to get :my harido on th em , I try
to di ooembl c rny eagerness to cxa miric tho oc in which I rny col.f fi gur e ,
hut there i c a greedy look in rny eye whi ch mu st give rnc avvay •

The oriapchot o in which I do not appca r are so mu ch dr ooc in my
cye s , but I pretend that I am equally interested in th crn all.
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'Thic io very good of Joe', I na.y, wi th <l hollow ring to r:1.Y voi c e ,
aneak.ing a look at the next print to oeo if I aln in it.

Ah. Here, at last, is one in whi ch I chow up niccly. By "nic el y" I
rne an "cl ca r Iy ". Try a s I wi II to pa s o it by ca sual.Iy , :my eyes rivet
the mo el ve c on tha.t corner of the group in whi ch I arn ctanding. And th en ,
when the othe r n have l cft the r oorn , I cu r r cpti ti.ou aly go tlrr ou gh the
cnv cl opc a ga in , ju nt to gaze l-:l.Yfill on the slightl y rna cab r c sight of
My oel.f a o others see me.

In OOITlepicture I look even \C10rOethan I ha d irna.giriod , On what I
ca Il my 'good day s ", lotring al ong pretty el ooc to form. But day in and
day out, in rni r r or or in photog r aph , th e r e i c e.Iway o that cl ight aho ck
of surprioe whi ch , although unpl.ca cant , Lerid s a tarig to the adv cntu r c
of peeking. I never can quite rna.kc it oee:m po s sibl c that that ic r eal Iy
POOl' Little Mc, the Little Me I know 00 well and y et who frightens rnc
so whcn face to fa ce .

My only hope is that , in tlri o con atarit rnc tarno r pho ci s whi ch seern s
to be going on, a winning nurnb er :may come up sornc ti rno , if only for a
day. Ju et what the finaloutcome will be, it is ha r d to predict. I rna.y
oettl e down to a con starrt , plodding r cpl ica of Man= Mounta.in Dean in
:my old age, or change IUY et yl c completcly and end ur: a s a ocr ie s of
Bulgarian pea sant type a. I rna y just grow old along wi th YTirnpy.

But what ev er is in cto r e for ITlC, Ichall watch the dai.Iy modulations
with an irnpc r sonn.l fascination not unmixed with awe at Mother Natu r e Is
gift for ca r icatu r e , and will takc the bitter with the swc et and keep a
stiff upper lip.

As a matt er of fa ct , my upper lip is pretty fa s ciriat in g by itsclf,
in a bizarre sort of way. II
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l. UNDERSÖKNINGS- OCH R1~PPORTERINGSPROFIL

Lärarens undervisnings skicklighet och personlighet betraktas som mycket

väsentliga faktorer som på ve r ka r undervisningsresultat (jfr kap 2). I den

traditionella l ä r ar utb ildnin gcn saknas dock uppenbarligen led rnc ll.an teo-

r et ieka beteendevetenskapliga kunskaper och övningen av tekniska färdig-

heter i en undervisningssituation. Tillgång till återkopplingstekniker

skulle kunna undc r lätt a integrationen av undervisningsupplevclser och

teoretiska kunskaper. De senaste årens tekniska utveckling av ITV-

system och videobandspelare tillåter nya forskningsmetodiska f ör fa r Ing n-

sätt för ett systematiskt stu d.iurn av interaktionsproccsser. De hittills

utförda under sökningarna i vilka denna teknik har tillämpats skulle kunna

delas upp i

l. studier angående informations selektion och beteendemodifikationer
till följd av stipulerade betecndemodeller

2. studier angående informations selektion och beteendemodifikationer
till följd av individens predispositioner

En översikt över ett urval av den pedagogiska och psykologiska forsk-

ningslitteraturen rörande den audiovisuella självkonfrontationstekniken

gcs i kapitel 3. En målsättning för denna undersökning är att studera, i

vilken utsträckning individens" själ v" kan utnyttjas som kontroll och

regleringsmekanism i syfte att utbilda lärare sorn kontinuerligt använder

sig av återkopplingstekniker för att pröva, testa och modifiera det egna

beteendet.

1.2 ~~~iyig~QE~1~0Q~---------------
Målpopulationen för undersökningen är alla kvirml.iga lärarkandidater rricd

slutbetyg från gymnasiet som intogs till landets lärarhögskolor ht 1967

och ht 1968 för utbildning på mellanstadielärarlinjen. Uttagningen av det

i experimentet ingående stickprovet aa rnt inferensproblem vid generali-

seringen från ett stickprov till individpopulationen diskuteras närmare i

kapitel 4.

l. 3 P~3ig~------

I den pedagogisk-psykologiska forskningen har det sedan länge saknats

metoder för att man skall kunna få den komplexa undervisningsprocessen

under experimentell kontroll. Som forskningsmetodik har mikrolektions-

tekniken, en nedbantningsteknik, vi sat sig vara mycket användbar. Hela
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rnik r ol ekt.ion oot.ruktu r en kan rnani.pul era s för att rna.n rn ed hjälp av experi-

mentella de cigner skall kunna b e eva r a olika fr å ge atä.l.In in ga.r . I denna

unde r oökni.ng tillämpas en mikrolektionsteknik i sarribarid rn ed en faktoriell

de ai gn för att besvara följande fråea: Vad b etyde r olika feedbackformer

delo fö r individens rnodi.fi e r irig av pe r ccpt ion o- och värderings strukturen

(referenorarn), d.elo för individenc beteendeITlodifikationer? Undersök-

ningen omfattar två större avsnitt:

1. Ett strikt kontrollerat expc r irn ent där två fe edba ckfo r rne r (traditio-
nell handledning och ext cr nt förmedlad ajäl vkonf r orrtat.ion via ITV IVR)
manipuleras.

2. En kontroll av ev långtidoeffekt till följd av den cxtc rnt förmedlade
ojälvkonfrontationen (oav::;ett elen cxpc r irr.ent cl la p8.verl~an) sex
veckor resp fyra terminer cft cr slutförandet av cxpc r irncrrtc t,

Undersökningens experimentella utformning di ekut er a c utf'örl igt i kapit-

len 5 och 6.

Lärarutbildningen borde koncentrerac framför allt på såda!"la problem,

som kräver att den enskilde l ä r a r kan di.daten upptäcker de rnorricrit i

undervioningoprocessen, no rn i hög grad är beroende av Lar a r lcarid.i.daton s

personlighet. Underoökningens huvudproblem.ställningar är följande:

l. Vilka effekter har traditionell handledning (dyadi sk konfrontation)
resp cxte rnt förmedlad njå lvlconfr orrtat.ion via ITV IVR på fpp cjälv-
bedömning (perception och vä r dc r in g}? Analys och di olcuooion av
re aul tat cn kommer att rcdovi na s i en separat rapport (13ierschenk,
1972 a).

2. På vilket sä tt percipierar och värderar pedagogioka oxpc r tor fpp
undervioningspreotationer? I:::pertbedönulingar utgör ett objektivi-
tetsmått och indikerar i vilken utoträclming bctc crid erno di Hlcation cr
kan kon atat er a c, An aly n ode di sku coion av r c sul.ta tcn kornrn cr att
redovisas i en andra r e cul.tat r appor t (Bierschenk, 1972 b).

3. I vilken utsträckning avv ik or fpp ojälvbedörnning fr&n cxpc r tpancl cn s
bedömningar? Analys och di oku s oion av resultaten ko mrnc r att redo-
vi ca c i en tredje r-e cul.tat r appo r t (Bierschenk, 1972 c).

En sammanfattande bc alcrivn in g av cxpc r imcritct s design, resultat och

implikation av cc en dc dessa tre pr obl orn st äl l.ni.ngar carnt några rekom-

mendationer, kommer att r cdovi ca c i en ccpa r at rapport (Bier och erik ,

1972 d).
4. Expc r imcnt ct o hu vud.in ntr un..ncrit granskas bl a rncd hjälp av kanonisk

ko r r cl ati.on canal.y s . Ana ly e OC~l di cku oci.on av resultaten kommer att
r edovi na c i namban d rn cd den tredje resultatrapporten (Bi er schcrik,
1972 c).

Mctodi ska pr obl crn i narnband med strukturering av olika data-
nivåer med hjälp av fakto r anal y ocn r edovi ca o i ko rnpcn diu m nr 12
(Bi cr ochonk , 1971 b).
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5. Gr an sknirig av Garnband rnc Il an cxpc r imcrit ct s r c rrulta t och sådana
bakg rundcva r iabl cr 501"::'1 är närmare cpecificerade genorn tc stbatt c-
r iet (se kap 8). Analys och di cku cci.on av r c nul.ta.tcn r cdovi sa s even-
tuellt vid ett senare tillfälle.

6. Gr an ckni ng av eventuella långtidseffekter. Ana ly s och di sku oci on av
resultaten redovisas eventuellt vi d ett Genare tillfälle.

En rner a detaljerad r-cdovi crring av de frågor Gom cxpc r irncnt ct skulle

kunna ge sva r på fi.nne i kapitel 2.

'I'i Il vä ga.gån gooätt ct vid strukturering, o r garri ocr irrg och lagring av

cxpe r imcnt ct o olika da tarnärrgdo r för en datorbaserad behandling redo-

vi sa o i kapitel 9. En ana Iy apl.an för utvärderingen av de observerade

data i enlighet rnod cxpc r iracnt ct s pr obl crnrrtäl.Ini nga r presenteras i

kapitel 10.

Experimentet är av cxpl or at iv ka r aktä r , och dc os huvudsyfte är att bidra

till upptä ckaridot av nya relationer och rrya insikter i den Icornpl cxa under-

visningsprocessen för att rriari clcaIl kunna fo r rnul c r a fo r clcni.ngcpr-obl.crn

rner a precist och för att man skall kunna utveckla striktare fo r rnul cr-ade

hypoteser. Men hur cxpl or ativ en uridc r sökning än må vara, må etc det

finnas någon teoretisk för anlrr irig , I annat fall kan man inte definiera

urrdc r s ökrri ng en s mätområde eller tc st a hypoteser. Denna undersökning

bygger på ett fono rrien ol og i cltt synsätt som. pr c ocntc r adc s i carnband rne d

utvc ckl in gcn av ett kat ogor i oy ctcrn på vilket kon otr-ulcti oncn av experi-

mentets rnat.in ot r urnont har baserats. Det fcnorncnol ogi oka synsättet DOn'1

pr e norrtor-a.don av Cornb c & Snygg (1959) har bl a varit grundläggande för

denna undersökning. Författarna konstaterar (s 17):

"People do not bchavc a cco r di.ng to the fa ct a as other see th crn, They
behave according to the fa ct s as the)' see them. II

Relaterad till experimentet kan uteångGpo sitionen formuleras på följande

sätt:

Lä r a r lcandi da ton s beteende kornrnc r att påverkas enbart i den utsträck-
ning Gom information har någon rn cn ing för individen ifråga. Om II ajäl v"
betyder "or gani aat ion of vraYD of occ in g onc "s sel f" (r-:'erber, 1967, s 24)
så borde detta innebära att förändringen av individens själv är en av dc
viktigaste och enkl a ntc metoderna att påverka individens beteenden.
(För en mera ingående diskus aion hänvisas till Bierschenk,197l a,
ss 25-29.)

Syftet rnc d cxpc r irricnt et är alltså att studera irrdivi dcn o pc r ccpt ion a-

och vä r dc r i.ngontz-uktu r samt dess reorganisation eller ornct ruktu r cr ing

till följd av den experimentella pdvc r kan , Individens sätt att percipiera

och värdera olika objekt, dvs dennes subjektiva tolkning aven given
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situation och handling har uncler senare tid blivit föremål för definitioner

i.norn r arn en för den moderna oyntc mfo r skn in gen , där man al Itrne r a tagit

intryck av den grundläggande principen, att alla i.nfor rrrat.i.onapr oce s cer.
är urvalsprocesser , Att ana lv ocr a individens t.i.Ll vä gagån gooätt och effek-

tivitet i att välja ut, kategorisera och lagra tillgänglig irifo r rna tion , atå r

nurnc r a i upprnä r k aa.rnhct en s cerit r urn (Buckley, 1968, so 120-121), Detta

syn oätt har medfört att intre s cet i.nte längre enbart lconccnt r cr a c på olika

for rnc r av inforrnation och på iril.ä rn ingcns str uktu r utan i allt otörre ut-

sträckning på kornrnuni.ka tionon o effektivitet, Ett grundläggande J.rag i

sy ste mfo r ckni.ngcn är den kont inuc r liga utvecklingen av al Irnårina modeller

som. bygger på fc edba ck och ~;:ontroll, dvs man utgår ifrån att kybernetiska

principer ligger till grund för utvecklingen av kompl cxa adaptiva systern

som människan utnyttjar för niri egen aripa s sning till orrrvär l.dcn , De för sta

tillämpningarna av kybernetiska modeller i beteendevetenskapligt samman-

hang har redan visat sig vara mycket fr amgån.g sr ika (Heinich, 1968, s 108),

Den kybernetiska hypotesen kan bl a tjäna som. en förklarande m.odell för

självreglering och cjäl vlcontr ol l via fccdba ckrnckani orn och har således en

direkt relevans för experimentet, I ett tidigt bidrag till feedbackproblemet

i samband rricd oocia.l di agnoo OC~l analys av han dl in gsrnön ct cr diskuterar

Lewin redan 1947 Ic edba ckrnolcan i crncn som ett in ct rurncnt för cjäl vr eg-

lering (Le\-,in, 1968, ss 441 -'~:44), Sådana kybernetioka principer som

bl a Ir arnför do s av Miller m. fl (1960) har varit vägl cdandc i cxp cr irnerrtct ,

Anal y ocr a o en unde r vi orringnp r occ s o rn.ed utgångspunkt från en kybernetisk

modell, innebär detta att de ol ika komponenterna i rnod.cl.l.cn inte :;:eagerar

på varandra enbart på .ctt rnckani ckt ping-pong-lik."'1ande cätt , utan att de

var och en på ett tämligen alrti vt eätt bidrar till utvecldingen av den på-

gående undervioningoprocescen. Varje enskild individ interpreterar situa-

tionen mot bakgrund av den C[~nar cfc r cn or arn on , Mcd ledning av denna

interpretation väljer- eller bc ct ärnrnc r individen en vi oc handling. Detta

förutsätter användningen av planer eller strategier oberoende av hur

fragmentariska och oslipade eller logiska och gcnorna rb ctudc dc s oa är,

Perception betyder enligt en rrryckct allmänt hållen definition en inter-

aktion eller transaktion mellan individ och orngivning. I denna undersök-

ning av sc o rncd perception en carnrnankoppl irig av den interna strukturen

som anvärid o som test med konkreta beteenden eller Irandl in gorn önat cr

80m korn till användning i den aktuella situationen.

Värdering definieras aorn ett val eller en viktning av ol ika alternativa

beteenden. Värdering r cfo r or a r till bestämda bctc endca spclcte r och
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indikerar vilken ci.grrifikan ogr ad olika un dc r vi nnin gnbctc cridcn har för
individen ifråGa.

Experimenteto rnät.in ot.rurn cnt kon ct ruc r adc o i oyftc att rnä.ta ka r aktc r ia-

t.i ska dr ag i i.ndividc r na s perception och värdering aven lclaeerum.ositua-

tion. Beelutet om. vilka itcrn e D01-:l. nkall ingå i ett rnät.in utz-urnont måste

ske på arbiträra Grunder. Mon för att få vi s sa impulser till urvalet av

i.tern s gcnornför de s ett fö r fö r aök, där Ikk fick till uppg ift; att ge cporrtaria

och nimul tana kornrncrrta r cr under externt förmedlade cjä.lvkonfronta-

t'ion sp r occ occr via ITV IVR. Dc ana kornrncrrta r cr blev fö r crnå l för en

irmehål.l canal.yti ck bearbetning (cc B'icr s chcrik , 1971 a). Katc gor ierria ut-

gjorde sedan ba srnat cr ial ct för lxon ct r ulcti.on cn av de cn clcil da itc m s , Mät-

i.nat r urricrrtcn och mättillfällena diskut cr a o i kapitel 8, medan lTIätinstru-

mentens va.Iidi.tet o- och r cl i.abål i.tct sp r ob.l.ern di nkut cr a o i carnbarid med

r e cul taranal y s c r n a ,

Ett huvudinotrument i undc r s ölcn.ingcn är nka.ttrririgo- och värderings-

for mul.ä r ct F III, Dorn i cnl ighct rnod ka tc gor i sy at crnct innehåller sex

olika a priori definierade subjekt-objekt relationer com har definierats

i samband rnc d ka.tcgor invut crnot s konstruktion. En kortfattad definition

av de enskilda relationerna geo nedan:

l. EGo-eGO relation

Perception och värdering av att r ibut (egenskaper, relationer) som
gäller den egna personen utan att nå gon annan person är inblandad.

2. EGo-elev relation

Perception och värdering av attribut av oecridc en anrian person
(elever)

3. Eeo-icke personella objekt (IPO) :relation

Perception och värdering av orn givningen: kl a s srurrirn.ct , tekniska
anordningar namt lektioneförberedelse, val av urrdcr vi nni.n.garnc tod ,
'rn cr a for rnc lla rne todi cka a spcktc r , t ex tid supp clca.ttriing , tempo i
undervisningen etc.

4. Elev-eea rel::ttion

Perception och värdering av elevernas cxpl.i ci ta eller implicita
operationer rriot Iå r a.r-karidiclatcn.
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5. Elcv- clcv relation

Perccption och vä r dc r in g av cl cvc rria s operationcr sin c crn el Lan
resp el even s a ge r ande gcntcrilot dg själv och där lk står utanför
interaktionsproce s scn ,

6. Elcv-ickc pcrsonella objckt (IPO)

Pcrccption och värdcring 2..Vcl cvc rna s opcrationcr rnot orn givn in gcn :
kl.a s cr urnrnct , teknisk appa r e.tur , ä rnn ct ctc.

I cxpe r imcnt.ct eka.Il te stas huruvida fpp po r cepti on o- och värderings-

st r ulrtu r i för hål.Lande till dc ovan 2..ngivna 6 subjckt-objckt r clati one r-na

påvisbart k.an förändras gcnom dc olika påverk.."'l.ingsl:oI".'lbin2..tionerna.

Fr2.gcställningen kan al l tnå fo r rnul cr a s om till föl.jaridc hypotc oer :

traditionell haradl cdn irig gcr ingen effekt

självkonfrontation via ITV IVR ger i.ngen effckt

ko rnbiria ti onen av tr adit ioricl l han dl cdnin g och cjälvkonfrontation
gcr ingen cffekt.

1.8

Syftct mcd ett cxpe r imcrit är att kurrna gcneralisera r c nul.ta.t ct till en

individgrupp och till sådana ui tuat.i ono r , som cj ingår i cxpc r irncrite t.

Olika gcnc r al.i cc r ing cpr obl cra och gcncraliseringsIilöjlighetcr i sam-

band rricd expc r irnerrte.Il a under c ökni.nga r di ckutc r au i kapitel 11. I

Gamma kapitel r cdo vi na o också några crnpi r i ska r c aul tat norn belyscr

vissa a spcktc r av cxpe r irncnt ct s ekologiska validitct, dvs i vad mån ex-

pcrimcntet har upplevts com cn oxcc pti oricl l för cte cl cc järnfört med den

vanliga utbildnings situationen.
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2. BAKGRUND OCH SYFTE

All utbildnings målsättning är att påverka individer i syfte att åstad-

komma beteendemodifikationer. En av förutsättningarna för sådana be-

teendemodifikationer är enligt författarens mening, att utbildningen för

individen resulterar i en förändring av det perceptuella fältet. Med ett

sådant synsätt blir undervisningen starkt relaterad till personligheten,

eftersom denna involveras i den studerandes sätt att uppfatta sig själv

och de erfarenheter som denne kontinuerligt gör (Combs &. Snygg, 1959,

s 367). Om "själv" betyder "organization of ways of seeing orie i s self"

(Kerber, 1967, s 24), så borde detta innebära att förändringen av indi-

videns "själv" är en av de viktigaste och enklaste metoderna att påverka

individens beteende.

Orn det kan utvecklas ett ekonomiskt och praktiskt användbart systern

som visar sig vara effektivt i att påverka individer, borde detta medföra

viktiga h.onsekvenser för den nuvarande lärarutbildningen. Ett sådant

systern skulle kunna vara av betydelse för lärarhögskolor och andra ut-

bildning san stalter .

Lärarens undervisnings skicklighet och personlighet betraktas a

priori som mycket väsentliga faktorer som påverkar undervisningsresul-

tatet (Malmquist, 1969, G 90). Antalet undersökningar i vilka lärareffek-

tiviteten granskats som en funktion av elevernas beteende- och presta-

tionsförändringar och där man studerat i vad mån lärarens själ vpercep-

tion och värdering i undervisnings ai tua.tioner kan användas som ett reg-

lerings - och kontrollinstrument för att åstadkomma "ön akad c " lärarbe-

teenden är än så länge förhållandevis få.

En ökning av lärarens pr akti cka undervisningserfarenhet behöver

enligt Swineford (1963, ss 214- 224) ej nödvändigtvis garantera att under-

visningen blir bättre. Han visade att det kan vara vilseledande att tro,

att ett ökat antal år av undervi::mingserfarenhet på fältet medför en större

undervisningsslcicklighet. hälften av de lärare (n=500) som undersöktes,

visade en undervisningsstil sorn de praktiserade under utbildningstiden.

Ett resultat i annan riktning visar dock Malmquist (1969, ss 93-96)

undersökning, där han försökte bestämma sambandet rn clLan lässkick-

lighet och lärarens (l) levnadsålder, (2) antal tjänsteår, (3) slutbetyg

från seminariet och (4) slutbetyg i undervisnings skicklighet.

Resultatet av sambandsprövningen (a < .01) visade att lärare med

12 tjänsteår i genomsnitt åstadkom betydligt bättre resultat (beroende

variabel: l ä sirrde xe t ) än lärare rnc d mindre än 12 tjänsteår. Även ett
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X2-te st (o :::. .05) avseende skillnaden mellan lärare med 6 och fler resp

6 och rni nd r e antal tjänsteår blev signifikant. Malmquists undersökning

visar bl a ett svagt samband rne llan Ia s nki ckl ighet och levnadsålder och

antal tjänsteår samt nol.Iko r r el at ion mellan läs ski ckl.ighct och slutbetyg

i undervisningsskickliGhet.

Innebörden i skillnaden m.ellan Swinefords och Malmquists under-

e ökning kan kanske bäst belysas genom Heil, Powell &. Feifers (1960,

ss 68-.31) r e aul tat . U'ndor s ökning en Gäller vis ccr l igen inte relationen

rn el lari antal tjänstcår och clevprestationer, ett f ö myckct svå r-tolkba r t

r c oul tat , rne n den belyscr på ett unikt sätt derrna problemställning. För-

fattarna relaterade nä rnl igcn elevernas prcstationcr till intcraktionen

mellan lärar- och elcvpcrsonligheten. Tre Lå r a r pc r norilighet st.ype r och

fyra elevpersonlighetstyper identifierades med hjälp av ett antal kog-

nitiva test och per sorrlighot st c st. De olika lärare - elev-kombinationerna

järnför de s på basis av elevprestationer och lärarens kunskaper samt

kl a s er um sob ae r vat ion er , Den välintegrerade (ojälvkontrollerande)

läraren (typ 1\) visade siG vara rne at effektiv rne d avseende på alla elev-

typer, medan den då.llgt integrerade (äng sligc ) läraren (typ B) visade

siG vara ineffektiv på alla clevtyper, dock med undantag av "otreber-

typen". Den turbulente läraren (typ C) definierades av författarna som

den lärare som liknar den defensive, intellektuelle naturvetaretypen,

dvs intellektualitet uppfattas här som försvarsmekanism för den vuxne

personens ego. Denna typ av lärare visade oig vara framgångsrik i att

undervisa oådana elever som karakteriserades som konformitetstyper

eller streber. De s sa lärare uppnådde även mycket bra resultat i mate-

matik och inom de nat ur vct cn ukc.pl iga ärrmeria , Men denna lärartyp var

ineffektiv vid underviGningen av atäridi gt opponerande eller obe alut sa mrna

elevtyper . Sådana elever kräver en f ö r rnå ga till interper soneIl a kontak-

ter som de s aa lärare visade sig sakna.

En bra undervisninGsförberedelse och en bra undervisning kräver

en korit.i.nuer lig uppmärksamhet på de problem norn är involverade i

lärarens självkognition (perception och vå r dc r in g) sa mt rnå l s ätt.nirrg att

förbättra den egna undervisningen.

En viktig uppgift i Iä ru r utb il dnirig , vi da r cutb ildni ng och for tb ildrrirrg

är en kontinuerlig förbättring av lärarens undervi::;ningsbeteende, inte

rrrin.at med hänsyn till de krav sorn atä ll o på grund av den ständigt på-

gående reforrn.verksamheten i skola och samhälle.

Ett centralt problem i lärarutbildningen är dä r vi d att integrera

utbildningeno teoretiska och praktiska moment. Bjerstedt (1966, os 179-

180) konutat cr a r : "Tyvärr bildar teo r iunde r vi snirig och praktiska

övningar ibland järnf ör cl oevi o nl.utna världar, inom vilka det
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talas delvia cki Ida tungomål. Dessa förhållanden gör det ej lätt för lärar-

kandidaten att spå r a sarrrrnarihun geri rn eIl an den teor cti uka balegr-unden

och det p r akti cka handl andct ", Hur litet oom cgcnt Ii gen har hänt i lä.rar-

utb il dnirigcn s edari .Iohn Dcwcy c dagar kan antydas r;enor.:l en jämförelse

av detta uttalande med De we y s påstående att IIThe student a dju s t s his

a ctual rnc thod s of teaching, not to the principles which he is acquiring,

but to what he see s su ccced and fall in an crnpi r ica l way fr orn rnornent

to moment ... In this way the cont r olLirig habits of the tcacher finally

get fixed, with cornpa r ativc ly little reference to principles in the

p sycho log y , l ogi c and history of cduc a.ti.on" (Dewey, 1962, s 7).

Dc csa förhållanden kan delo bero på att det trots alla an at r an grringa r

under de Gista decennierna finns alltför få m.etoder för systematiska

und er s ökni nga r av lärarbeteendet och unde r-visni ng spr occ s ccn , dels på

en rad markanta svårigheter i den traditionella lärarutbildningen (för

di sku s sion se Bj er otedt , 1966, so 179-184).

I den pedagogiska litteraturen poängteras mycket kraftigt vikten av

observationsmöjligheter i lärarutbildningen. Observationernas värde

härledes fr arnf ö r allt ur behovet att åstadkomma en i.ntogr at.ion av de

teo r eti cka och praktiska a spckt c r na i lärarutbildningen. Många lärar-

utbildare rnc dg er dock, att auskultationer och övningsundervisning i den

nuvarande utfo r rnnirrgcn i rnårigt och mycket är otillfredsställande och

inte leder till ön skadc beteendemodifikationer . Det vore alltså önskvärt

att förbättra för närvarande tillämpad praxis.

Ett stort antal undersökningar har utförts för att beskriva och ana-

lysera lärarens reaktioner när det ön eka de undervisningsbeteendet var

känt och accepterat av läraren. Dc nna undersökning har dä r crno t till

syfte att ctud er a förändringar när det ej finns i förväg externt och explicit

fastställda nonner .

J'cr eil d (1955, ss 13-14) poängterar, att det under de siata åren med

ett ökat antal urido r s ökningn r allt mera blivit påtagligt, att självförståeloe

kräver helt annorlunda metoder än att studera un dc r vi anin gapl arie r och

-uppr;ifter. Lå r a r utb i.ldn irigcn är i rrryck ct stor utsträckning baserad på

just Gådana rnorncrit som av den enskilde Ik kräver, att denne upptäcker

de moment i unde r vi sn.ing sp ro cc oocn som i hör; grad är beroende av Ik

per sonlighet.

Lärarkandidaten behöver al lt så någon fonn av feedback, för att det

över huvud taget skall kunna inträffa en förändring av Ile perception och

värdering, aorn i sin tur kan leda till en modifikation av den egna refe-

rensramen vilket bl a är en förutsättning för beteendemodifikationer .
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För denna undersöknings ändamål definieras "modifikation av perceptions-

och va r dc r in gcstrukturen" som fö r ändr in gsgr-a don i lk perception och

vä r dc r irig av de Genom mätinstrumenten specificerade beteendeaspekterna.

På det pc da gogi aka fältet har intern television (ITV) och video-

bandning (videorecord, YR) samt mikrolektioner (mI) alltmera kommit

i upprnä r k sa.rnhct cn s cent r urn . I dcb att en uttrycks fö r hopprrin gen att en

rnan gd problem skall kunna lösas med hjä.Ip av ITV. MånG<1.skol or och

h ögskol or har utrustats med kompletta ITV -2..nlägGninGar. dock utan att

samtidigt ta hänsyn till de utbi ldni ng otckno lo gi ska processerna och de

inb egr ipna uppgifterna, dv c utan att man försökt å st a.dkornrria en analys

och Gyntes av de komponenter som tir relaterade till ett sådant systern.

De senaste årens tekniska utveckling av ITV - systern och videoband-

spelare har öppnat nya vägar för att utveckla rnc to d.iaka förfarings sätt,

baserade på r cgl er-ing a- och kontrollprinciper (t ex fördröjd audiovisuell

feedback), som vidgar våra rn öjlighct cr att systematiskt undersöka lära-

rens oätt att observera interaktionsproce s ser, i huvudsak relaterade

till det egna agerandet i underviGningssituationer . Även mikrolektioner

som en nedbantningsteknik (Allen &: Ryan, 1969, s 2) bör anföras i sam-

manhang ct , då denna teknik ger både ökade möjligheter att åstadkomma

en i.ntegr a.tion av teoretiska och praktiska aspekter i lärarutbildningen

och större rnöjligheter att få den komplexa undervisningsprocessen under

kontroll både i utbildnings- och fo r nkni ng s sa.mrnarih ang . En hörnsten i

lärarutbildningen världen runt syns vara handledda au sku lta.ti oner samt

övnirig suridc r vi ani.ng, P'r axi s tir att lärarkandidaten (lk) i nåGon övnings-

eller praktikskola observerar en erfaren lärare för att ocda.n bl a för-

söka imitera dcrinc s undervi8ninGsftirdiGheter, -strategier och -tekniker.

Även om det förutsättes att lk har Lä r t sig nåGontinG (imitation kan ju

vara en möjlig irila r-ni.ngsfo r m] , så är reGleringsmöjlieheterna för lärar-

kandidaten i stor utsträckning begr ån sad c till handledarens responser i

egenskap av "förstärkare". En svåriGhet i den traditionella handl cdnirig s-

situationen, då man vill hjälpa lk att upptä cka siG sjä lv och sina beteende-

benägenheter , ligger i handledarens begränsade rn öjl ighct cr att på ett

exakt sätt kunna rekonstruera de händelser som intrtiffat i övningsunder-

visningen. Denna svårighet kan emellertid elimineras med hjälp av de

nya media.

Lärarutbildaren har all anledning att upprriä r k sarn.rna den interna

televisionens och videobandningens speciella användn irig smöjl ighe tc r

som utbildningsinstrument i handlednings situationer. Att låta lk studera

siG själv, dvs "auskultera på egna lektioner" är inte Län gr c ett pedagogiskt
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ön akc tänkun dc utan en i realiteten lätt tillGänGliG teknik. Dä r vi d ställer

rria.n siG självfallet följande f'r å gor : (l) Hur uI?plevs denna sj:ilvkonfron-

tation via ITV i !ärarutbildninGssituationen, och vilka effekter har den?

(2) Hur fun ge r a r den järnf'ö r t rn cd den traditionella haridl cdn in gcn ? och

(3) Skulle individens "själv" kunna fun ge r a SOITlett kontroll- och reGle-

r i.ngsin s t r urnorrt för att kori tinu c r Ligt kunna å at.adko rnrnu en förbättrad

un de r vi s ni ng ?

Ett förför sök. För att få en f ö r sta uppfattning OITlindividens reaktion

vid självkonfrontation via ITV IVR genoITlfördes under juni r.'lånad 1968
ett expl or at ivt förför s ök rn ed endast sex la r a r karidå da.t or . För söket var

f r a rn at avsett att Ge en uppfa ttn in g om på vilket sätt fpp upplevde och

ko mrnerrte r ad o självkonfrontationsprocessen och på vilket sätt en större

undersökninGsuppläGGninG borde utformas (lektionslänGd, tidsintervaller,

antal upp sp clrrin ga.r , appa r a tano r dn in g etc). För att inte påverka utveck-

lingen av försökssituationen och för att få så rny ck ct information SOITl

rnöjl igt , styrdes försöket i ytterst liten ut s t r ä ckrri n g , Bland da ta in sa rri-

Lin gnrn eto dc r-na använde s "siITlultankomITlentarer" för att få en före ställ-

nirrg OITli vilken riktn in g fpp reaktioner skulle kunna Gå. Instruktionen

till fpp i narriband rn ed ai mul tariko mrn cnte r-cr na var att ko rrirn cn te r a

självkonfrontationen sa mt idi gt rn ed upp cpe lnirig cn av rni k r o.lckt ion c r .

Att utan en sådan studie utveckla en dc s ign för en större undersökning

och konstruera ett rnat in ntru m ont skulle kunna ha rn cdf ö r t dels risk för

on ödi ga felkällor och dels risk för att påverka fpp med ett urval av i.t ern s

SOITlfÖGa rnot sva r a s av den expc r irncn tc l l a situationen.

För att på ett rn e r a sya torria.t.i ukt och kont r ol l e r at sätt kunna studera

vilka effekter externt f ö r rn cdl a d självkonfrontation via ITV IVR har, jäm-

fört med den traditionella han dl cdni ng smodc l l cn , på lk perception och

vä r de r in g dels av siG själv, dels av undervisninGsprocessen, utformades

det i denna rapport presenterade cxpc r irncrrtct , Må l s ät tni ng cn för experi-

rne nt ct är bl el

l. att studera effekten på utvalda beteendeaspekter GenoITl externa aus-
kultationer på eGna lektioner för mc dl a d via ITV och VR

2. att studera eventuella fö r ärid r i.nga r i l a r a r kand ida ten s perceptions-
fält och vä r de r in g av den cgria undervi srii ng cn vi d olika undervis -
ninGs - re sp upp sp el n.ing sti.Il fä l l en rn ed varierande tidsintervaller

3. att studera lärarkandidatens sjä.Ivb edörnn in g och - skattning av den
eGna undervisningen i en mikrolektion i relation till en pedagogisk
expertpanel s ska ttn in ga r .

Expc r i.mcrrtc t inGår som en dc lund c r s ökrnn g i ett fo r ckn in g sp r-ojckt SOITl

år 1967 påbörjades av professor J'-1<e Bjerstedt och lektor Bertil Gran
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vid Pedagogisk-psykologiska institutionen vid Lärarhögskolan i Malmö.

Projektet pl an era de o bl a för att granska en rad cpc ci al.fr å.go r i vilka

ITV -arrangemang ingår som del sy stern i en integrerad Lirarutbildning

(t ex utnyttjande av självkonfrontationGtekniken och konstruktion av

videobandade beteendetest av simulatortyp etc. För utförligare beskriv-

ning hänvisas till Bje r at edt , 1967 a och b, 1970).

Det här pre senterade expc r irnent ct är av cxpl or ativ karaktär. Syftet

med en aå dan cxpl.or at iv studie är att vinna fö r tr ogcnh ct rned ett fenornen

eller att förvärva insikter för att mera precist kunna formulera for sk-

rringsp r obl ern och kunna utv eclcl a hypoteser. Huvudsyftet är alltså att

upptäcka nya relationer och att få nya insikter. Detta Iör ut aättc r att

forskningsdesignen utfo r ma s tillräckligt flexibelt, Gå att ett fenomen

kan studeras ur många olika aspekter. Denna studie är ett första försök

att med hjälp aven experimentell uppläggning studera lk informations-

selektion samt förändringar i pe r cept ion c- och värderingsstrukturen,

när Ile blir konf'r ont er ad med den egna prestationen i en undervisnings-

situation. Av de frågor Dorn vi hoppas få svar på genom experimentet

kan nämnas: (Inom parentes har placerats sådana pr obl ern som icke

upptas här, men för vilkas behandling data finns Lagr a.do. ]

l. Lärarkandidater: självbedömning

l. l I vilka avseenden ger handledning och självkonfrontation via
ITVJVR skilda effekter?

l. 2 Finns det samspelseffekter mellan traditionell handledning
och självkonfrontation förmedlad via ITVjVR-tekniken?

1.3 Vad kommenterar lärarkandidaterna företrädesvis under
självkonfrontationsprocessen ?

1.4 I vilken utsträckning är kognitionen (a) ego-centrerad,
(b) elev-centrerad eller (c) stoff= cerrt.rcr ad ?

2. Bedömningspanel: expertbedömning

2. l Vilken grad av sa.rnotä rnrrrighct uppnås inom en pc da gogi sk
expertpanel vid bed.örrming av r.likrolektioner?

2.2 Vilka typer av bc d örnrririgar är lätta att få enighet kr in g ?

2. 3 Kan expertpanelens data utnyttjas S011.1 jä mfö r el ock.rite r i.urn,
t ex som skattning av lärarkandidatens relativa "objektivitet"
vid bedömning av den egna personen och undervisningen?

3. Lärarkandidater - bcdörnni.ngspan cl

3. l I vilken utsträckning avviker lärarkandidaternas självbe-
dömningar från expertpanelens bedömningar?

3.2 I vilken mån och på vilket sätt sker en förändring i perception
och bedömning vid upprepade upplevelser av samma videoban-
dade lektion, resp vid konfrontation med nytt videobandmaterial ?
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(4.) Samband mellan experimentets resultat och sådana bakgrunds-
variabler ,130m är specificerade genom testbatteriet Gom presen-
teras Län gr e fram

(4. l) I vilken mån firm s det Damband mellan typiska perceptions-
tendenser och te stda ta ?

(4.2) I vilken mån kan avvikelserna från sambanden enl igt före-
gående punkt r el at cr a s till andra variabler, t ex kognitiva
test, personlighets - och attitydtest ?

(5.) Granskning av Lån gtids cffekt er
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3. PEDAGOGISK OCI-I PSYKOLOGISK FORSKNINGSLITTERA TUR

RÖRANDE DEN AUDIOVISUELLA SJÄLVKONFRONTATIONS-

TEKNIKEN

Självkonfrontation 'fia ITV IVR har under de senaste ·:'ren blivit en populär

konfrontationsteknik och lett till ett stort arrtal rapporter och artiklar av

mycket varierande kvalitet. Dels har rapporterna publicerats i många

olika tidskrifter, dels föreligger ett antal icke publicerade doktorsav-

handlingar. De flesta rapportförfattarna skriver entusiastiskt om ITV IV? ...

många inneboende möjligheter. Alger U: Hogan (1966, s l) skriver t ex

att det ej borde vara nc.l.Gonöverdrift att påstå att upptäckten av ITV IVR-
teknikens anvandrrin gcmöjl ighct or inom psykiatrin i sin betydelse kan järri-

föras med upptäckten av mikroskopets användning srnöjl ighete r inom

biologin.

Att Alger & Hogans påstående, reprcsentativt för många liknande,

verkligen återspeglar en realistisk bedömning av ITV IVR-teknikens an-

vändbarhet som pedagogisk-psykologiskt for sknings - och utbildningsinstru-

ment återstår dock att bevisa. De resultat som hittills har publicerats,

kan icke betraktar> SOr.:1.ctt objektivt underlag, som sku Il c kunna ge stöd

för sådana positiva uttalanden. Bortsett från ett rikligt antal känslo-

mässiga påståenden i de forskningsrapporter, där ITV IVR utnyttjats för

att stude r a självkonfrontationsprocessen, finns det nämligen mig veter-

ligt inga undersökningar i vilka man, på objektiva grunder, har kunnat

demonstrcra entydigt mätbara relationer mellan självkonfrontation, för-

medlad via audio-visuella hjälpmedel, och någon personlighetsförändring.

Undersökningar har ofta utfö r t s med bristandc de signer , och de ssutom

kOrIlD'1.Crdet stora flertalet av rapporterna från den klinisk-psykologiska

ve r k sarrih otcn . Dc undersökningar som granskats i samband mcd vårt

expcriment lcänric to ckn a s tyvärr aven hel rad cxpc r irn cntol Ia fel såsom

avsaknad aven basgrupp (gruppen utan påverkar .•.), brister i urvalet av

fpp eller ej lämpliga ochy' eller otillräckliga mätinstrument. De mätinstru-

ment som utnyttjades, har nämligen vanligen utformats för andra syften än

för resp undcrsökning. Innan självkonfrontationstckniken kan testas mera

ingående, bör alltså konfrontationsmetodiken gellOIYlett antal strikt kon-

trollerade experiment utformas. Utgående från ett antal grundforsknings:-

r c cul tat skulle man sedan friare kunna laborera med den mångdimensio-

nella självkonfrontationsvariabeln.

För att illustrera den hittills utförda forskningcn rörande den audio-

visuella självkonfrontationstekniken ge s nedan några resultat GOm. nästan

utcslutande har rapporterats i form av doktorsavhandlingar. Resultaten
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är av irib ö r dc o m.otsägande natur och bör därför ses som. en subjektiv in-

form.ation som. enbart kan ge vissa ledtrådar för det fortsatta forsknings-

arbetet. Med hänsyn till undersökningsm.etodiken kan forskningsrappor-

terna indelas i två stora grupper: (l) studier som. tilläm.par någon form.

av givna norm.er och (2) studier som undersöker försökspersonernas

predispositioner och dess pilverkan pil inform.ationsselektion och infor-

m.ationsvärdering.

3.1 gt~~i~J=~~~~~~g~jplg~~~~g~ggg~~~~g~=~~~~~~gg~~g~~~~1b~~~g~g~

g.j~19~2= @ X =~tjg~~~r=~~~~~~g~~~g~~o=~~lJ~~

Till den första gruppen hör t ex de studier som. har utförts vid "Stanford

Center for Research and Devcl oprnerit in Teaching" och vid USA Air Force.

Så visar bl a McDonald & Allen (1967) och Eachus (1965) konsistenta be-

teendem.odifikationer hos lärare och officerare. Dessa m.odifikationer har

å stadkornrrrit s m.ed hjälp av självkonfrontationstekniken.

Acheson (1964) undersökte feedback via enbart ITV resp feedback via

ITV i sarnband med olika handledningsm.etoder sam.t utan varje handled-

ning. Beroende variabel är i vilken utsträckning fpp hilller monol oge r resp

åstadkom.m.er ett sam.tal m.ed eleverna, dvs aktiverar elever till egna

bidrag till undervisningen. I den "direkta" handledningen gav handledaren

konkreta för slag till be te erid crriodi.fi.kari on.er , vid den "indirekta" handled-

ningen fick fpp ej något direkt för slag till beteendem.odifikationer. I stället

försökte handledaren hos fpp fram.kalla föreställningar o:m på vilket sätt

de trodde att undervisningsprestationen skulle kunna förbättras. Denna

påve rkrrin gsfo r m ledde ej till :::;ignifikanta resultat pil 5% nivån. Acheson

komm.er till slutsatsen att VR o orn feedback:metod kom.binerad med hand-

ledning är ett användbart i.nat r-urncnt i en handlednings situation för att

underlätta fpp analys och förändring av det egna beteendet i en undervis -

ni.ngs situafi on , Resultaten blev signifikanta :med a .:s. .05 och el .::: .01. Med

hjälp av VR förbättras också i begränsad utsträclming handledarens rnöj-

lighet att såväl direkt som indirekt handledning åstadkomrna beteende-

modifikationer hos fpp, vilket fram.gick av efterföljande videobandupp-

spelningar .

F'an el ow (1967) undersökte "35 l"l"UTI Tim.c-Lapse Photography" 80m

ett feedbackinstru:ment för att göra fpp (lärarkandidaterna) rnc dvctria

om. i vilken utsträckning eleverna är uppmärksamma resp ouppm.ärk-

sarnrna , En signifikant förändring (a. ~ .05) i fpp perception kunde dock

ej påvisas. Fanslow rapporterade ernellertid ett intressant resultat.

Under cxpc r i.rnent et visades histogram på vilka fpp perception jämför-

des :med flera av varandra oberoende bedömares (12 highschool-elevers)



- 23 -

perception. Vid flera tillfällen riktades fpp uppmärksamhet på den stora

diskrepansen mellan fpp bedömning och de för fpp okända bcd örna r na s

skattningar. fpp komrncnta r er var då att bedörna r en ej kände till eller

förstod individen ifråga lika bra corn fp själv eller att bedörna r en otvi-

velaktigt hade bedömt annorlunda, om denne oj äl v hade befunnit sig i

sa.rnrna ni.tuat ion , Som fr arngå r av Fanslows diskus sion förklaras detta

resultat med att de oberoende bedömarna av fpp ej upplevts som någon

"fa r a ", eftersom bed örna r na ej hade något reellt inflytande på fp och om

detta nlcul.l c ha varit fallet, så var det en eventuell fara som. lätt kunde

åsidosättas av individen (Fanclov/, 1967, ss 61-62).
Ylalz te Johnston (1963) unclc r oökt e självkonfrontationseffekten på

självperceptionen hos "coun sel.irig caridi.dat e s " (studerande som utbildas

för psykiatrisk eller psykologisk rådgivning). Uridcr aökn irrgcn visade att

fpp efter att ha sett sig ajäl va lättare accepterade andra personers be-

dömningar av de egna yrkesfärdigheterna samt att de blev rnirid.r e posi-

tiva i själ vvä r dc.r in gcn , Undereökningen visade också att videobandning

erbjuder ett unikt instrument för att hjälpa de studerande under praktik-

tiden att förstå sig själva bättre och vara mera rriedvotna 01:1 känslorna

hos patienterna. Författarna observerade en stor variation i fpp reak-

tioner, men återupplevelsen av ett terapeutiskt moment hjälpte rnån ga

att förändra perceptionen utan direkt hjälp av handledaren.

"Yard (1965) undersökte "Intc r pc r sona.l Process Recallll (IPR)-

tekniken i aarnband med användningen av videobandspelare och ljudband-

spelare. Denna teknik ger deltagaren i en dyadisk konfrontation, omedel-

bart efter den avslutade konfrontationen, ökade möjligheter att dels

återge rrrinn e cbi.lde r , dels återge upplevelser från den dya.di cka kon-

frontationen. Parallellt, rn cn isolerade från varandra, återges sedan

den på ljud- och videoband upptagna konfrontationen. Vid åtel-givningen

ställer en tredje person frågor till vi ana väsentliga r_1.0111enti den dya-

diska konfr ontati onop ro ce s sori. Frt'tgorna är avsedda för att underlätta

återupplevelsen och tolkningen av beteenden. Genom simultana frågor

kan man få parallella r cak tioncr från båda indivi.dcr na corn har varit

involverade i den dya.di ska konfl-ontationsprocessen. Underoök.ningen

resulterade dock ej i signifikanta differenser (a.::: .05), vilket förklaras

av VTard med att rnat in otr urncrrtot var för grovt för att kunna ge utslag.

Unruh (1967) genomförde en metodstudie för att kartlägga olika

r-egl et r cr-in gcmcto de r s effektivitet vid efterföljande nlca.ttn in g av under-

visningssituationen genom en bedömningspanel. I undersökningen jäm-

fördes rna ukin ukr i.vna utskrifter, ljudbandinspelningar , videobandin-
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spelningar samt en kombination av dessa. Bl <l undersöktes också på

va d bc dörna r na baserade sin a "korrekta" bedömningar av lärarens

effektivitet enligt ett "givet cffckti.vit ctukr i.tcr iurn ". Sarnrnunfat.trrin g a-

vis kan sägas att den mest valida källan för de gi vna ot ödotirnu.li, s orn

ligger till grund för bcdörna rria s skattningar, syns vara audio-video-

bandning av lärarbeteenden. Alla rn cto dc r , sorn använde 5 för ana ly s cn ,

visade att de audio-visuella inspelningarna var de bästa källorna för

skattningen av lärarens effektivitet. En förklaring till hur detta kan

vara fallet är bl a att den audio-visuella presentationen rne st liknar

den vanliga k la os rurn s ui.tuat.ioncn (Un r uh , 1')67, s 115).

Young (1967) undersökte fcrnt on olika rnct od.icka a cpckt c r sorn in-

går i Iä r a r karid ida te rria n utbildning i rricto di.k i syfte att bestämma den

r clat iva effektiviteten vid övningen av spccicIl a undervisningsfärdigheter.

Lärarkandidater fungerade corn rriod eIl a r a r c och ha dc till uppgift att

konkretisera dessa rnc todi ska aspekter. Lclcti on omodc llc r.na videoban-

dades och interfolierades med lcornrncrrta r e r . Grundmodellen so m Young

(1967, cc 116-1.17) diskuterar i r c su.lta tana ly ocn är en tvåfakto r c rno dol l ,

Den första faktorn av sor tillfällig resp systematisk fokusering på de

Fernton rnctodi ska aspekterna. Den aridr-a faktorn representerar "speci-

fika" il Iuut r at ioric r resp pr c scnt at ion aven "fullständig" lckt ionurnodc Il .

Någon på vi aba r huvudeffekt har ej kunnat påvisas, rricri en tillfällig

fokusering tycks va r a den lämpligare träningsmodellen, efter som en

tillfällig fokusering i kornb ina tion med" npc cifi.lca" illustrationer tycks

vara överlägsen en sy st crnat iok fokusering i kombination med en IIfull-

ständig IIbeteendemodell.

O'rmc (1966) visade dä r crnot att (l) handleda genom en fy sisk per-

Don är mera cff clctivt än att (2) konfrontera lk med hjälp av videobandade

undc r vi sn in gsmo dc Il cr cller också att (3) konfrontera Ik med de egna

videobandade lektionerna.

Frågcställningen huruvida en handl cda r c i en dya di sk konfronta-

tion rnc d Ile harrdl edc r rn cr a effektivt, dv s för m.cdl a r undcrvisnings-

strategier och -Iian dl iraga r rnc r a Ir arngån gor ikt än dct är rn öj Ii gt dels

via vidcobandade bctc cndcrnodol.Ic r , dels via en konfrontation rn ed

det C[~naund e r vi srrin gsb ct ccn dct fö r rn cdl ad via ITV IVR är dock hittills

ej bc eva r a.d.

Abbott (1965) undcrsöktc möjligheten att använda självkonfronta-

t.ioriat ekn ik cn , Vid b ö r ja,n av en bc harid Iings r cIat ion mc l l.an terapeut

och pa t.ierit spelade han in pa.ti crrtcn s beteende i en bchan dl.irigs s ituat ion .

Syftet rn ed denria studie var att under söka eff'cktc r na på pat ierrte r na s

beteende när de konf r ont c r a s med det egna betecndet. Den slutsats i
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denna studie, som kan baseras på statistiskt signifikanta resultat

gällande de effekter som självkonfrontationen hade på behandlings-

processen är: Självkonfrontationen resulterade i början i en minskning

av det an sva r som patienten visade inför behandlingsprocessen. Själv-

konfrontationen hindrade dock ej patienten från ett ari a va r stagande vid

slutet av experimentet. Kont r ol l gr uppcn visade mindre variationer i

beteende och tog ansvar på samma sätt. Abbott c slutsats är att experi-

mentgruppens re spon ccr på självkonfrontationserfarenheterna antydde,

att konfrontationen med det egna beteendet resulterade i ett ökande in-

tresse för den egna personen narrit att den ökade individens motivation

till förståelsen av det egna jaget (Abbott, 1965, sIll).

De Le mo s / (1963) syfte var att studera cffo.ktcn av fördröjd åter-

koppling (debyed fe cdba ck] på intervju -beteenden aven grupp elever i

klass 7. Antagandet var att information i form av cxpc r irncnt.c.ll.a be-

tingelser skulle kunna hjälpa till att öka ejä Ivfö r ctå cl ocn , definierad

som hög r e självexploreringsnivå hOGeleverna. I camb an d med elever-

nas ojä lvcxpl or cr in g undersöktes bl a fö r uva r crrioka ni nrnc r . Undersök-

ningen ledde ej till påvisbara effekter på avsett område. Däremot vi cadc

sig en oväntad tendens: Den rnc r a erfarne handledaren Erarnkc lla dc

högre cjå Lvcxpl or cr in gsv ä r dcn , järnfört med den mindre erfarne hand-

ledaren.

Oliveros (1961) pr obl crn at äl lrrin g gällde bl a följande frågor:

(l) kan videobandning av lärarkandidaternas beteenden i en undervis -

nin goai tuat.ion ersätta direktobservationer i lärarutbildningen? Mikro-

lektioner användes vid dat.ain sa ml in gcn . Det undersöktes bl a om feed-

back från en handledare (supervisor) som observerade videobandinspcl-

ningar, å otadkorrim cr flera förändringar i fpp beteenden än feedback,

som komrnc r från en handledare, som observerade lektionen direkt i

kla s orurnrnct . (2) Är det nödvändigt att få feedback från en handledare

för att kunna förändra ett beteende? (3) Astadkornmer verbal feedback

från en handledare i aa rnbarid rn cd videoband-feedback flera förändringar

i fpp beteenden än enbart verbal feedback från en handledare? Och

slutligen: (1) Ger en handledare, som kornrn or från ett universitet (uni-

versity supervisor), större påverkan än en handledare, som kommer

från en skola (school sup cr vi so r}, mätt i form av större förändringar

i fpp beteenden? Under sölmingen visade, att fpp som fick någon form

av feedback förändrade beteendet, definierat som "utveckling av mål"

och "lärar-elev-komInunikation", rn cr a än de fpp SOlTIej fick feedback.

Ol.ive r o drar slutsatsen att fpp behöver veta hur bra prestationen har
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varit, om en förändring i dc osa beteendemönster skall inträffa.

F'ö r s ök ap e r aon cr som fick tillfälle att Ge sig själva earrit att få verbal

feedback från en han dl cda r c , vi aaclc st ör r c modifikationcr i beteende, som.

dofini cr adc o som "förståelGe av 11."18.1",jämfört med fpp som enbart fick

verbal feedback. Ol ivc r oo olut oat o är att nåvä I fpp no m handledaren ut-

nyttjar videobandningen för att ctab lc r a en "common fr arn c of r ofo.r oric o"

som eör det Iätt a r e för handledaren att å otadkornrna en kon ct rukti v kritik.

I vi s ca fall blev fpp ej rnc dvotnn o.m att dc hade betctt sie på ett speciellt

sätt, förrän haridl cda r cn hade påpekat detta cpe ci cIla beteende på moni-

torn.

Den cxpe r imcrrtc lIa bet.inge l cen att ob ce r vc r a un dc r vi crringcbetc cn dc

på en monitor Inrian hancll cdni.ng påbörjades visade siG ej vara överlägsen

direktobservationen, dvs handledarens närvaro i kl a oGen. SlciIl.nade r na

visade sig dock vara oy st crna ti nlca och i den predicerade riktningen. För-

sökspersoner som fick feedback från en handledare, som kor ..."1från ett

universitet, jämförda mcd de fpp sorn fick lrarrdl cdrririg aven handledare

som korn från en skola, bl ev påvisbart bättre på kriteriet "förståelse av

rnål ". Det fanns även positiva förändringar (dock ej ctat ist.ickt påvisbara)

i f/utveckling av rnå l "; "lärar-clev-kon"1munikation!f, "uppspelning som en

dcl av vä r de r in gcn ff och "fö r ot ä r kn in g corn en del av vä r dc r irig cn ".

Angående frågan, om videobandning skulle kunna vara ett substitut

för direktobservationer i lärarutbildningcn, kornrne r Olivero till resul-

tatet att fpp uppenbarligen behöver feedback för att kunna åstadkomma

beteendemodifikationer . Verbal fc cclback plu c video -:feedback hade större

effckter än enbart verbal fc cdb a ck , Vi s ccr ligen kan rnari från dessa rcsul-

tat ej utan vidare dra nlut sat ccn att videobandning kan vara ett substitut

för di r cktob ccr va.ti on cr i Lä r a r utb il drrin gcn , fl. andra sidan tillåtcr rcsul-

taten dock slutsatsen att vi s sa utva.l da bet cen dcm ön at or lcan fö r änd r a s med

hjälp av olika feedback- bc t.ingc l oc r . Användningen av videobandning kan

mot denna bakgrund see sorn ett cff cltt ivt i.nct r urn cnt för att förändra bc-

teenden i önskad riktning (Olivero, 196.(, G 82).

Stroller (1967) fann att cchi zof'r cria fpp, efter att en tid ha observerat

aspekter på den e[5na fysiska apparitionen, b ör ja dc iaktta ga det eljlla

icke-önskvärda betecndet och fö r s ölctc att ändra detta. Liknande resultat

visar under sökningar som utnyttjade andra metoder för informations-

givning när det gäller det egna beteendet. Gage, Runkel och Chatt orj c c

(1960) undersökte för ändr irigcn av lärarens klassrumsbeteende som följd

av ncgativ information från eleverna. Resultatet vi sa r att bcteendcn för-

ändrades i den genom den negativa informationen implicerade riktningen.
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Författarna baserar sina prediktioner på kongruens -teorin, som i enlighet

rn.ed relaterade balans-teorier (kongruitet och dissonans) skulle kunna an-

vändas för att undersöka "feedback" i sociala sarnrnanhang . Zajonc (1960,

ss 280-296) förde en integrerande di cku ocion kring likheterna rne ll an olika

balansteoretiker s rnodeller. Det kan rnot denna bakgrund antas att en

lärare, sorn ser en videobandning av den egna lektionen, som visar sig

vara inkongruent rricd de värderingar Dorn läraren har (t ex läraren ger

uttryck för väsentligheten att el cve rria deltar i diskus ai oner och kornrric r

sedan att observera, att han för det rnc sta talar själv, dvs håller rnoriol og},

kornrn er att förändra det egna beteendet i framtida undervisningspresta-

Nielsens fpp fick diskutera den egna livsfilosofin rned en "tränad"

intervjuare. Mot slutet av di sku s ai onen provocerade intervjuaren rnedvetet

fp för att se på vilket sätt fp kontrollerade sig själv medan fp var tvungen

att försvara sin livsfilosofi. Nielsens undersökning visade att fpp ej var i

läge att under den efterföljande självkonfrontationssituationen kunna åter-

uppleva alla känslor efter sorn de fortfarande var ernotionellt involverade

i den återuppspelade situationen. Efter 18 rnånader, när fpp 8.terigen kon-

fronterades rne d den inspelade situationen, kunde de flesta fpp lösgöra sig,

dvs se sig själva rnc r a objektivt, vilket medförde att de ej hade narnrna

tioner .

3.2 @~~1i~J=~~g~~~g~j~Jg~~~~g~ggg~~~~g~=~~g~~g~~gg~~11~~~~g~g~
~Uli9UE_~yj~Eiyi4~~~FI~Ei§2QQ~iQ~~~-----------------------------------

Den andra gruppen av studier utgöres av sådana, där standardbeteenden

(normer) varken är givna eller a ccepte r-adc , Det rnå ste alltså finn a a andra

variabler som bc st ärnrne r personens reaktioner på självkonfrontations-

processen. I dc csa studier antages,att reaktioner på irifo r ma ti on som t ex

kornrn e r från videobandningar , fi.lrn eller ljudbandspelare , är beroende av

iakttagarens ejä.lvkogn iti on och predisposition, som leder till att specifika

informationskategorier accepteras. Bl a påpekade Wylie (1961, s 246)

och senare Steiner och Rogers (1963, ss 128-136) att den huvudsakliga

moti vationen för att selegera ny information om det egna beteendet ej

ligger i strävan att uppnå kognitiv balans. I ntä ll et syns rnotivationen

vara den bakornliggande variabeln i strävan att öka eller åtrninstone bi-

behålla "self-esteem". Wolf (1943) och Nielsen (1962) rapporterar cxt r ern

ernotionalitet och "rejection" sarrit un dvi.karide av den inforrnation sorn

personen fick gcnorn att se sig själv via film. Detta är ett mycket viktigt

och intressant resultat sorn vi har skäl att åt er kornrna till.
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känslor som fö r st a eången. Vid donria alut liga konfrontation vi sa dc sie ett

mycket intressant resultat. De fpp, som i början gav uttryck för en posi-

tiv självvärdering, r ca ger ad e nu negativt och de fpp som i början vi sa.de

en ne ga ti v självvärdering värderade nu sig själ va rne r a positivt. Nielsen

konstaterar s a rnrriarrfa.t.tnin g s v i s att självkonfront2.tionsmetoden ha dc en

väl g ör aride effekt på fpp. fpp var faktiskt i läge att kunna iakt ta dc egna

k r opp al iga r eakt ion c r na , att kurrna ly s sna till elen egn2. rösten och 2.tt

kunna vä r dc r a innehållet i diskussionen. De fick se sina n e r vö sa och an d r a

emotionella uttryck. Slutligen kunde fpp ob o c r vc r a på vilket sätt förhållan-

det till en annan person utformades, rn ed an elen egn2. livsfilosofin försva-

rades (Nielsen, 1962, ss 167 -168).
Kerber (1967) försökte be stä mrria den ornfa ttn in g och de påverknings-

effekter som konfrontationen med det egn2..undervisningsbeteendet har på

lärarkandidaternas sätt att utveckla ett "pe r sonal c pr ofe o siona.l concept"

i en undervisnings situation. Som mätinstrument använde s i denna under-

sökning "Cantril Self-Anchoring Scale". Undersökningen (Kerber, 1967,
ss 106-108) visade bl a tre former av förändringar hos Ia r a r-karidida te r-nar

l. en förändring från ett idealistiskt till ett mera realistiskt sätt att se
undervisningen

2. en förstärkning av känslan av att V2.r2.rivb ör-ja r o samt en ökad med-
vetenhet o m de svårigheter s o m är förknippade med att uppnå "lärar-
idealet "

3. en mera kritisk och mera analytisk inställning jämfört med den in-
ställning som fpp vi s a.de i.nnan de fick se sig själva.

AIl2. fpp trodde att en kontinuerlig självvärdering är nödvändie för att

åstadkomma en förändring från en nybörjare till en fr-a mg ån g s r i.k lärare

och att det alltid finns ett behov: IIJag rnå st e f r å ga mig själv om den egna

uridc r vi srrin gcn II.

PepperrnaD. (1967) under sökte effekten av v idc oban dnin g vid använd-

ningen i "counselor tr a in ee " ut bi l dnin gen på lcarid ida te r na s självvärdering

utan förmedlande påverkan av en haridl cda r c , Kandidaternas intervju-

beteende vi dc obandadc s . Resultaten (Pepperman, 1967, s 75) blev bl a

att de patienter, som behandlades av den traditionellt utbildade kandidat-

gruppen, skattade des sa kandidater mera positivt än de patienter, som

tillhörde den grupp av kandidater, SOHl fi cl; se sig själva. Kandidaternas

självskattning vid slutet av experimentet visade ej riå gori signifikant skill-

nad mellan båda grupperna. Gruppen som fick se sig själv visade under

experimentets gång en signifikant förbättring 2.Vobjektiviteten i självskatt-

ningen, medan den t.ra.ditionel lt utbildade eruppen från början till slut ej
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visade någon förändring i ojä.Iv ska.ttrririg cn . En analys av speciella beteen-

demönster vi sade beteendemodifikationer . Gruppen som fick videoband-

nin g vi sade en sigrii fi karrt för bä tt r irig i "po niti va kommunikation sbeteenden" .

Ingen fö r ärid r in g kurid c påvisas för nå gon av de båda Grupperna beträffande

"negat'iva komr:tmnikationsbeteenden", nervösa maner samt positiva och

negat iva icke verbala beteenden.

Urvalet av handledare spe l a r en vä scrrtl ig roll för utbi Idrrin gcn av

lärarkandidater, efter som handledarens sätt att se handledningsprocessen

också påverkar handledningen. Pepperman (1967, G 19) anför i sin littera-

turöversikt att (l) handledning är kogni ti.v och i.nfor-rna.ti on sgivandc men

med negativa övertoner och (2) en "affektiv" handledaregrupp åstadkom

ett beteende hos kandidater som påvisbart skilde sig från den Grupp, som

fick handledning aven "kognitiv" handledargrupp.

Roulx (1967) undersökte effekten av ljudbandspelare, ljudbandspelare

och strukturerad handledning samt strukturerad handledning utan ljudband-

spelare på "counsclor-in-training". För att få objcktiva mått på dessa på-

verkningseffektcr användes fy siol.ogi ska mätningar som t ex ka r di ogr arri-

frekvens och hud-tcmperatur. Analysen visade ej nå gon signifikant diffe-

rens i kandidaternas fy siol ogi ska reaktioner under dc olika påverknings-

formerna. Resultatet av undersökningen kan sägas vara att inspelningen

av handlednings sektionen i och för sig ej producerade ån ge st hos kandida-

terna, när det informerades om att ljudbandet ej skulle ligga till Grund för

handledningen. Användes l.judbarid spolar c i syfte att tjäna som undc r l.a.g

vid handledningen förändrades dock betydclsen av denna metod. Ljudband-

inspclningar i syfte att användas vid senare handledning hade ::'l.nr;cstut-

lösande effekter hos kandidaterna.

Walz & Johnstons undersökning (1963, ss 232-236) visade, att den

obehagliga uppl cvol s cn att se sig själv ej förhindrar en beteendemodifika-

ti on , Att iaktta ga sig själv medförde tvärtom beteendcfört:.ndringar i den

riktning som implicerade s i meddelandena. Undcr sökningen tyder p5. att

självobservation via videobandning förändrar kandidatens perception utan

en förmedlande på ve r kan aven handledare (jfr Pepperman, 1967, s 19).
Av allt att döma är personens reaktion p3. att se siG själv påverkad av

attityder mot nig själv och av i vilken ut at r ä ckn.ing eller grad personen

i fråGa är nöjd rn ed den egna prestationen samt av andra personspecifika

predispositioner som t ex ångest. A andra sidan kunde Ka gan , Krathwohl

och Miller (1963, ss 237-2·13), Gom använde videobandning som hjälp-

mcdel för att stimulera återupplevelse ("recall") i terapeutisk behandl ing ,
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visa att lärarkandidaternas perception gick mera i riktning mot handleda-

rens perception än i r iktn ing m.ot el.cve r-n a a perception.

Salomon ~ McDonald (1969) urrd er s ök.te informationsselektion och atti-

tydförändringar hos lärarkandidater som för första g.:1.nGenser :::ligsjälva

i en unclc r vi srrin gs situat ion. Uride r s ökn in gcn s resultat visade att själv-

iakttagelse leder till attitydförändringar sorn var relaterade till fpp pre-

disposition. I denna undersökning kunde dock ej påvisas det faktum, som

visats i många andra unde r c ökrrin ga r , att dc flesta självobservationerna

blir negativt värderade av fpp. Självvärderingen medförde ej någon för-

ändring i negativ riktning. Salomon & McDonald (1969, s 14) kons ta.te r a r

att när det ej finns någon modell av "good teaching" , ej någon handledning

och när ej nya och allmänna normer är accepterade, är reaktionen på att

se sig själv och den egna prestationen i en undervisningssituation i stort

sett bestämd av fpp predisposition. Detta betyder att fpp belåtenhet med

den egna prestationen före uppspelningen kommer att bestämma vad som

observeras på en TV -monitor, på vilket sätt detta värderas och till vilka

attitydförändringar detta leder. Tyvärr utnyttjade Salomon & McDonald

ej någon kontrollgrupp-design, t ex en grupp som fick handledning i sam-

band med att se sig själv. Resultaten kan därför ej direkt jämföras med

andra studier, där bl a presentationen av nya normer ("standards") för

beteende och anpassning till sådana har utnyttjats.
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4. EXPERIMENTETS GENOMFÖRANDE OCH URVAL AV FÖRSÖKS-

PERSONER

Experimentet (se fig 2, s 38) genomförde n vid Pedagogisk-psykologiska

institutionen vid Lä r ar hög sko la.n i Malmö (LHM). Tekniska och perso-

nella begränsningar ledde till en uppdelning av experimentet i två faser.

Experimentets båda faser genom.fördes i l.ä r a r hög ok olan o ITV - studio och

de två angräneande laboratorierna. TJnder vårterminen 1969 utfördes den

för sta fasen. Därvid genomfördes mikrolektioner uppföljda av traditio-

nell handledning och mikrolektioner uppföljda av extern självkonfronta-

tion via ITV IVR.
Under vå r ter min en 1970 utfö r dc s experimentets andra fas, näm-

ligen en kombination av mikrolektioner uppföljda av självkonfrontation

via ITV IVR och traditionell haridl edrririg sa mt enbart mikrolektioner .

De lärarkandidater nom. vårterminen 1969 ntudc r ade andra tor rrrincn

vid LHM avslutade vårterminen 1971 (6:e terminen) sin lärarutbildning.

För att studera om och i vilken utsträckning lärarutbildningen har på-

verkat l.ä r a.r-karidi.datci-n a s perception och värdering samt om och i vilken

utsträckning dc .cxpc r irnerrtel.l a betingelserna medfört långtidseffekter

skall kandidaterna under slutterminen konfronteras rne d de under 2:a

terminen videobandade mikrolektionerna (se fig 3, s 58).

För dc fpp som deltog i experimentets andra fas är genoIl"lförandet

av denna del av experimentet planerat till vt 1972.

Syftet med en experimentell und er s ökning är att kunna generalisera de

vunna resultaten från det i experirnentet ingående stickprovet av indi-

vider till en individpopulation, dvs att kunna dra slutsatser om under-

sökningsresultaten med hänsyn till en större grupp än den som ingick

i det aktuella cxpe r irncntct . Denna generalisering kan utföras i två in-

ferenshopp:

l. Från det stickprov av individer som ingår i experimentet dr a o in-
ferenser till den för cxpc r imcnt ct tillgängliga populationen.

2. Från den ti.Ilgan gliga populationen generaliseras resultaten till må1-
populationen.

Den tillgängliga populationen är definierad som den population som

experimentatorn har tillgång till medan målpopulationen är definierad

som den totala gruppen av individer om vilken m.an genom ett experiment

vill öka sina kunskaper (Bracht & Glass, 1968, s 440). Har uttagningen av

försökspersonerna till experimentet skett genom ett randomiseringsför-
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farandet och är den tillgängliga populationen väl definierad, innebär för sta

inferenshoppet vanligen ej något större problem. Det är då enbart en fråga

om vilken inferensstatistik S01";:-1 hal' kommit till användning.

Det andra hoppet kan göras under rnirid r e otrikta förutsättningar.

Denna generalisering kräver dock en ingående kunskap Or:J.(l) båda popu-

lationernas speciella egenskaper och (2) interaktionen rrieIl an populations-

karakteristika och de exp er imerrte l.Ia betingelserna.

Den speciella målpopulationen för experimentet är på grund av urvals-

förfarandet (fig l) alla kvinnliga lärarkandidater med slutbetyg från gym-

nasiet som intogs till landets lärarhög skolor ht 1967 och ht 1968 för ut-

bildning på rnellanstadielärarlinjen.

Intagningen till lärarutbildning sker genom en inta.grringcna.rnnd. De

formella behörighetskraven och nödvändiga förkunskaperna har SO angett

i "Vägledning för inträdessökande till klasslärarlinje vid lärarhögskola"

(SÖ, Stockholm, 15.4.1969). Alla sökande indelas i fem. grupper:

a. Sökande med slutförd lärokurs och slutbetyg från fackskola enligt
betygsskala l-S eller motsvarande utbildning.

b. Sökande med slutförd lärokurs och slutbetyg från gymnasium eller
kur s på teknisk linje i gyr:u1.aGiet eller motsvarande utbildning.

c. Sökande med tredje årskurGen från folkhögskola eller sådan första
och andra årskurs i folkhögskolan som. bygger på grundskolan.

d. Sökande med lärokurs och olutbetyg från fackskolan enligt den äldre
betygokalan (berömlig, ... ), normalskolekompetens, handelsgyrnna-
sie examen (tvåårig lärokurs), ingenjörse:~amen (tvåårig heltidskurs
vid teknickt gyrnna si.urn}, eller motsvarande utbildning.

e. Sökande med studentexamen, handelsgymnasieexamen (tre8.rig heltids-
kurs), ingenjörsexamen (tre8.rig hcl.tidcku r s}, avgån.goexa m en vid
Hvilans specialgymnasium, begränsad stud cnt exarn cn vid försvarets
läroverk eller motsvarande utbildning.

De till förfogande stående utbildningcplatserna fördelas rncIl an grupper-

na i proportion till antalet sökande i varje grupp. Dc s cuto m finns det en

"fri kvot" på högst 15% av det totala antalet utbildningsplatser på LE. Efter

meritvärderingen inom varje grupp rangordnas de sökande och företrädet

be stä rn s efter medelvärdet av dels de betyg som ingår i slutbetyg, dels

de betyg över fyllnadsprövning eller sä r skild pr övnirig i ä rnn e som ej in-

går i slutbetyg men SOIYlfor d.ra o för behörighet. De ctuderande som ingår

i den fria kvoten kan få tilläggspoäng med högst. 05 poäng för anria.n utbild-

ning som bedöms vara av betydelse {ör l ä r a r ver k aarrihct , Med ledning av

rangordningen inorn resp behörighetsgrupp beslutar en intagningsnämnd

om pr cIi rriinä r antagning. Beslut om definitiv antagning filttas av rektor

för den lärarhögskola dit den otudc r an dc har sökt.

Experimentet utgick från den på Iä r a rb ö gskol an i Malmö tillgängliga

populationen av approximativt 240 l ä r a.rkan di da.tcr , SOl':1.intogs vid lärar-
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högskolan ht 1967 och ht 1968 för utbildning på rne.Ilan s tad ie lä r a r l irijcn ,

Den tillgänglig<l popu la.tion cn be står alltså av två ter rni.naku r scr . För

inferensdragningen ha dc det varit rne r a til l fr-cd s atäl Ian de om den för

experimentet t.i.l l g än g l iga popul a ti one n ha dc va r it identisk med målpopu-

lationen, dvs al Ia l.är a r kan di da.ter som intogs ht 1967 och ht 1968 (s ra 2064)

och ur vilken oe dan fö r aök apc r s on c r na ut val dc c för experimentet - ett

fö r fa r in g s sä tt som ej kan tillämpas rnc d hänsyn till lärarutbildningen c

o r garri eat ion.

För att kunnn rrrin nlca va r ia.ti on crn öj l ighc t cr-na med hänsyn till anta.l et

fakt i skt t.ill g ängl iga atudc r and.c och experimentets genornförbarhct och

för att på så cä tt g<lr<lnter<l tillfreds ställande an al.y crnöjl ighc tc r (t ex

styrka i F-testet) at r ati fi er ad e s den tillgängligo.. popul ati.onen med av -

seende på kön och utb il dnirig sbak grund vid inträdet. Populationen in-

delades i tre st r ata : (l) k vinn liga stud er aridc med slutbetyg från gyron<::.-

siet och (2) manliga studerande med sIutb ct yg från eymn<lsiet (denna

grupp rnot sva r a r SÖ behörighets grupp b och e) aarnt (3) stu de r arrdo med

slutbetyg från en fack- eller folkhögskola eller motsvarande utbildning

(SÖ behörighetsgrupp <l, c och d).

Eftc r sorn kvinnliga studerande ut g ö r den ab sol uta majoriteten på

denna utbildningslinje och efter som vi ville undvika eventuella variationer

på grund av kön eller utbildningsbakgrund uteslöts st r ata 2 och 3 ur

samplingen.

Antalet studc r and c i stratum l, den kvi rml iga gruppen med slutbetyg

från gymnasiet, var för år 1967 n=72 och för 1968 n=61. Ur denna grupp

av sammanlagt n=133 drogs ett stickprov av n=96 som deltog som för-

sökspersoner i experimentet. Expe r irncnt.ct genomfördes för respektive

terminskurs i början av arid r a terminen vid LHM. Eftersom experimen-

tets omfattning medfört en uppdelning i två faser slumpades fpp som. del-

tog i fas l (vt 19(9) vi a en slumptabell till grupp 2 (handledning) och 3

(cjälvkonfront2.tion vi a ITV IVR). Dc fpp som deltog i fa s 2 (vt 1970) slum-

pades till grupp l (h<lndledning och sjä l vlconf r ont.at ion via ITV IVR) och 4

(ingen påverkan). Båda terminskur s cr na är a lIt s å repre cerrtc r aclc i ex-

perimentets bå da oberoende va r iab Ler . Detta förfaringssätt åskådliggör s

i figur l.

Likvärdigheten rncl Ian experimentets olika grupper granskades med hän-

syn till (l) ålder, (2) utbildning vid i.nta gnirrg till klas slärarlinjen (intag-

ningspoäng) och (3) socialgruppstillhörighet. I tabell l ges rne dc lto.lcn



ht 1967 h t 1968

N=1032 N=1032

Tillgänglig po pulation för exper lme n tl': Ik vid LHM

-,V "J/
hl 1967 hl 1968
sb fb sb fb

M 23 5 28 M 28 12 1.0
K 72 14 86 K 61 15 76

95 19 114 89 27 116

(2:a t e rrn.}
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Måt po pu! a t lon: Ik vid taride t s sam t Iiqo LH (2:a t e rm.I

Systematiskt urval (stratifiering) poputa t iorc k. tk.rned sb vid LHM(2:a term)

Grupp 2
24

I l.t ,1/

, N= 72 N=61

-:
( stump t obel! )

r-.
Randomisera tj,urvat

Grupp 3 Grupp 1 G rupp I.

24 24 24

fb,= Sl u tbe ty q t r å n fackskola
h t,=Höst terminen
K= Kvinnl iqa
Ik= Lärarkandidater

LH= Lära rho q skotor

LHM= Lärarhögskolan i Malmö
M= Manliga
N= Antal personer
sb= Slu t be ty q från qym n asrum

Figur l. Uttagning av lärarkandidater till experimentet
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för lärarkandidaternas ålder i respektive ~rupp.

Tabell l. Alder sfö r de ln in g i medeltal (år)

I
} Ar Grupper

1 2 3 4
I
I

1969 21,46 20,67•l,
1970 21,07 20,91

Någon påvisbar skillnad finns inte mellan grupperna i fråga om ,'lldern
2(X = 0.001).

Irita gnirig en till brarutbildningen sker som nämnts centralt via

Skolöverstyrelsen. Som sammanfattande uttryck i me r itvä r de r ing cn får

varje sökande en i.ntagnirig spo ärig ,

Intagningspoängen har i experimentet använts för att granska om de

fpp , som ingår i de olika grupperna, skiljer sig med hänsyn till initial-

förutsättningarna.

Tabell 2. ANOVA för intagningspoäng

Variations -
orsak df SS MS

Mellan 3 0.16 0.05
Inom 92 7.93 0.09

Total 95 8.08

För förkortningar, se bilaga l

o. al

Som framgår ur tabell 2 kan grupperna med hänsyn till i.ntagrrin gspo äng en

betraktas som likvärdiga.

Lärarkandidaternas socialgruppstillhörighet kontrollerades med

hjälp av data för målsmannen. För kodning av fpp socialgruppotillhörig-

het har Ca r l s son s yrkeskategorisystem använts (Carlsson, 1958, ss 49-

51). Socialgruppsfrekvensen ges i tabell 3.

Tabell 3. ~k-socialgruppsfrekvens rned hänsyn till rnå l srnann cn s social-
[;ruppstillhörighet

, Experi- Social- Social- Social-I mentgrupp grupp I Grupp II ~rupp III
I

l l 9 12 3
2 12 5 7
3 12 10 2
4 9 6 9
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För eventuella skillnader testades fö r de Inin gen med X2-testet på 5%

nivån. Någon skillnad mellan experimentets olika grupper med hänsyn

till socialgruppstillhörighet finns ej efter som X2 (6 df) = Il. 21.

De lärarkandidater som deltog i experimentet har vid LHM under-

visats enligt de studieplaner som gäller för lärarutbildningen fr o m

höstterminen 1967. Detta innebär att det ej har förekommit övnings-

undervisning före experimentets början.

Den praktiska utbildningen under första terminen på rn el.Ian sta di c-

lärarlinjen (M l), består av ca 6 tim auskultationer på mellanstadium.

Den metodiska undervisningen under M l samordnas med pc da gogikun de r >

vi sni ngcn på så sätt som beskrivs i studieplaner för kl a s slä r a rutbi Id-

ningen, SÖ, Stockholm, 1967 på aidan 421. Samordningen gäl lc r både

innehållet i undervisningen och uppgifterna under auskultationerna.

Någon metodikundervisning som direkt har till syfte att förbereda

för lektioner har inte förekommit.

Auskultationsuppgifterna avser observationer av lärare och elever i

klassrumrnet. Efter varje auskultation redovisar lärarkandidaten sina

iakttagelser av det sätt på vilket undervisningen genomför8. Dc s sa redo-

visningar diskuteras bl a i form av jämförelser. Man diskuterar dc läro-

medel, framför allt läroböcker och bredvidläsningslitteratur , som den

studerande har s ctt i användning. I di sku s sion sfo r rn görs jämförelser

angående innehåll, bildmaterial och arbetsuppgifter. Dessa samman-

fattande di aku s ni oncr äger rum sedan auskultationerna har genornförts.

Under terminskurs M 2 har före experimentets början ej någon meto-

dikundervisning förekommit.

Experim.entet förbereddes med hänsyn till undc r vi sn in gsrn.cto di ska

aspekter genom att lk fick en redogörelse för undervisningsämnet samt

dc principer som gäller för handledningen. Dessa h.andl edrrin gap r in ci.pcr

framgår av SÖ Handl eda r bok (1967, s 34). Denna genomgång omfattade

också materialanvisningar samt litteratur för undervisningens Genom-

förande. De anvisningar som fpp fick i sa rnband med denna in atz-uktron a-

lektion finns redovisade i kap 5. Under experimentet fick fpp inga ytter-

1igare anvisningar av metodisk art.

Det sarn ta l sorn handledaren hade med lärarkandidaterna före

själva mikrolektionerna rörde enbart undervisningsmaterial, elevernas

placering i studion, elevnärvaro samt kontroll att fpp hade uppfattat in-

spelningstiden, dvs när inspelningen påbörjades och avslutade s enligt

skriftliga anvisningar. Samtal et om undervisningsmaterialet av såg

endast att hjälpa fpp att finna planscher m m.
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Att fpp i så litcn utsträckning har kommit i kontakt med en rn cr a

nystematisk övning av olika undervinningsfärdigheter i.norn lärarutbild-

ningen, rnen dock haft tillfälle att a ckl.imat iscr a sig på Lä r ar h ög ako lan,

har varit skäl et till att lärarkandidater vid andra tcr rnin cn s början

valdes SOITl fpp för cxpe r imerrtet . Detta stickprov skulle kunna gc en

uppfattning om lärarkandidaternas inträdcskunskaper (initialkunskaper )

angående observation och analys av undervisningsprocesser och -beteenden.
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5. UNDERSÖKNINGENS EXPERIMENTELLA UTFORMNING

I syfte att studera undersökningens problemställning under experi-

mentella betingelser utformades uppläggningen som åskådliggörs

i figur 2.

o- c: Grupp I Grupp 2c: o..... ',,::
c: oo ~e., c:

'O o'-c: "'-
o c:

-c: o-'<:
1:: -'<: 2 Grupp J Grupp ,;
'- .~
o -O~ o-'<:OQ-lL. __

2
Faktor T: s;'ätvkonfrontat/on VIG I TV/VR

(Extern konfrontation)

Figur 2. 2 x 2 x 2 faktoriell design med repeterad mätning i
den sista faktorn

Denna uppläggning är, som framgår av figuren, en 2 x 2 x 2

faktoriell design med repeterad mätning i den sista faktorn. Desig-

nens tre faktorer är:

Faktor H: traditionell handledning, där

hl: handledning

h2: ingen handledning

Faktor T: externt förmedlad självkonfrontation via ITV lYR, där

själ vkonfrontation

ingen självkonfrontation

tl:
t2:

Faktor U: mikrolektioner (tidslängd 15 min), där

mikrolektion l

mikrolektion 2
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Faktorerna T och H är fixa och rnanipulativa variabler och designen är

rned hänsyn till de s oa faktorer fullt kombinerad och fullständigt bal an ae r ad.

Den tredje faktorn (faktor U) är fix. Med hänsyn till experirnentet betyder

detta att det inom varje påverkningskorabination finns 24 oberoende ob-

servationer sorn görn under experimentellt identiska betingelser. Faktor

U betyder att varje fp håller två rnikrolektioner. Designen rne dfö r dä.r-

emot att individfaktorn är kopplad under faktor H och T, vilket i sin tur

rnedf ö r att det inte finns interaktionsterrner rncIla.n dessa faktorer och

individfaktorn. Modellens imp lici ta antagande är sa rnrna homogenitet i

kovarians -matriserna som är relaterade till den repeterade rnätn ingen

(Winer, 1962; s 338). Att testa den experirnentella datauppsättningen på

lika varians i cellerna har i allrnänhet en relativt begränsad praktisk an-

vändbarhet. Enligt senare diskussion (Box, 1953, 1954) borde en varians-

analytisk bearbetning i varje fall utföras, dvs också utan föregående

hornogenitetstest och under alla förhållanden i sådana fall dä r antalet

individer i cellerna är lika (se Hays, 1970, s 318). Orn de s sut orn experi-

rnentet rnedför ett relativt stort antal frihetsgrader (df > 30) för skatt-

ningen av variansen, sorri hänför sig till de enskilda interaktionerna

rnellan påverkan och individer, behövs det i allrnänhet ingen speciell

granskning av F-testets konstruktion. Slutligen är F-testet för denna

uppläggning (alla faktorer fixa) relativt r obu ot , dvs okänsligt rnot av-

vikelser från hornogenitetskravet och kravet på norrnalfördelning. I ett

experirnent, upplagt för att undersöka en kornbinerad effekt av två eller

flera experimentella variabelkombinationer bör rrian uppmärksamma orn

individerna utsättes för fler än en variabelkornbination, efter sorn använd-

barheten aven design rned repeterad rnätning får en viss begränsning

geriorn eventuella överföringseffekter , som lätt kan sarnrnarib landa s rne d

påverkningseffekterna. Men detta gäller fram.för allt inlärningsexperirnent.

Huvudsyftet rnc d den repeterade mätningen i den aktuella designen är att

kontrollera individuella skillnader rneIlan de olika experirnentella enheter-

na (fpp). I beteendevetenskapliga undersökningar är skillnaderna mellan

dessa enheter ofta relativt stora jämfört rnc d de experirnentella effekter

som rriari önskar påvisa (Winer, 1962, s 300).

Den i figur 2 presenterade designen måste betraktas som en "cross-

over design" eft cr sorn det ej kan uteslutas att det finns vissa additiva

överföringseffekter. För att öka designens precision och för att kornrna

till rätta rne d den rnät.rekrri ska frågan utökades den ursprungliga designen

rned ytterligare två faktorer. Huvudforrnuläret (F III) i experirnentet
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består av 79 påståenden. Mätinstrumentet ingår i designen som faktor V

med 79 nivåer. Varje påstående innehåller två olika aspekter; (a) en kvan-

titativ aspekt och (b) en värderingsaspekt. Dcssa två aspekter represcn-

ter a s av faktor A med två nivåer. Hela ANOVA-modellcn kan mot denna

bakgrund skrivas som A, U, T, H, I(TH), V, där I betecknar individ-

faktorn.

Analysen möjliggör gcnom designens utökning också en kontroll av

rnät in st.rurricnt cn o effekter, där framför allt intcraktionseffekterna är av

intresse. Si gni fi.karrta huvudeffekter i faktorcrna A och V samt dcn crikl a

interaktions effekten VA borde vara självklara. En sarnmanfattning av ex-

perimentets varianaanalytiska uppl ä ggnin g pr c aen te r a s i tabell 4. Utform-

ningen av faktorerna H, T och U beskrivs rn cr a ingåcnde ncdan rnc dari för

beskrivningen av faktorerna I resp A och V hänvisas till kapitel -4 resp 8.

Tabell 4. Experimentets variansanalytiska uppläggning

Index A U T H I V

Antal nivåer 2 2 2 2 24 79

Populations -
storlek 2 2 2 2 00 79

5. l. l Faktor H: Traditionell handledning

Innan lärarkandidaterna börjar övningsundervisningsperioden har metodik-

läraren, SOlU är handl eda r c under denna tid, ctt seminarium fö r sarrrtl iga

24 lärarkandidater i kandidatgruppen.

Under seminariet behan dla o al.Irnärma undervisningsprincipcr, bl a

lektionsförberedelse, val av undervisningsämnen, stimulering och arbets-

uppgifter. Seminariet fungerar som en aa.rnrnanfa.ttn irig av vad SOlU tidi-

gare behandlats i rricto dikunde r vi ani.ngcn .. På denna genomgång bygger

Iä r a r kan di.dat cr-na s övrringsund er vi nnirig , Arrvi anin ga r för genornför andet

av handledningen finns i Skolöverstyrelsens Handbok för haridl cda r c vid

praktisk lärarutbildning. Klass - och ärnne sl a r a r l injc rria (Stockholm:

SÖ-förlaget, 1967).

De konkreta uppgifter för iörberedelse och genomförande av övnings-

undervisningen får lärarkandidaterna från handledaren senare på resp

pr akt ik skol a . Vid genomförandct av övningsundervisningen finns hand-

ledaren till handa. Han observerar l ä r a r kandi da.te rna i klassrummet och
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Gör under dc o o a ob scr vat ionc r ant e ckn irrga r för senare l ckt ion o gcrio rngårig ,

De aspekter s o m bör upprnä.r k na rnrna o vid rnc r a l ä r a r styrd un dc r vi srii.ng

är enligt handledarboken (o 32) följande:

. IAKTTAGELSEn. VID lAE::1J'J.. LÄRA?,.sTYRD UNDERVISNING

Formella aspekter och läror.n.e-
dele ;J.nvändning, t ex lär;J.rens
ti dopo ci ti on ,
röet och språk,
fråGor och evar för att få God
el cvakt.i vi tet,
användning av tavlan,
användning av Iä robok och anriari
litteratur,
e::periment och do mon ct r at.i ono r ,
utnyttjande av lärornedel.

Innehållet i undervisningen, t ex
ärrm ct c samverkan med and r a
ärnn cn ,
över sikt och aarnrnarihan g ,
fördjupningsr::oment,
lärarens cxe mpl ifi c r in g .

Är..lll.C srnetodi ska problern

Instruktionerna s u tfo r rnn in nq

Arbetsuppgifternas utformning

Eur läraren aktiveraT elevern;J.,
t ex
Genorn. frågor och samtal,
Geno:rn p r obl crn atå.Il.a nd c ,
Genonl. arbetsuppgifter.

Hur G;J.m.cpelet Ined elever:1;J.
utforrna s, t e::
hur elevernas rno ti va.ti on utnyttjas,
hur b or örn och klander an vånd c o ,
hur självförtroendc oka pa s .

Eur läraren okapJ.r or:l.växling

Eur J.rbetet orgJ.niserae

El c vc r-na c real:::tioner på under-
viGninG, t c::
frimodighet,
a r bc t s lu ut ,
int r c s c c ,
frJ.gor,
spon tan ite t.

Kontroll och värdering ;J.v t cx
kunskaper och färdigheter,
po<ingeättninG och betyg.

Lärarens behandling av oväntade
situationcr

Hcmuppgifternas
ornfa ttn irig ,
indi vi dua.li G er inG.

U'ndc r vi sn in gep r inc.ipc r av rrie r a principiell natur Gom kan va r a ;J.V

intresse för alla Lä r a r kancli dat c r behandlas i regel i seminarier som.

an olu te r sie till denria övningsperiod.

5. l. l. l

Finns det nå gon likhet rric ll an Iran dl cdnirrg unxlcr Iä r c r lcarididat c rn a s öv-

n in gaurid cr-vi rming o ch haridl cdn in g co rn cxpc r imcritc l l påverkan? Dc

nkr iftl iga an vi crringa r na SOLl handledaren och fpp fi ck i oa rnb an d med

den första konferensen (en vc clca före undc r nökrrin gcn s början) r edo-

vi aa o nedan. Denna konfc r cn o kan sägae rnot cva r a c cmi.na r ict sorn

l ä.ra r.karidi dat c cnc har t.i.l l sa rnrnari s med metodikläraren före övnings-

undc r vi srrin gupc r iodon n början. Under korifo r cn scn irifo r rnc r adc s fpp

orn nedan r cdovi cadc rnct oclicka anvisningar, hc.ndl cdn in gap r in cip cr

och rnnt.c r ia.lan vi ani nga r ..
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På namrna cä.tt Gom under övningsundervisningen observerade hand-

ledaren fpp under expc r irncnt ct , dvs gjo r dc dc antc ckniriga r , so m an cdgo

n ödvåridi ga för den oft cr Iöl.jaridc handl cdnirig csektionen.

Den tid sorn harrdl cda r cn hade till sitt fö r fogaridc för genomgång av

lektionen m'ed fp kan anses lika lång oorn den com vanligen står till för-

fogande under övni.ngcuridc r vi ani ng cn. Haridl cdni ng SOLl.experirn.entell

bet.in ge l s c genomfördes alltet!. fo r mol l t i.norn ca mrna r am som den tradi-

t.iorieIl a haridl cdni ngeri under övrring currdor vi sni ng cri.

5. l. 1.2
Uridcr vi orringså mnona under cxpc r irncnt ct omfattade Nor r Iand s djur.

Som. konk r et ion arnat cr in.l kom f'ramf'ö r a lIt pja.nscho r och kartor ca rnt

uppstoppade djur till an väridrrin g,

En kl a osupp s ättrii ng läroböcker (L'irmrnan , N. te YTennerberg, B.

Grundskolans naturkunskap, år skurs 1-6. Stockholm: Bc r gva.Il , 1962)
och planscher fanns under cxpc r imerrtct s Genor.'1.förande i ITV - studion.

I de fall dä r fpp utnyttjade rnöjl ighot cn att ge a.rbct nuppg ift or till

eleverna, ea.rnladc o dc s ca in av handledaren för en eventuell genomgång

under den anslutande haridl.edn in gspe r iodcn , Enl igt handledarens bed örrr-

nirig undervisade alla fpp under cxperimentet på ett rny ck ct likartat aätt ,

(Garrlma fenomen poängterades f ö uppr cpa dc Gånger av en för experi-

mentet Gammanställd expertpanel, se s 70). Lektionerna gcnomfö r dc o

huvud oakl i.gcn GOrr.ca rrita.Lalolct.ioner .

5. l. l. 3 ~~.Yi~>.:i_r:.Q<:':r:.!~:}:<:.r:~l~.?-.?-:~~

Under experiment- och kontrollgruppeno GemenGalnma lektion före för-

oöket informerar handledaren om

l. handledning under övning sund or vi nni.ng (V<:ldob ocr ve r a r hc.ndl eda r cn P )

2. undo r vi ani ng s ä mnot under försöket

3. Ik förberedelse inför unde r vi srririgcn

~. Ik Genon'1.förande av undervisningen.

l. Ik info r rnc r a s orn de i.c.kt.tagc l ockat.c gor icr uorn Eandledarboken an-
ger för lärar styrd undervi:::minp,: Formella a opelcter och läromedels-
arrvändrrin g, innehållet i uridc r vi ani ng cn , ärnno nrnc todi aka pr obl crn ,
instruktionernas ut fo r rrming, a r bct nuppg ift.or na o utfo r-rrming, hur
läraren aktiverar eleverna, hur sa m cpol ct rriod eleverna utfo r ma o,
hur läraren skapar orrrväxl irrg, hur arbetet or garri sc r a s , el cv er na c
reaktioner på un dc r vi oning , kontroll och vä r de r irig , lärarens be-
handling av oväntade situationer samt hcrnuppgi fte r . Det fr arnhå.Il e s
för l.k att handledaren gör en bcd örnnirig av va d Gom vid det aktuella
tillfället ta s upp till bcharrdl mg , sarnt att Ile eGna nynpunkt cr på sin
undcr vi srrin g ä r av stor betydelse för handledningen. TV -studions
cpc ci el Ia inverkan på undervisningen bchandl a c ej.
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2. Änmet är naturkunskap och ornfa.tta r Nor r l.arid s djur (enligt särskild
förteckning). Ile undervisar eleverna om ett djur. Vilket djur SOITl
skall behandlas fr-a rngå r aven fördelning uppgjord av för s ök al eda r en ,
Detta arrangeITlang rnå st e tå Il gr ipa s för att förhindra att Ik , SOITlun-
dervisar aamrna klass, väljer sa rnrna djur. U'nder vi srrin gsrnat er'ia.l
GOITlIle önskar använda Iåria s på Lärarhögskolans fö r s ölc s - och de-
rnon st r at ion s skola.

Eleverna har inte arbetat rned detta lärostoff i ål;: 4.

3 -4. Informationen ornfattar anvisningar för Ile.

5. l. l. 4 ~~y~~r:i_r:g_~l~~<.?:}~!~!~~~~9-~~<::-~<=:.r_
Vid undervisningens början ko rnrn er eleverna att befinna sig utanför TV-

utud.ion , Din lektion ornfa tta r 20 rni.rrut.er . Av denna tid använder Du de

första fern rriinut er na till att bekanta Dig rned eleverna och under de åter-

stående 15 minuterna genonför Du lektionen. Det är denna del SOITlspela n

in.

Förberedelse:

Du planerar Din undervinning SOI:'1.katederlektion (klassundervisning).

Gör klart för Dig vad Du vill lära eleverna och välj ut rnat er i.al som Du

önskar använda.

Nä r Du planerar kan Du fundera på följande:

I vilken rni Ij ö lever djuret?

Hur anpassar sig djuret till miljön (föda, bo,utseende?)

Hur "sköter" djuret sirra ungar?

Ear djuret några fiender?

I vilken ordning och hur Du skall presentera dc s sa rno merrt bestämmer

Du själv. Du ska.Il inte känna Dig tvingad att behandla alla rnorn ent en ,

Genomförande:

När Du bekantar Dig rn cd eleverna kan Du presentera Dig för dorn sa rnt

tala rnc d dem. OITlTV - studions utrustning. Låt eleverna Ge sig ornk r-i.n g i

ntucli on . När GRÖN LAMPA IYGer börjar Du undervisningen och genom-

för den så SOITlDu planerat.

När RÖD LAMPA lyser pågår inspelning.

När GUL LAMPA lyser har Du två minuter på Dig att avsluta undervisningen.

ODS l GRÖN LAMPA lyser - inspelning börjar

GUL LAMPA lyser - inspelningen upphör om två rninuter.

För att undvika tidsförskjutningar vid inspelningarna bör Du infinna Dig

vid TV -studion i god tid, (30 rni n före lektionens början).



Under första lektionen noterades olika rnorn ent angående inlednings-

former, t ex: Hur inledde fp lektionen? Var det en intressant inledning,

som lämpade sig för att öka elevernas upprn.ä rk aarrih et ? P å vilket sätt

upp- eller fullföljde fp denna inledning? På vilket sätt utnyttjade s planscher,

tavlan, läroböcker, arbetsmaterial etc?

Handledaren gjorde under lektionen en skiss av elevernas placering.

Mycket aktiva och mycket passiva elever rna r ke r a.des och exempel på

aktivitet och passivitet antecknades som underlag till den efterföljande

handledningsdiskussionen. Att börja diskussionen med utgångspunkt från

denna skiss visade sig snart (enligt hl anteckningar) vara ett mycket

lämpligt förfaringssätt för att angripa kontaktproblemet utan att fpp be-

hövde få en negativ upplevelse, dvs upplevelsen att de har gjort något fel.

Under handledningen i anslutning till den för sta mikrolektionen be-

handlades dessutom uppmärksamhetsprincipen, dvs: Har fp under lek-

tionen lyckats med att få elevernas uppmärksamhet? Vad fångade ele-

vernas uppmärksamhet? Borde fp eventuellt ytterligare ha ökat elever-

nas uppmärksamhet?

Handledningsdiskussionen inleddes med att hl uppmuntrade fp att

berätta sina egna erfarenheter. Följande problemställningar bildade bl a

utgångspunkt till hl inledande frågor: Hade fp mera detaljerat observerat

de aktiva och passiva eleverna resp över huvud taget märkt de aktiva och

passiva eleverna? Vilka åtgärder kom till användning för att t ex dämpa

överaktiva elever och stimulera passiva? På samma sätt behandlades

användningen av ta vl an och konkretionsmaterialet. Under diskussionen

uppmuntrade s fp till att ge egna för slag till förbättringar. Det förekom

dock mycket sällan att fp gav egna förslag till förbättringar. I stället

fanns det en utpräglad tendens till att hellre vilja berätta om upplevelsen

av undervisningsprocessen med hänsyn till svårigheter att komma ihåg

vad .sorn skulle sägas, eller strävan att fråga alla elever samt upplevelse

av tidsproblemet, dvs att ej glömma bort inspelningstiderna. Handled-

ningen i anslutning till andra mikrolektionen omfattade utöver det som

anfördes i samband med den första lektionen: (l) elevernas kunskaper,

dvs på vilket sätt fp integrerade elevernas kunskaper i undervisningen

och (2) olika aktivitetsformer. Varje handledningstillfälle avslutades med

några råd. Exempel på sådana råd efter för sta lektionen är:

l. En mera fartfylld inledning för att rycka med eleverna.

2. Referera till aktuella händelser, t ex TV - serien om Norrlands djur
som just under experimentet sändes av Sveriges Radio.

3. Variera aktiviteterna, låt eleverna gå fram och skriva på tavlan,
visa och peka på planscher.

- 44 -
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Samma fp fick i samband med andra lektionens handledningstillfälle

följande råd:

l. Något fastare ledning av lektionen så att den styr mot det mål som
sattes upp för den.

2. Försök att rycka med de passiva eleverna genom att ställa frågor
till dessa elever, skicka fram dessa elever till tavlan och planscherna.

3. Försök att tänka igenom varför eleverna är passiva resp överaktiva.

Det bör nämnas att den enkla skissen av elevernas lokalisering rncd

hänsyn till de aktiva och passiva eleverna visade sig vara ett mycket

centralt moment i handledningen. Samtliga fpp lektioner visade sig vara

så pass lika varandra att handledningen av alla fpp kunde genom.föras i

enlighet med den ovan beskrivna rutinen. I regel blev alltså följande

undervisningsprinciper föremål för handledningsdiskussionen: (l) lek-

tionsinledning, (2) upprnä r ksa mh et , (3) elevernas kunskaper, (4) elever-

nas aktivitet och (5) kontakten mellan lärare och elev. Detta bör dock ej

tolkas så att handledaren alltid började med en och sa.rnrna undervisnings-

princip. Strävan har varit att försöka bedöma vilket rnorn ent SOITl läm-

pade sig bäst som inledning.

Slutligen kan också anföras att denna handledning, baserad på den

ovan beskrivna rutinen som är konkretiserad i exemplen på hl undervis -

ningsprotokoll, kan betraktas som ett lämpligt hjälpmedel för att rn in ska

felvariationer som bottnar i de förändringar som handledarens bedöm-

ningar är utsatta för.

5. 1.2 Faktor T: Externt förmedlad självkonfrontation via ITY IVR

Med externt förmedlad självkonfrontation avses här en konfrontation

rrie d det egna beteendet i undervisningssituationer via intern television

och videobandning. Processen innebär en extern konfrontation m ed det

egna expressiva beteendet, som individen har lärt sig att "inte se "

(Holzman, 1969, s 207). Konfrontationserfarenheter skulle kunna be-

skrivas som en de-autoDlatiseringsprocess av det vanliga sättet att upp-

leva sig själv. Resultatet aven extern re -dirigering av u.pprnä r k sarrr-

heten, förmedlad via ITV lYR, måste åtminstone temporärt betraktas

som en desorganisation av olika beteendefunktioner. Under de-automa-

tiseringsprocessen kan då nya funktioner byggas upp. Denna process

skapar således tillfällen till förbättring, återtagande av eller kvar-

hållande av status quo för en eller flera funktioner. Vid själ vkonfron-

tationen föreligger en situation, där de-automatiseringsprocesser

antagligen har uppstått på grund av bristande balans mellan individens

faktiska beteende och dess automatiserade själv-image.
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Den experimentella teknik ("självkonfrontation via ITV IVR"), som

används i experimentet skiljer sig från en "simultan självspegling" på

följande sätt:

l. Individen har ej längre tillfälle att ouc cc oci vt redigera den iriko m-
rnaride auditiva i.nfo r rna.t.iorrcn , dvs rösten och den visuella inform.a-
tionen, dvs kroppens rörelseschem.a, fysionomi, gester sarrit andra
expressiva kval itctc r ,

2. Att bli konfronterad rricd ljud- och videobandade stir.:mluskonfigura-
tioner skapar för individen en helt ny r cfo r cn nz-arn ("context") för
perception och va r dc r ing av de audiovisuella stir.:l.uluskonfiguratio-
nc r na , Rösten får pc r maricn c och på sa mrna sätt som vid betrak-
tande av ett kort av sig själv tvingas personena uppmärksamhet in
på sådana aspekter COLl. den i annat fall (spegling) hade modifierat
eller ignorerat.

3. Videobandningens möjligheter att överföra det förflutna till nuet är
en alldeles ny erfarenhet, SOIn också på något sätt torde påverka
individens erfarenheter.

Denna T-faktor kan alltså sägas innebära en extern självdistansering i

rum och tid (för beskrivning av den tekniska anordningen, se kap 6).

5.1.3 Faktor U: Mikrolektioner

5.1.3. l ~v~!<!9!~~~i9~1~!~~_S_~~~~ti-<.?~_i_ ~ä:r_<:'l~~t~i-~~i~l.c.?~
Begreppet "rni c r-o=tea chi.ng '! (lnikrolektioner) utvc ckl adc s ursprungligen

(år 1963) 2.V Allen te Bush i samband rne d "The Gtanford 'I'ca chc r Education

Program" vid Stanford University (Allen & Ryan, 1969, s 4).
Mikrolektionstekniken är en nedbantningsteknik och enligt Allen te

Ryan (1969, ss 33 - 59) definierad genom följande grundelement:

l. Lektion
Mi kr ol okti onc r rnå st o ses aorn riktiga lektioner även OIn undervis-
ningssituationen i olika avseenden kan ha begränsats, t ex i förväg
bc atärnda ca rna r bc t sfo r rn cr rne l Ian studerande och elever.

2. Komplexitet
Mikrolektioner rni n aka r komplexiteten i förhållande till vanliga lek-
tioner, dvs antalet elever, urido r vi arrirrg o ärnn ct o omfattning och lek-
tionens längd reduceras.

3. Fokusering
Mi.kr-olckfi one r av o cr en träning av undervisningsfärdigheter, under-
vi orring s ot r e te gi c r eller do rnon nt r at.i.on av undervi::mingsrnetoder.

4. Kont.r ol.l
Mi kr-o.lckt.ion ntckni.ken innebär en ökad kontroll av övningsundervis-
ningen. Variabler SOIn t ex tidsintervaller, elever och olika feed-
backmetoder kan kontrolleras.

Tekniken ha r tillämpats i allt högre grad såväl i lärarutbildningen som i

utbildningen av psykoterapeuter och medicinare. Elevgruppen för lärar-

kandidaternas övning:::mndervisning i den vanliga lärarutbildningen är den

traditionella skolklassen rncd ca 25 -30 elever. Begreppet rru.k r o l ekt.ion c r
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eller rnikroundervisning är ej något ctut i skt bcg r cpp. Det använde för

beukr ivnirig av många olika nedbantningaformer av övningsundervisning

ägnad att utveckla lärarens undervisnings skickligheter . Begreppet har

gett upphov till för hoppni.ng cn att kunna öv er br ygga klyftan mellan den

r...icr a tco r ct i ska och den praktiska utbildningen av lärarkandidaterna.

För att bättre fö r ot å värdet av rnilcrolektionstekniken kan det vara

angeläget att kort rekapitulera några aspekter av den t r adi.ti oricl.Ia lär2.r-

utbildningen. Den bygger på (l) teoretiska kurser och (2) övningsunder-

visning samt (3) observation och au alcultat ion cr .

Pedagogiken har i lärarutbildningen bl a till uppgift

l. att ge den blivande läraren vetenskapligt grundade utgångspunkter
för sina åtgärder scrn uppfostrare och uridc r vi onr c

2. att ge kunskaper och färdigheter SOITI möjliggör en tillämpning av
pcda gogikcn s principer på pr alcti ska undc r vi cni ng sp r obl crn

3. att ge kunskaper och färdigheter som möjliggör en analys och ut-
värdering av effekten av utbildningsprocessen

4. att ge or icrrtc r ing orn dot pc da go gi ska fo r skrrin go- och utvc ckl.i.nga-
arbetet

5. att befrämja pe r conl ig utveckling och självkännedom eå att den
blivande läraren utifrån sina pc r soriliga för ut aä ttni nga r och under
eget ansvar kan handha fostran och uridc r vi sni ng.

Gom framgår ur dc s ca forn punkter (se kl a s slå r a r ut'bi l dni.ngcn , 1968,

s 393) ligger tonvikten i lärarutbildningen när det gäller pcda gogi k, på

ämnets mera tco r ct i clct utfo r mad c rriorrrerit , Vi nocr l igen fr arnhäv s det,

att den blivande läraren bör tillägna sig "fä r di ghc tc r " i de ovan arigi.vna

akt ivi tct c r na .

Avgörandet om och i vilken ut st r ä ckni ng ett vi s et fö rfa r ing s sätt i

undervisningen kan bc tr ak.ta o Gom önskvärt och effektivt, tycks allt mera

bli cty r t av kvalitativa inlärningserbrenheter och allt rni nd r c av Ikk

pr e stat.ionc r i en viss cxa.rncn oai.tua ti.on (se Lee, 1971). Lär<:lrkandida-

ter na s utbildning borde eåledes i mycket hög r e gr ad än hittills inter-

folieras med sådana moment som rnöjl igg ö r att Ilck t ex lcan l;experimentera 11

rnc d sig cjäl va i olika Iä r a r r ol.Icr . En sådan st.rulctur fö r ärid.ri.ng skulle

innebära, att man på ett rnc r a adekvat sätt upprnä r k oamrna dc va r ia tion cr

i Lkk individuella behov. En eådan för änclr ing av tonvikten clcul.lc ock cå

betyda att man på ett vä l gö r ando c ätt avl ä gsnadc 5ig allt mera från

"utanda r dku r ser ", Ilstand<:lrdläroböcker11 och I1standardexaminationer11

utformade för en mytisk lletand<:lrdstuderande11 (för di alcuosicn se Lee,

1971, se 18-20). Koncentreras utbi ldni.ngcn på en utveckling av Ik som

"po r coril.ighet " i stället för en utbildning av Ile som en "Iä r l ing ino m ett

hantve r k ", krävs det en oy ote mat ick integration av pcda gogi sk teori och
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praxis, dvs (l) systematiska ob ncr vat.ione r , (2) övnirig nuride r vi nning av

mindre komplex natur och (3) en styrd bea r bctni.ng av utb il.dning cnu

pr alcti aka rnorn cnt (för di nku s nion se Bjerstedt, 1970 b, ss 222-223).

Att kunna Labo r er a med olika undc r vi srring ofor rne r är ej 55. lätt i

den traditionella utbi Idnirigcn, Som Cohen (1969, s 48) visade, är varken

klassläraren eller praktikskolan förtjust i att en lärarkandidat kanske

försöker pröva nya metoder cft er oorn båda är an ava r iga för kontinuiteten

i elevernas utbildning. I detta na mrnariharig syn o rni.lcrol.ckt'ion en kunna

fylla en mycket viktig funktion. Att observera undc r vi crring sp r oce s scn

under l.abor ato r i.crnä osi ga bct ing cl s er medför en värdefull f'ö r b ätt r irig av

lärarutbildningen. Därvid kan närnl.i gen den stude r andc utforma sina

studier av undc r vi ani ng sp r oc c s ocn enligt sa rnrna rn ctodi k GOlTI fo r ska r cn

använder dvs:

l. att utveckla en a r bct shypote s

2. att iaktta och pr otoko ll.crn unde r-visnirigubcte cndct i den på.gå ende
undervisninesproceGsen

3. att analysera des sa protokollerade data och

4. att dra alut sa.tser av dessa data.

Framför allt den peda gog ink -p cykol.ogi cka fo r nkni.ngcn kan med fördel

använda denna Lab or at or ict clcni.k för att få den kornpl cxa undervi sni ngu-

pr occ oucn under experimentell kontroll. Speciellt Gom fo r akni ng at ekni k

syn s denna rnetod !je upphov till många olika vu r iab el.kornbi.na tione r .

Hela mikrolektionostrukturen kan rnarii pu.lcr a e för att rned hjälp av ex-

pc r i.rncnt el Ia de ai gner f'ö r s ölca besvara pr obl ern ctaflrringa r Gom t ex:

Vad betyder olika fe edba ckfo r rne r för l.är a r kandi da tc r na o modifikation

av refe r en s r am och bct.eeriderrrön ster ?

5. l. 3. 2 ~!~':~E'!-12:P~:
Mikz-ol cktdonutekrrikcn eka l.l fö r rnc dl a äkta underviani:aeserfarenheter.

Med derma rnå l aättrrin g bl ir eleverna ett vä oerrtl igt rno rncn.t i denna teknik.

Eleverna skal l garantera att un dc r vi srii.ngon blir en r ca listi ak undo r vi u-

nirig ac rfa r cnhct , Speciell upprnä r k sa mhot bör ä gna s &t urvalet av de

elever aorn ska.Il bilda en undc r vi onirig cgr upp. Vä gl cdaridc för antal och

val av eleverna till experimentet blev följande synpunkter:

l. Elever SOITl deltar i rni.kr ol ckt ion cr-na bör vara representativa för
det eta.diurn den blivande läraren eka.Il un de r vi oa på.

2. Även år sku.r scn , från vilken eleverna lcornrnc r , är en relevant faktor.
En fjärde årokurG val.dc o dels rn ed häri cyn till för Iö.r s ökct , där elever
från en tredje årokurG dcl.tog , delo m.ed hänsyn till att elever i års-
kurs 4 i allmänhet bet r ak.ta o 50n'1 harmoniska och lätt anpa s sba r a
till ITV - studion.



3. Elever som deltar i experimentet bör t.idiga r e ha stiftat bekantskap
rne d auskulterande lärarkandidater och bör ha dc lta git i demonstra-
tionslektioner i L1-U,.{ lcl.aoururn sorn är utrustade rne d one -v:ay- ocreen.

4. Eleverna Gom deltar bör ej få någon speciell uppgi ft eller anvisning
från cxpe r irneritl cda r cn. Om mikrolektionen skall fö r rne dla fpp
upplevelser aven vanlig undc r vi sriing oaituat ion är det viktigt att
eleverna ej träna s för ett be stämt r oakti on crnönutc r . Intentionen
är att eleverna reagerar (ger feedback) i enlighet med den egna
kognitionen av fpp beteende.

5. Eleverna bör delta inom ramen rör den ordinarie undervisningen.

De elevgrupper (halvklasser) som år 1969/70 deltog som undervisnings-

grupper korn samtliga från Munkhätto nkolanu 4:e 8.rGk1.<.rs.Varje 8.rs-

kurs består av 6 pa r a.Ilcl Ia kla oaavdc lni.nga r rned ca 25-30 elever per

avdelning. Samrnaril.a gt del.tog under de båda Iä o å r cn ca 360 elever.

Varje kl a co delades ul.urnprnä cci gt upp i två ha l.vkla occ r .

En nlurnprnä s cig genererinG av elevgrupper över hela årskursen

diskuteradec som ett alternativt för fa.ri.ngocä'tt , men vi sadc sig av flera

skäl vara mindre önskvärd. Dels nkuIl e nvåz-l ö ota s chorriat ckni.ska problem

ha uppstått, dels skul.le en s8.dan teknik ha rncdför t en onaturlig situation

för eleverna.

Urvalet genomfördes rried hjälp av Icla s aliato r-na s a.lfabct.i ska or dnirig;

Elevernas likvärdighet avo eendo undc r vi srii.ngsp r cutat ion undersöktes.

Som. utgånc;smaterial va.ldc n elevernas betyg. Detygsfördelningen testadec

med ANOVA.

Tabell 5. ANOVA för elevernas betygsfördelning 8.r 1969 och 1970.

Variations-
or cak df 1:'<"' MS Fvu

Mellan 3 0.01 0.003 0.01
Inom 20 0.35 0.18

Total 23 0.36

Mellan: Elcvc;rupp l och 2 år 1969 och elevgrupp l och 2 år 1970,
dvs 4 cIevgr-uppe r .

Inom: De sex parallella kl a s aavclelrringaz-na (a-f).

Någon skillnad mellan elevgrupperna avseende betyg, fördelade på

cxpc r i.rncrrtct n fyra grupper, finns inte.

Eleverna s noc ia.Lgr-upp ntiIl hör-i.ghct kodade s enligt samma kategori-

seringosystem som h2.1' använt e för fpp.

F'ö r dcIrringe n r cdovi ca e i tabell 6. För att kunna te sta denna blev

en sammanslagning av soc.ia.Lgr upp l och 2 nödvändi g,
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Tabell 6. Elevernas socialgruppstillhörighet.

Socialgrupp
Klass 1969 1970
(Elevgrupp) 1,2 3 i, 2 3

4 a I 6 9 6 10
4aII 5 9 6 9
4bI 9 5 5 10
4bII 4 9 2 11
4 c I 6 8 6 7
4 c II 8 6 7 6
4 d I 7 6 5 7
4dII 7 6 5 7
4eI 3 1j 4 9
4eII 7 7 7 5
4 f I 8 6 5 6
4fII 10 3 4 7

Fördelningen testades med X2-testet på 5% nivån. Någon skillnad av-

seende socialgruppstillhörighet mellan elevgrupperna i de fyra experi-

mentella betingelserna k~n inte konstateras eftersom X2 (30 di) = 20, I t .

För att eventuellt kunna utföra vissa jämförelser med hänsyn till

fpp agerande inför en viss elevgrupp bestämdes att 8 fpp, 4 ur respek-

tive påverkningsgrupp, skulle undervisa de elever som tillhörde en och

samma klassavdelning. Som framgått indelades årskursen i 12 elev-

grupper (halvklass). Till varje halvklas spar slumpades en klas savdel-

ning samt de fpp som skulle undervisa respektive elevgrupp. Fördel-

ningen anges i tabell 7.

Tabell 7. Uttagning av kl a s savdelningar och fpp till elevgrupper .

.
l Elev- Klassav- Fpp nr i grupp
l grupp delning 1 och 3 2 och 4

l 1 1 och 13 25 och 27
i 2 c 2 och 14 26 och 38l 3 3 och 15 27 och 39j 4 d 4 och 16 28 och 40t
!~ 5 5 och 17 29 och 41
! 6 f 6 och 18 32 och 42
l
! 7 7 och 19 31 och 43t a
l 8 8 och 20 32 och 44
!
l 9 9 och 21 33 och 45! 10 b 10 och 22 34 och 46
I
I 11 11 och 23 35 och 47,
~

12 e 12 och 24 36 och 48
t

Denna fördelning medger en granskning av eventuella effekter med hän-

syn till televisions - och handledning sfaktorn inom kl a s sens ram.



Eleverna verkade överlag uppleva deltagandet som mycket positivt.

Vanligen fanns eleverna på plats redan c:a 30 minuter före fastställd lek-

tionstid. Varje fp undervisade en och samma elevgrupp vid båda undervis-

ningstillfällena för att fp lättare skulle kunna percipiera och värdera un-

dervisningseffekterna och effekten av det egna beteendet. För att undvika

att en elevgrupp blev undervisad två eller flera gånger i ett och samma äm-

ne blev det däremot nödvändigt att fördela ämnena systematiskt med hänsyn

till elevgrupperna.
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5. i. 3. 3 ~~51~!.Yi~~~~~~~~~~_

Som ämnesområde valdes för experimentet biologi och inorn detta som

undervisningsämne Norrlands djur: fjäll-lämmel (I), björn (II), varg (III),

lo (IV), ren (V), kungsörn (VI), ripa (VII) och järv (VIII). (De inom paren-

tes angivna romerska siffrorna refererar till tabell 8.) Dessa ämnen val-

des eftersom metodiken av lektorer bedörndes som förhållandevis enkel.

Undervisningstekniken är med hänsyn till de olika djurarterna densamma.

Även systematiken för undervisningens uppläggning bedömdes som likartad

med hänsyn till fpp utbildningsstadium.

Ämnet biologi och där speciellt djur betraktas som ett engagerande

ämne för elever i årskurs 4. Detta ämnesval kan anses vara mognads- och

motivationsmässigt väl avpassat för stadiet. Biologi har dessutom fördelen

att alla försökspersoner har tillgång till ett rikligt och mycket likartat kon-

kretionsmaterial. Dessutom är sådant material lätt tillgängligt på LHM.

Även eventuellt nödvändig litteratur för snabb orientering finns i tillräck-

ligt stort antal på LHM bibliotek . .A andra sidan kan ämnesramen ses som

mycket flexibel. Exempel på undervisningsmoment skulle kunna vara:

(a) utseende - rörelser - flykt - miljö, (b) mat - kampen för tillvaron -

fiender, (c) bo - övervintring, (d) ungar - matning. Alla fyra punkterna

kan naturligtvis behandlas, men fpp fick själva bestämma tyngdpunkten i

undervisningen. Enda villkoret för undervisningsförberedelse var att lek-

tionen skulle läggas upp som en "rrie r a lärarstyrd" lektion. Det poängte-

rades dock att mindre gruppaktiviteter skulle kunna placeras in i lektionen.

Försökspersonerna skulle med denna utgångssituation ha möjlighet

att agera i olika situationer, nämligen: aktivera elever, utforma fråge-

ställningsteknik, visa en svarsbehandlingsteknik, lära eleverna att se,

iakttaga och dra slutsatser. fpp skulle kunna aktivera elevernas för-

kunskaper, rikta elevernas uppmärksamhet samt leda eleverna till

att förstå mera komplexa problemställningar. Elever i denna ålder
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skulle kunna bidra med många egna uppslag till undervisningen, dels på

grund av att de har haft egna upplevelser eller har hört talas om djur,

dels eftersom de utformar en viss fantasi kring djuren. Jämfört med

andra ämnen som t ex historiska figurer eller religionskunskap skulle

man kunna förvänta sig mycket aktiva elevgrupper.

5.1. 3.4 ~~~!~~~~1~~$3_
Det stora flertalet fpp som ingick i experimentet hade ej undervisat tidigare

och kände ej eleverna. För att bekanta sig med eleverna fick fpp 5 min

uppvärmningstid innan den effektiva, videobandade undervisningstiden

började, begränsad till 15 min. I många olika sammanhang har man

ifrågasatt om det överhuvudtaget är möjligt att undervisa inom en period

av 5-20 min. Kanske beror detta på att man vanligen tänker sig att kun-

skaper kan förmedlas enbart i 40 eller 50 min perioder. Olika erfaren-

heter i samband med undersökningar och experiment har dock visat att

tidsv.ariabeln är av underordnad betydelse (Allen & Ryan, 1969, s 40).

Troligen är det så att vi tillmäter tidsvariabeln alltför stor uppmärk-

samhet.

Undervisningstiden på 15 min tycks med hänsyn till experimentets

målsättning vara mycket användbar. Den korta lektionstiden medför en

ökad koncentration av undervisningserfarenhet och ger i förhållande till

en vanlig 40 min lektion större möjligheter till ett exakt ihågkommande

av händelserna i undervisningsprocessen. Den korta Lektion s t ideri tvingar

fpp att hålla sig till ämnet. Möjligheten till många olika undervisnings-

aktiviteter blir på ett naturligt sätt begränsad. Detta medför i sin tur

också att handledningen kan koncentreras och bli lättare och mera enhet-

lig (jfr punkt 5. 1. 1).

Även för självkonfrontationsprocessen är den korta undervisnings-

tiden av betydelse. Undersökningar har visat att längden för individens

optimala uppmärksamhet eller koncentration vid uppspelning av video-

bandade lektioner sträcker sig ungefär till 25 min (Muller, 1966, s 39).

Eleverna kan tänkas fungera olika beroende på den tidpunkt de under

dagen blir undervisade. För att balansera sådana eventuella felkällor

började inspelningen av t ex den första mikrolektionen första dagen

med en fp från påverkningsgrupp 1 och 3 och nästa dag med en fp från

påverkningsgrupp 2 och 4 etc (se tab 8). Har en bestämd fp däremot

börjat sin första lektion t ex kl 8.00 så börjar den också sin andra lek-

tion kl 8.00 för att inte förändra betingelserna mellan första och andra
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Tabell 8. Fördelning av elevgrupper, lärarkandidater och ärrmen för rrrik'r olekt.ioriez-na
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rcikrolektionen. I tabell} 8 Ce:::en camrnanfa ttrrin g av försöksplanen av-

cc ende den för sta mikrolektionen. Andra milcrolektionen upprepar exakt

ca rrrma plan.

För en mera detaljerad utfo r mni ng av den va r ian sarial yt.i cka de signcri

(fir; 2) kan man tänka siC flera alternativa modeller. Den detaljerade

utfo r mni.ngen av modellen sty r c framför allt av lcornbinati oncn mellan

faktorerna E och T. Denna dc ci gn fö r ut o å ttor att Iakto r orria T och H på-

verkar fpp sarnti di gt. Men en "riarrrtidi g" påverkan kan utformas criligt

åtrrrin ctone två a.Itcr na tiva crunc.1n1.odeller:

Model.I l akul.le kunna vara att Iåta handledaren tfl l na rnrnan o med

fpp cc upp spc Ini.ngen , Under denna tid Ger såvä l handledare som fpp

muntl iga eller skr if'tl iga kornrrierrta r er till mikrolektionen. Denna rnodcl.l

akul.le kunna kallas "flätninco"- eller "uaxnirig srnodol.L",

Modell 2 skulle kunna vara att läGGa båcla påvc rkrring sfo r mc r na block-

vis efter varandra. Moclcl.Ien skulle kunna ka Il a n "cekvenornodell".

U'tfor mni.ngen av dc esa två r;rundmodeller nkul.l e i Din tur kunna

leda till ett stort antal alternativa lösningar. Men för att di aku s sion en

inte skall bli alltför detaljerad, koncentreras a r gu'morittrti onen endast

på når;ra få punkter. Di sku s ni on en bYGGer på följande förutsättninr;ar:

För att kunna be dörna sitt uppträdande och ager-ande i undc r vi oni.nga-

carrirnauharig skulle varje fp få till UPPGift att hålla en mikrolektion på

15 min inför en cl evgr-upp på ca 10 -15 elever. Hela denna lektion Gkull e

videobandas i syfte att åt.cr ge c i Gin helhet. 1\1ikrolektionen skulle, cnl.igt

den traditionella handl cdni ngcn (faktor H) sedan föl.ja c upp aven hand-

ledare (metodiklekt or ). hl skulle vara nä r vaz-aridc under lektionen,

efter norn så sker i den traditionella haridl cdni.ngcn . Alla fpp skulle

handledas av endast en hl för att undv.ika andra än i.ntrc i.ndi.viducl.la

differenser, rncd hänsyn till haridl cdn in gcn a utfo r mni ng , l.ied hänsyn till

den externa självkonfrontationen via ITV IVR (faktor T) bestämdes att

varje fp skulle hålla en mikrolektion på 15 min inf'ö r en cl cvg rupp på

ca 10-15 elever. Hela lektionen skulle vtdcobanda c i oyfto att åtc r ge s

i sin helhet. Under själva mikrolektionen skulle nå gon handledare ej

vara närvarande. hl okull e på :::8.sätt ej ha n2.[;ot direkt eller indirekt

inflytande på eleverna eller fpp. Efter lektionen skulle denna ..försöks-

Grupp sedan få tillfälle att Ge denna lektion tre GlnGer - Lra GånGen i

omedelbar an al.utnirig till Lclctioneri, 2:a GånGen en da g senare och 3:e



gången sju dagar senare. Valet av antalet uppspelningar och tidsinter-

vallen baseras på resultat från förförsöket (våren 1968). Alla fpp önskade

vid detta tillfälle se sig själva flera gånger. Antalet gånger låg mellan

3 och 9 uppspelningar. De sex uppspelningstillfällena fram till tidsinter-

vall h (se fig 3, s 58 ) ger en viss möjlighet till en mera systematisk

granskning av hur stort antal uppspelningar som lärarkandidaterna bör

få se vid ett studium av det egna undervisningsbeteendet. I den tillgäng-

liga for skningslitteraturen r appo r te r a s enbart att flera uppspelningstill-

fällen har förekommit, men antalet anges ej och inte heller vilken effekt

des sa har haft.

Diskussionen om en de tal jutfo r mn ing av den experimentella upplägg-

ningen enligt modell l eller 2 bör föras med hänsyn till des sa förutsätt-

ningar. För att garantera att experimentets tolkningsmöjligheter ej går

förlorade måste man uppmärksamma (l) tidseffekt, (2) handledarens

funktion och (3) sekvenseffekt. För modell l och 2 kan anföras följande

synpunkter:

Flätningsmodell (l)

Tidsfaktor:

Både hl och ITV IVR påverkar
fpp simultant under uppspelnings-
tiden (15 min) dvs tidsperioden
hålles konstant.

I vilken utsträckning fp kan
utnyttja information från både hl
och ITV IVR, beror på interfe-
renseffekternas storlek.

Handledarens funktion:

l. hl får möjlighet att se
rril, två eånger.

2. De felkällor som uppstår
vid traditionell handledning
minskas eller förändras.

3. hl måste följa ITV IVR- sek-
vensen och har därför ej
tillfälle till mera grund-
läegande resonemang. hl
kan enbart ge några all-
männa anmärkningar.
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Sekvensmodell (2)

Tidsfaktor:

Inforr ...aa tion som fpp tillför s via
ITV IVR och den information som
tillförs fpp via hl separeras, efter-
som de inte kan anses vara identiska.
Detta medför att ITV IVR och hl
skiljs från varandra. Men för att
ge båda informationskällorna samma
påverkningsmöjlighet måste påverk-
ningstiden för denna modell ökas
till 3Omin.

Haridl eda r en s funktion:

l. Beroende på alternativa ut-
formningar gäller punkt l och
2 för flätningsmodellen även
för denna modell.

2. hl bör ej separat få tillfälle
att se rnl via ITV IVR för att
bevara to lkn irig srnöjl ighete r-na .

Sekvenseffekt:

l. Att skilja hl från fp under upp-
spelningen modför sekvens-
effekter .



Mot balegr-und av dessa argument valdes sekvensrnodellen, eftersom

enda fördelen med fl.ätrringsmodc ll cn skulle vara att påverkningstiden kan

kontrolleras. Tiden för handledarens och ITV IVR påverkan bestämdes

till 30 min trots risken att det kan uppstå vissa tofkn irig s svå r i.ghete r på

grund av den längre påverkningstiden jämfört med de övriga betingelserna.

Genom sekvensmodellen undviker rnari a ll.var liga koppl in gsoffekt e r

och Garanterar de signen s symmetri, dvs påverkan blir densamma för

hela dc ai gncn , Det kan nat.ur l igtvi s diskuteras om det kariukc vore bättre

att låta hl och ITV IVR simultant påverka fpp. Att en sådan koppling

skulle kurrna medföra vi.kti ga pe da gogi ska och praktiska konsekvenser

kan man inte utesluta eller bortse ifrån. Men då måste man på nytt

ställa fråGan orn experimentets målsättning. - Är syftet att undersöka

effekten av den traditionella haridl cdni ng cn i förhållande till effekten av

ojälvkonfrontation via ITV IVR? Vill man däremot undersöka vilka effek-

ter som uppstår på grund av att ITV IVR och hl är kopplade så testar

man hypotesen att denna koppl irig scff ckt medför en effektivisering av

handledningen.

Skulle man vilja integrera även denna pr obl emntäl ln ing , uppstår

ånyo problemet om sekvenseffekten. fpp borde dessutom spaltas upp

i grupper med sex individer i varje Grupp. Den sistnämnda hypotesen

är dock en ny problemställning och kan ej lösas inom do signcn s ram,

därför att F -t e sten blir för svaga.

4. hl kan di st r ah er a fp i
et r ä van att följa uppspel-
ningen.

5. hl och fp blir fixerade på
detaljer

6. Oberoende av om fp störs
eller på ver ka s kan det ej
urskiljas om fö r ärrdr irrg-
a r na i fp perception och
värdering beror på ITV IVR
eller på haridl edrrin gcn , dvs
aIlva r Iiga kopplingseffekter
uppstår. Ober oendc av vilka
resultat som uppnås (positi va
eller ncga.tiva] ka,n dessa ej
tolkas).

7. hl påverkan bör vara den-
samma för hela designen.
Efter som han ej är närvarande
under T-faktorn, bör han ej
heller vara närvarande under
påverkningskombinationen
(H + T).
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2. Haridl edn irig bör följa omedel-
bart efter rnl r c sp efter den
för sta videobandupp spelningen.
Någon större tidsintervall
mellan båda skulle medföra
att hl på ve r ka s åtminstone av
de övriga fpp pre stat ion er .
Dessutom motsvarar en sådan
situation ej längre den tradi-
tionella haridl cdni.ngsrno dcl l.en.
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Att separera hl från fpp under ITV IVR-uppspelningarna medför

sekvenseffekter med hännyn till i vilken or dning ITV IVR- och hl-på-

verkan kommer. Vill man kunna kontrollera sclcv en seff'ckt er na bör man

i detta fall använda sig av ett randomiseringnförfarande.

Slutligen skall närnna s att fpp i fält 4, dvs ingen påverkan alls,

testades omedelbart efter att mikrolektionen av alut.ad eo, dvs tidsin1:er-

vallerna mellan påvc r knirig ofor me rna och testen har hållits konstanta

för hela designen.

För att eventuellt kunna studera om en vc clca s undervisningspraktik

inom malmöregionens övnings - och praktikskolor (som ingår i lärar-

utbildningen för 2:a ter rni.nenn lkk) har någon effekt, fick fpp vid andra

terminens slut se första och andra undervisningstillfällena under två

på varandra följande da ga r , Som. sammanfattning av denna di sku s sion

presenteras cxpe r imerrte to detaljerade utfornming i figur 3.

VRx innebär en uppopelning aven för fpp okarid Ik . Denna uppspel-

ning genomfördes för övrigt för samtliga Ikk i tcr rni n nkur s 2 för att

kunna ntude r a om det fi.nns okillnader mellan olika grupper vid bedöm-

ningen av lärarkandidaten ifråga. I anslutning till denna uppspelning

administrerades ett antal personlighetstest. Innan fpp länmar LEM,

är det vår avsikt att undersöka om lärarhögskoletiden ha r lett till en

förändring i fpp perception och värdering vid en ny konfrontation med

de under andra tenninen inspelade rnik r ol ekt iono r na .



cranclminc av fp an sikt autt r yck , r cgi ct r cr adc o var tredje rrririut en när-

bild via zoornn in g, Närbilden stod i lOGekunder. Denna <''ttCärdgrunda r

dC dc ccut orn på för för oöket s r e cul tat, där fpp önakado få cc oie i närbild.

Att en pcdagogi akvrnctodi ok r cdl ge r in g av undc r vi onirig apr-oc.ecsen

ckul.le ha invaliderat strävan att åt cr gc den så ful l ntändi gt nom rnöjl igt
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6. EXPERIMENTETS IN- OCH UPPSPELNINGSTEKNIK SAMT

APPARL\. TANORDNING

Fördelarna med ITV Iv;:>... behöver inte ytterlicare bctona o, En av nack-

delarna som är förknippad rno d ITV och vidc obaridni ng son r c ci ct r e r irig a-

instrument är att valet av lcarnc r avirikc l eller rcdi gc r irig arnetode r (opatial-

urval, t id su r va l ) är cubj clctivt och beroende av producenten, Aven b eIy o-

nirig och Ijudupptagnirig kan rncdför a vie sa pr obl crn, Att Icarricr avirilcol.n

skulle kunna vara av a vg ör-ando b ctydcl sc för nkattn.irigcn av 11;:beteenden,

francår kanske bä et av det falcturn , att en av porträttfotografens väsent-

Iiga otc yr kc sfä r di ghcte r an s c s vara att kunna välja "rätt!' vinkel för att

fånea in i.ndi.vidcn e "p e r conl.i ghct ". Nä r det gäl l c r ITV IVR fö r cl.igg e r oå-

vitt bekant i.nga cxpc r irncnt cl la re eul tat till denna pr-obl crnatäl.lrring , Men

det finne å andra sidan ett få.tal experimentella uridc r oökni.ngar av olika

karne r avinkl a r vid foto gr afc r in g medan a.nai.ktsutt r y clcct hålies konstant.

Warr te Knappc r (1968, s 307) under sökte ljus - och kameravinkeleffekter

med hänsyn till ati mul.ucpc r soncn s framsida och profil. 96 rnöjl iga jä m-

för el ocr resulterade i 19 Gicnifil;:anta skillnader ( a < .05). Unde r s ökrringon

vi sade ett t.il.lra ckl.igt antal cigriifikarrta nkillnader för att man skall kunna

dra clut sat scn att karno r avinlccln kan vara en vikti g determinant i Genere-

r irigen av intryck Genolu fy cionorrri cka tecken.

Det finne all aril cdnirig att ta hänsyn till an ci.lctuutt r yckc t SOrLl. en

oärsldlt viktic leverantör av information. Ekman (1950) visade bl att

ansiktsuttrycket för rncdl ar i.nfor rnat ion om cti.rnulu opc r concna emotionella

uppl cvcl ocr OOlU ski ljc r Die från d.dan förmedlad via kr opp cliga tecken.

Det är dokumenterat, att vi lcont iriuc r l igt utnyttjar fy cionorni oka tecken

corn l.ednirig för att dra clut oat oc r om andra pc r con cr o tankar, känslor

och pc r aorrlighct (för inGlende di cku coion se YTan' 0. Knappe r , 1968,

ss 296-299).

För att ute uluta eller ba.lan ocr a rnöjl iga felkällor i cxpc r irncrrtct

användes två karne r or carnrnankoppl.adc via en rriixe r (se fiC 9, s 66)

för r cgi et r or ing av fpp beteenden, medan el cvg r uppcn c beteende reGiot-

r cr ade e via en statiskt rnontc r ad lcarne r a , För att bereda tillfälle till
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är uppenbar. För att ut c alu ta denna va r int ion ornöjl igh ct användes den

beskrivna 3 -Ica mc r a c tckn ilcon. Varrl igcn r c gi ctr c ru c lärare och elever

p8. ett otldant sätt, att båda vid upp cpclrringcn vi ca o i en enda monitor.

Denna t clcnik har na cltdc.l en att Lä r a r en "döljer" elever eller elever tl.t-

rrrin aton c delvis döljer l.ä r ar en och att endast delar av uridc r vi cni ng n-

okeendet inspelas, ant irig cn elen delen där l ä r a r en befinner ni g , eller

där de vid ett vi ont tillfälle alcti va eleverna firin c , dv o Inan "r cdi gcr a r "

undc r vi cnirrg oolcc cndct cnl igt rnc r eller rrii ndr c cxpl ici ta kriterier.

För att undvika cådana felkällor 00:r:..1. är fö r kni ppad c med olika

r cdi gcr ing sfor mc r , r cgi ct r c r a.dc c cl cvg ruppcn c och lärarens beteenden

oynkz ont , men vi.dco ai gna lc r na bandaclo c ocpa r at , I blo cko chcrnat (HG 9,

s 66) öve r det t.ckni ska c'y ot e rnct för cxperimcntet, åsl:.ådliccörs tillväGa-

GånGGoättet Grafiskt.

Upp cpol.ni.ngcn GenOlnfördeo över tvd rn onito r c r , 001-:1. placerades

bredvid varandra. Lä r a r en och cl cvg ruppcn visades oynlcront , Denna

tckn ik antas underlätta pc r c cptd on sp'r oc c s ocn , En cxpc r irricrrtc l l under-

c öknirig av denna uppnpc lrrirrguano r dn ing inG8.r do el; ej i undc r oökni.ngcn,

Det förefaller emellertid SOl-::J. 0:r::1. denna rogi ntr c r irig otekrii.k är rnc r a

tillfredsotällande än tidi.ga r e bc nkr ivna tekniker dels ur fo r ckni.ng srnct.o-

di eka synpunkter, dcI c ur i.ndivi dcri s synpunkter. Dc oauto m bortfaller

cxpc r i.mcrrtato r-fakto r-n som en rnöjl ig felkälla.

En m öjl.ig irritation vid upp cpc ln ing cn nku l l c i narnband rriod denna

t ckrrik kunna ha för-o r sakat s <J.VoynkroniGerinGsproblell.l.et. Vid den oyrr-

la-ona upp ape lrrin gcn visade dct DiGna ml igcn , att en 15 rniri upp opc.lning o-

period rricdför dc ca l. O - l. 5 cel; för dr öjnirig , dVD en av appa r a.te rria

Går nåGot snabbare. Men detta faktum syn a ej ha påvo r kat fpp bc d örnni ng

av unde rvi en in Gs ske cndet.

Fråca 2 a i formulär Fe (jfr b il a ga 5 ) lydde: I-I<:1.:i." bål dkva.Htet en på-

verkat Din bcdörnnirig ? Sva r cför dc ln irig cn är följaridc :

1969
1<)70

Ja Nej l
6 42

7 41

Gorn fr arngå r av ova r cfö r dc lrii.ngcn :::~arinte alla fj)p varit helt

ostörda av bi lclkva.Iitct cn , beroende på att dcrina tyvärr blir av varieran-

de tokn ick kva.l itc t,
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ITV - studio (inspelningclokal)

Studion är av vanlig klassrumsstorlek och utrustad rne d en one-way-screen,

för att rrian skall kunna Genomföra elevob ne r vat.ion er . För att rnöjl.i gg ör a

ITV -Ln cpe l.ninga r av undervisningGsituationer och för att åstadkomma en

användbar ljudupptagning, lcompl ett er adc s det ur np r un gliga klassrummet

rried rnat to r och gardiner. Vid genomförandet av experimentet hade ITV-

studion den utruotning och det ut seen.de som framgår av figurerna 4 och 5

(o 62). Följande apparatur korn till arrvaridn irig (närmare tekniska data ges

i bilaga 3).

Ka.rner a l och 2 kopplades norn ett 2-kar:lera-system med bildväxling

över vi.d eorni xe r , medan ka.m er a 3 installerades rried fast position för re-

gistrering av elevgruppen.

1969

ja nej

5 I -'13

12 l 36~

Belysning

Utom den normala kl.a s or urnube ly ani.ngen användes 4 st halogenstrålkas -

tare el l kYl riktade mot taket för att uppnå indirekta belysningseffekter.

Klassrummets ljusstyrka upprnä tte s till 800-1000 lux. Den normala be-

lysningen i ett klassrum uppgår (PhilipD Lju abolccn , 1966) till 300-500 lux.

Ljudupptagning

För i.nopeln in g av e.levc r na c ljud användes 3 st takmikrofoner (för position

se fig 4, s 62) och för inspelning av lärarens ljud användes en hals - och

bordsrnikrofon.

Ljudupptagning för fpp genomfördes 19M3dels med rnikroport, delo

med bo r d arni kr-ofon , Då mikroporten visade sig otillförlitlig (variationer

i s igna l atvr-ka och störningar) arivåride s år 1969 uteslutande bordsmikro-

fonen. fpp fick dock även 1969 bära UKW-mikrofonen för att inte förändra

den experimentella ai.tu atione n,

Att åstadkomma en t il.Ifr eds stäl.Iande ljudkvalitet är fortfarande ett

mycket svårlöst problem. I vad mån ljudkvaliteten påverkade fpp bedöm-

ningar, anger lärarkandidaterna på fråga 2 b i formulär Fe, som lydde:

Har ljudkvaliteten påverkat Din bedömning?

1970
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Figur 4. Apparatanordning i ITV - studion

Figur 5. Apparatanordning i ITV - stu di on
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Medan år 1969 endast några få fpp bedömde ljudöverföringen av sådan

kvalitet, att den har påverkat bedömningen, är det år 1970 avsevärt flera.

Detta kan knappast bero på att vi kopplade in bordsmikrofonen, eftersom

den gav ett påtagligt bättre resultat. Möjligen har fpp 1969 haft en större

toleransnivå genom allmänna yttre omständigheter kring den experimen-
tella situationen.

Kontrollrummet

Den apparatur som var nödvändig för upptagning av video- och ljudsig-

nalerna samt för återgivningen placerades i kontrollrummet. Kontroll-
rummets utseende visas i figur 6.

Figur 6. Apparatanordning i ITV -kontrollrummet

För inspelningen användes följande videobandapparater: l Ampex

VR 7003 och l Ampex VR 7000. Beträffande tekniska data se Ampex

manuala (1969). För upptagningen av videosignaler användes videoband

fabr Memorex och Scotch. För att kunna synkronisera båda videornaski-

ner na exakt spelades vid början av varje 15 min lektion in dels en test-

bild, dels en 20 sek ljudsignal. Varje inspelning avslutades med en test-

bild. Dessutom interfolierades inspelningarna med ljudsignaler (l min.

intervall) som ligger på fpp videoband. Både klassens och lkk ljud ligger
däremot på elevgruppens videoband.



För ljudrnottagning vid uppspelningen användes hörlurar av typ ELEGA .
./

DR 59, medan upptagningen av simultankommentarerna skedde via

bords - resp stativmikrofon.

I figur 8 (s 65) presenteras ett schema över lokaler och apparat-

anordningen för videobandning och återgivning av mikrolektionerna. Den

tekniska utrustningen för experimentet presenteras i form av ett block-

schema i figur 9 (s 66).
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För att kunna bearbeta det verbala materialet utan att i sådana sam-
manhang för varje gång behöva spela upp videobanden, har klassens ljud

des sut orn spelats in på separat ljudband. 4 st Tandberg typ 14 och 82,

utrustade med 2 separata ingångar, korn till användning för upptagning

av kommentarer och tidspulser samt originalmikrofon. För upptagning

av ljudsignalen användes ljudband, fabr Agfa PE 41.
För uppspelningen av de videobandade mikrolektionerna användes

2 st Ampex VR 5103. Beträffande tekniska data se Ampex manual (1969).

Ljudbandspelare som användes för upptagning av simultankommentarerna

under självkonfrontationen, placerades under experimentets första fas i

uppspelningsrurnmen, men flyttades under experimentets andra fas till

kontrollrummet.

Mottagningsrum I och II (återgivningslokal)

För självbedömning och bedömning genom en bedömningspanel användes

6 st monitorer (AGA, M 2301, 23") som matades med videosignaler från

VR 5103 bandmaskiner och utan separat distribution vid uppspelningen.

Mottagningsrummens utseende och monitorernas placering visas i figur 7.

Figur 7. Apparatanordning i ITV -mottagningsrum
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7. SJÄLVBEDÖMNING OCE EXPERTBEDÖMNING

Genom att lärarkandidaten via ITV IVR kan åotadkor:'1T:"laen extern per-

ception och värdering av elen egna undc r-vi sn in gcn , blir han Gin egcn

"e::tcrna ob o e r vat ö r och lcorrirrierrta.to r ". Forskningen kring perception

och an a.ly s av i.n te r akt ion up r o c c c s o r i en undervisningssituation t il Ifö r o

med denna obDervationstel~il~ ett helt nytt cl crz cnt , nä rnl igcn en objektiv

återgivning av irifo r rna ti on oro individens beteenden genor:'1 en "oxt c r n

självdistansering i r um och tid". Den externa självdifferentieringen,

dvs en distinkt a vgr-än on in g fr3.n cjä l va undc r vi cnirig cpr o cc o o en , med-

fö r en ny fo r m av ojä.lvdi a.gnoo och njä.lvvä r dc r in g , jämfört med t e::

Cool ey o (1968, SG 87-91) "Iooldrig cgl.ao svrne ".

Vid s'tudi ct av i.ntc r akt.ion cpa-oc c s ucn i en undc r vi nni ng oai tuati on

har använts många ol ika rnc tod.c r för att ob scr ve r a , rcgistrera och

kat cgo r ise r a lärar-, och elevbeteenden (jfr Mcdl ey ~ Mi tz el , 1963,

GG267 -32C, YTithall u Lc wi e, 1963, GG683-71-1 och Bj c r st edt , 1970 b).

Men alla dc c sa obucr-vafi on ocyutern ba cc r a s på cxte rria ob sc r vat ione r

utförda av andra än den undc r vi aaridc cjäl v. Me d dcn i denna rapport

presenterade modellen i.nf ö r o nya moment i lärarutbildningcn, som av-

viker ganska markant från den förefintliga traditionen, nämligen (l) att

b ef'r ärnja cn expc r imcnt cl.l attityd gentcrYlot Iä r a r cn s roll i undervisningen,

dVGatt utveckla viljan hos Ile att pröva och utvärdera ni tt eget under-

vicningcbetcende och (2) att bygga upp en färdighet o ch förmåga att an-

vända ci g av feedbacktek ..rrilccr , dvs objckti va rne todc r som ITV IVR för

att anal y cc r a det egn<:\.beteendet och dc s n r c cul tat ,

Det är al lmänt vedertaget, att exte rria ob oor vat ör cr kan å sta dkornrna

et.ör r o objektivitet vid beskrivning aven vicsperso:l1.s beteende. Men

lcan slcc mi oca r rnan därvid viktig i.nfor ma tion , När handledaren till-

na:.....arn.an s med. lärarkandidaten bearbetar vad lärarkandidaten iakttagit

eller cjäl v utfört, är b8.da tvungna att i cto r ut otr ä ckni.ng analysera och

di skut or a utan tillgång till rnc r a objektiva och oy otc ma'ti ska r egi ct-
r er inga.r , Handl cda.r kornrncnta r c r upplevs därför ofta Gom subjektiva

eller or ä tt'vi sa impr-c coionc r , Utbildningen av Iä r a r.lcandi.dat c r tycks

vara ba ocr ad på ett av nä ot.an alla lärarutbildare accepterat antagande:

lärarens eller lärarkandidaten c handlande är beroende av vad de tror
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är viktigt. Men vad som är viktigt bestäms av individens referensram.

Combs & Snygg (195<), s 17) konstaterar:

"People do not beb.ave according to the facts as other s see them. They
behave according to the fa ct s as they see thern" .

Men hur rny clcet vet vi egentligen, på rner a objektiva grunder, om

lärarkandidatens sätt att se sig själ v och det egna beteendet i en under-

visnings situation?

Pedagogiklcktol'ns huvudfunktioner i Iä r ar utb i.ldningon är att å stadko mrna

(åtminstone teoretiskt sett) en integration av teori och praktile För att

bedöma den studerandes utbildningdramgång och yrkesskicklighet, ob-

serverar vanligen en eller flera pedagogiska och metodiska experter

lärarkandidaten i en undervisningssituation i syfte att bedöma Ik utbild-

ningsframgång och undervisningsförmåga. Bristen i denna utbildnings-

form är dock den stora klyftan rncl lan teori och pr akt ik , lk skjutsas

igenom sin utbildning mellan en allmän teori och en relativt ost yrd

praktik. Den i alla sammanhang åberopade integrationen överlåtes där-

emot i stor utsträckning till lärarkandidaten själv (jfr Bjer stedt, 1970 b,

ss 212- 238). Eftersom forskningsresultaten angående lärar skattning och

lärarlämplighet hittills ej har kunnat ge någon lämplig utgångspunkt för

mera detaljerade rekommendationer (se Sundgren, 1967), borde utbild-

ningen planeras så, att Ik cuc ces si vt kan pröva ut och träna in sådana

beteenden, som är effektiva i hans eget fall, dvs utnyttja den egna per-

sonen som kontroll- och regleringsm.ekanism.

Att tänka sig att katalogisera lösningar för alla de undervisnings-

problem, som läraren k.an tänkas kornrna att möta, är en rnct od , som

faller på sin egen orimlighet. Vad som aa kna a för att man skall kunna

utbilda en dynamisk lärarpersonlighet är uppenbarligen länkar mellan

teoretiska beteendevetenskapliga kunskaper och själ va undervisnings-

ui tua.ti oncn. Att på det nuvarande sättet studera lärarens undervisnings-

skicklighet och specifika undervisningsmetoder har ej visat sig va r a

sär skilt framgångsrikt. Ett allt större antal pedagoger poängterar, att

lärarens personlighet, självuppfattning cch attityder måste betraktas

som "modifier" av lärarens effektivitet. Öppenhet, förmåga att reagera

på ett ad ckvat sätt i en situation, samt att värdera situationen rnc d

hjälp av realistiska (objektiva) fakta i situationen, har visat sig vara

direkt relaterade till framgången i undervisningen (Combs, 1965, s 73).

Bill::;, Maca gnon i te Elliot (1964, s l) narnrnanfa.tta r ett antal forsk-

ningsresultat på detta område. Författarna skriver:
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"there appears to be direct relationship between the openness of a teacher
to his experience, both past and present, his judged teaching success, his
effect on attitudes toward self and others, the locus of responsibility for
decision making within his classroom, his ability to change in a learning
situation, and the quality of the helping relationship he offers pupils".

Intern television, videobandning och mikrolektioner är nya under-

sökningstekniker , som möjliggör ett nytt angrepps sätt för att undersöka

på vilket sätt man skulle kunna åstadkomma en bättre integration av

lärarutbildningens teoretiska och praktiska aspekter.

För lärarutbildningen bör det vara av vitalt intres se att få kartlagt

på vilket sätt lärarutbildaren percipierar och värderar Ik i en undervis -

ningssituation järnfört med den studerandes egna perceptioner och vär-

deringar för att kunna planera en målinriktad utbildning. I syfte att på-

verka individen i en eller annan riktning, måste lk tydligen låta sig

"förändra" i önskad riktning. Detta kräver en höggradig individualisering

av träningsprogrammen och en ingående översyn av pedagogik- och meto-

diklektorns funktioner i lärarutbildningen. Handledning är des sutom ett

tidskrävande arbete, men de flesta handledare lider av ständig tidsbrist.

På detta sätt riskerar man att ett mycket ömtåligt område i lärarutbild-

ningen försummas. Få lärarkandidater har därför chansen att få en adek-

vat träning för att utveckla undervisningsbeteendet inom ramen för resp

individs per sonlighetskarakteri stika.

Cohen (1969, s 48) utförde en under sökning rörande "functional

dependence, exchanges, and power of influence", i syfte att kartlägga

lärarkandidatens situation under övningsundervisningen eller praktik-

perioden med sär skild tonvikt på handledarens roll. Beträffande pedago-

gik- och metodiklektorer konstaterar han, att deras korta och irregul-

jära besökho$lärarkandidaterna gör lektorerna "organizationally distant,

infrequent in communication, and it will be argued, less constrained to

attempt to influence the student than the cIa s atca cher ".

Cohens undersökning (s 50) visar, att läraren på resp skola har en

större påverkan på lärarkandidatens utformning av beteende och attityder

under praktikperioden än lektorerna, som kornrn or från lärarhögskolan.

De relationer som existerar mellan lk och dc olika lärarutbildarna tyder

på, att lärarhögskolan visserligen fortfarande är det ställe som påverkar

lärarkandidatens föreställningar om ett ändamålsenligt lärarbeteende,

rnen praktikskolan representerad genom kla s släraren "is in a powerful

position to effect change in those conceptions during the relatively short

times that students are exposed to the practical problems of the el a s a-

room".

Det investeras betydande resurser i form av finansiella och perso-

nella tilldelningar i lärarutbildningen för att förbättra undervisningen.



Men vad vet vi egentligen orn lärarutbildningens effekt på den studerande?

Trots alla :rnotsägelsefulla forskningsresultat har expertskattningarna sorn

utbildnings - och värderingsinstru:rnent a ll.tjärnt en stark ställning i.nom

lärarutbildningen. I syfte att kunna utveckla och kontrollera olika påverk-

ningsteknikers effekter, borde det för lärarutbildningen vara av centralt

intresse, att expertskattningarna blir före:rnål för experi:rnentella studier.

Experi:rnentets :rnikrolektioner bedörndc s av fyra pedagogiklektorer.

För urvalet till bedö:rnningspanelen skulle följande kriterier vara upp-

fyllda: (l) bedörna r cn har själv geno:rngått lärarutbildning och förvärvat

ko:rnpetens för att undervisa på :rnellanstadiet, (2) bedörna r en har flera

års undervisningserfarenhet på detta stadiu:rn, (3) bed örnar en har en av-

slutad beteendevetenskaplig skolning och (4) han har egen beteendeveten-

skaplig forskningserfarenhet. Dessa förutsättningar borde kunna ge be-

dörriar en rn öjlighet att skatta lärarkandidatens undervisningsprestationer

enligt pedagogisk-psykologiska och praktiska principer. För experi:rnentet

skulle bedö:rnningspanelens skattningar kunna betraktas som jä:rnförelse-

lcr ite r iurn , dvs som "nor rn " för att t ex kunna definiera i vilken utsträck-

ning fpp självskattningar är relaterade till gällande pedagogiska principer,

dvs till expertpanelens skattningar.

En annan frågeställning skulle kunna vara att undersöka på vilket sätt

självskattningar och expertskattningar kan ko:rnbineras för att rriaxi.rner a

korrelationen rne lIan dessa. Att låta lkk retrospektivt skatta den egna

undervisningsprestationen rned något konventionellt observationsinstru-

rrient :medför att lkk utgångsläge knappast kan järnf ö r a s rned t ex pedagogik-

eller :rnetodiklektorns. Mcdan lk är tvungen att koncentrera sin upprnä r k-

sarnhet i för sta hand på sina uppgifter sorn undervisare kan lektorerna

helt ägna sig åt observationsuppgiften. De ur denna situation resulterande

observationsdata syns (åtminstone av observations:rnetodiska skäl) knappast

vara järnf örba r a , Det är al lmärit vedertaget att externa observatörer kan

åstadko:mma större objektivitet vid bedömning aven viss persons beteende.

Geriorn att en lk numera via ITV IVR kan å stadko mrna en extern per-

ception och värdering av den egna undervisningen blir han sin egen

"externa observatör och kommentator". Denna roll rnot sva r ar i detta

sarnrnarihan g onekligen my eke t rrier a pedagogik- eller :rnetodiklektorer-

nas roll. Både lk och lektorerna får på så sätt namrria :rnängd av audi o-

visuell infor:rnation {ör sin bedö:rnning. Dessutom borde bedö:rnningen

av sådana videobandade lektioner geno:rn l.kk och pedagogisk-:rnetodiska

experter kunna underlätta en etablering aven ge:rnensa:rn r-efe r ensr arn

och användning av ge:mensarn:rna bedö:rnningskategorier.

Rollen sorn observatör och komrnerrtat or rne df ö r en distinkt avgränsning
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i rum. och tid från själva undervisningsprocessen. fp är alltså en

del av den ursprungliga interaktionsprocessen, inom. vilken fp utför

m.ånga olika operationer, som. sedan i fp roll som. extern observatör

och kom.m.entator blir förem.ål för perception och värdering, för-

m.edlad via ITV IVR. Sam.m.anfattningsvis presenteras i figur 10 i

grafisk form. lärarkandidatens roll som. extern observatör -kom.m.en-

tator i relation till bedöm.ningspanelen.

Undervis n ings- Tids -
s it uo t lon intervall Uppspelning vIa I TV/VR Perception

GG SjÖI,-
XOY distancerinq (XOy)Fle)(ibel XOX ( ) XOXOX XOX

GG stsi«.
XOy

Flexibel
distoricerinq (xo)XOX XOX ( ) ZO

XOX

Sym.boler

O: operation
X: organism., vilken som. helst

Y:
X:

objekt (organism. eller m.aterie)
extern observatör

Figur 10. Undervisning och självdistansering via externt
förm.edlad självkonfrontation

Sym.bolerna i uttrycket XOY anger en subjekt-objekt relation. Den

utläses från vänster till höger så att första ledet "X" är den

agerande m.ot sista ledet "y" som. är objekt för en operation. Om.

vi byter ut Y m.ot X så innebär uttrycket XOX att den agerande

organism.en X utför en operation m.ot sig själv. Med detta paradigm.

antas undervisningsprocessen, första del i figur 10, fullständigt de-

finierad (för utförligare beskrivning se Bierschenk, 1971 a,ss 23-33).

För självbedöm.ningen och panelbedöm.ningen användes skattnings-

skalor. I användningen av skattnings skalor utförs bedöm.ningen som.

ett slags betygssättning i förhållande till vissa icke om.edelbart

givna norm.er. Vid användningen av sådana skalor m.åste bedöm.aren

ha kännedom. om. ett antal individer, som. skall bedöm.as i det särskilda
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fallet och med vilka jämförelser skall ske. Likheten mellan experimentets

ml och lk kommande praktik, dvs den undervisningssituation som

pedagogik- och metodiklektorer vanligen bedömer, framgår av studie-

planernas anvisningar för terminskurs två (M 2). Enligt dessa skall lk

i M 2 endast undervisa 20-30 min aven lektion. Därefter övertar hand-

ledaren eller någon annan lk undervisningen. För att fixera bedörDnings-

normerna så långt som möjligt tränades bedömningspanelen enligt ett

skattnings - och värderings schema (F III) i videobandade undervisnings-

situationer, som hade inspelats under fö r fö r s ök et , Bedölnningar, base-

rade på skattnings skalor, medför välkända risker och felkällor (för ut-

förlig diskussion, se Ekman, 1950).

I en järnfö r el oe av effektivitet och noggrannhet i skattningar av VISU-

ella, auditiva och skriftliga protokoll för bed örnn in g av lärarens under-

vi:mingseffektivitet (avseende att förklara och interpretera) fann Unruh

(1967, sIlS) audio-visuell återgivning överlägsen alla andra protokoll

och kombinationer av protokoll (o < .01) i exakthet av bedömningen.

Effektiviteten skattades med hänsyn till elevernas prestationer. Som för-

klaring till detta resultat anges att det audiovisuella protokollet möjligen

bäst motsvarar själva klassrumssituationen och att bedömarna var rncst

förtrogna med bedömningen av lk effektivitet i lcla s srumssituationer.

Enligt denna undersökning borde man använda niG av videobandade lek-

tioner vid bedömningen av l.k undervisningsprestationer. Warr &. Knappers

(1968, ss 302-308) resultat visar i samma riktning. Ett tillägg av foto-

grafisk information till en verbal beskrivning förändrar påvisbart

(o.< .05) bedömarens perception av stimuluspersonen.

För att fixera bedömningspanelens referensram mot bakgrund av

skattnings - och värderingsinstrumentet och för att på så sätt förbättra

skattnings skalornas diskrimineringsegenskaper samt instrumentens

reliabilitet genomfördes träningsbedömningar med anslutande diskussions-

pass. Hela bedömningsförfarandet vid bedömning av experimentets mikro-

lektioner redovisas i tabell 9. Bedömarna som. ingick i panelen var

samma personer både 1969 och 1970. Som tabell 9 visar, skiljer sig

fördelningen av bedömningarna för år 1969 och 1970. Denna variation

i såväl tidslängd per dag som över hela bedömningsperioden (20/3-9/6)

är betingad framför allt av schematelcniska skäl.
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Tidpunkt:

Datum

7 15 7 15 I Principbedönming (70)
9/6 7 15 7 15 ? Rebedömning 2 (n = 30)

/.
Principbedömning (70)

20/4 -.7 14 I•
7 14 4 8 Principbedömning l
4 7 4 7 Rebedömning l (n = 9) I

15/4 8 16 4 8 I
6 12 Principbedömning !'') 4 7 I
I 3 7 I

10/4 l 7 14 I Bedömning
I

> Påsk 7 13 Principbedönming (70) l av exp lekt-

, 3 6 material i
4 8 sin helhet

5/4 I
I
I

/ 3 6
8 14 4 8
8 14 3 6

I8 14 4 7 .,.r,
30/3 Principbedönming

2 2 l25/3 2 2 Bedömare-<,
4 2 /' träning

l2 2

t
20/3

l
2 2 4 2 I

,,,)

tim antal tim antal Verksamhetsform

Bedömning Bedömning
år 1969 år 1970

Tabell 9. Parie lcn s bed örnrrin g av mikro1ektionerna
(tidsschema för antal timmar och antal bedömningar)

Som framgår ur tabell 9 omfattade bedömareträningen 8 tim. Under

träningsperioden utfördes kontinuerliga kontroller av bedömarnas över-

enn stämrnel se. Efter träningsbedömningar utförde varje bedömare en

"principbedömning". Med denna beteckning avses en skattning utan upp-

spelning av ett videoband. Bedömarna uppmanades att anta för item (a)

i F III skalans mittposition och sedan bedöma värdet i item (b). Syftet

med denna skattning är att få ett värde på bedömarens mera generella

värdering av de i F III ingående beteendeaspekterna i relation till
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expc r i.rnent ct s mi.kr ol ckti onc r . För att kunna studera utvecklingen i be-

dörna r en o mera generella bc dörnni ng utfördes tre pr Inc ipbcdömniriga r ,

en i början, en nä r ungefär hälften av materialet hade bedömts, och en

i anslutning till r et e et l.

Ordningsföljden för uppspelning av de videobandade lektionerna

(l och 2) bestämdes via en olurrrptab cl.L. Av i bcdörarring opanol cn s in-

Gående 4:pedagogiklektorer bedömde bedörnare l och 2 hela materialet,

medan bedömare 3 bcdörndo eria hälften och bcdörna r c '1:andra hälften

av rnat er ia.lct , Bod örnar na utförde uiria bcd örnniriga r i relativ iso lcr i.ng,

Rcb cdörnni.ng l avser 9 lektioner som nlurnpadc c ut ur de första 20

bcdörnniriga rria , Efter eex veckor (9/6-10/6) gcno mföi-dc s rebedöm.ning

2, avseende 30 mikrolektioner sorn utgör ett clurnprnä onigt eti ckpr ov ur

hela l.cktion sma.tc r ia.Iet. Bc dörrini.n.gnparie l en utförde sina bedömningar

under samma bct in gcl ac r nom Ikk,
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MÄTINSTRUMENT OCH MÄTNINGS TILLFÄLLEN

Vid användningen av ITV IVR-tekniken som utbildnings- och forsknings-

instrument faller man i det stora flertalet av under sökningar tillbaka på

känd testmetodik. Men vill man besvara den ursprungliga problern.ställ-

ningen, dvs att undersöka effekten av ett nytt medium, kan man för det

mesta ej använda gamla test på den nya frågeställningen. Vill man t ex

undersöka nya personlighetspsykologiska problem med den gamla arse-

nalen av test, då har man övergett sina fö r ata intentioner och söker

svar på frågor som. testkonstruktören en gång ställde. Även inom den

pedagogisk-psykologisk<1 forskningen måste vi ha rätt att låta for sknirig a-

processen fortskrida genom en serie sta.di er , där de första ofta är av

cxpl or at.iv natur, dvs trevande, diffusa och subjektiva. I detta Iör sta

stadium spelar fria observationer, autoexperiment, osystematiska

intervjuer och samtal en stor roll. Tyvärr har man i den hittills genom-

förda forskningsverksanlheten kring ITVIVR-tclmiken i allmänhet för-

bigått denna fas.

Vid utvecklingen av mätinstrument för experimentet började vi från

"scratch". Kon at rukti on och urval av mätinstrument baserades på följan-

de frågeställning. "Vad är det egentligen som vi önskar våra fpp skall

tal a om för oss"? Det är aIlmänt vedertaget, att cxt.r ospckti on kan leda

till större objektivitet vid beskrivning aven vi cc persons beteende. Att

m.ätningar som bygger på individens introspektion och mätningar Dom

bygger på panelbedömningar ofta ski.Ijer sig avsevärt från varandra,

beror kanske i ganska stor utsträckning enbart på skillnaden mellan de

variabler som komner till användning för att beskriva ett beteende.

Kanske är skillnaden i det objektiva medvetandet orn de beteendeaspek-

ter, som blir explicita, inte alls så stor. Här skulle ITV IVR-tekniken

kunna användas för konstruktion av sådana mätinstrument som innehåller

variabler som både individen själv och bedömningspanelen använder för

be skri vningen avett vi s st bete ende.

Utvecklingen av rnät in st r urncnt cn för r cgi ct r cr in g av fpp reaktioner

på självkonfrontationsupplevelser påbörjades med det tidigare nämnda

försöket (vt 1968). Sex lärarkandidater från lågstadielärarutbildnings-

linjen genomförde ett antal mikrolektioner med varierande tidslängd

(10, 15, 20 min). Sedan fick dessa fpp se sina lektioner via ITV IVR. I

samband med uppspelningen kommenterade fpp sina lektioner simultant.

Dessa kommentarer spelades in på ljudband. Genom en impressionistisk

innehållsanalys utvecklades ett antal kategorier som bildade utgångs-

materialet för konstruktion av ett antal items. Dessutom genomfördes
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i anslutning till förförsöket individuella intervjuer samt gruppintervjuer

som gav ytterligare information om vilka items som skulle kunna ingå i

mätinstrumenten. (För diskussion av de principer som styrde kategori-

seringsarbetet, se Bierschenk, i97 i a.)

Varje beteendeaspekt som ingår i mätinstrumenten skattas med

hjälp aven sjugradig skattnings skala. I de flesta undersökningarna an-

vänds sjugradiga skattnirig s ska.Ior . Men även skattnings skalor med annat

antal (5, 9, 12, ii, ... , 20) skalsteg används. Dessutom kan man natur-

ligtvis också använda grafiska skalor, dvs man ersätter talföljden med

en vågrät linje. Bedömaren kan markera vilken punkt som helst på linjen

och är sålunda inte bunden till ett begränsat antal grader. Warr & Knapper

(1968, ss 109-114) utförde ett antal experiment för att undersöka relia-

biliteten av olika skallängder i samband med semantiska differentialer.

Resultatet blev att de längre skalorna är lika tillförlitliga som den sju-

gr adi ga skalan. En transformering av t ex ni ogr adi ga skalor till sju-

gr adi ga medförde dessutom nästan identiska profiler. Även grafiska

skalor gav samma resultat. Fördelen med en sjugradig skala framför

en ferng r adi g skala är att den sju gr ad iga skalan tillåter en normalisering

av påtagligt sneda fördelningar vilket i sin tur tillåter ett parametriskt

testförfarande. Att använda skattnings skalor med mindre än sju skalsteg

kan lätt leda till s k av rundn.ing sfe l. När det t ex gäller vuxna fpp med

gymnasieutbildning borde man därför använda sig av åtminstone sju-

eller ni ogr adi ga skalor eftersom individer från universitetspopulationer

i flertalet fall ger relativt normalfördelade responser. Det är dock ej

alltid fallet när skattningar utförs av andra grupper (se Warr & Knapper,

1968, s 62). Vi bestämde oss för att använda sjugradiga skattningsskalor

för experimentet. Med hänsyn till de använda skattnings skalorna ville

vi framför allt att fpp skulle tala om för os s på vilken punkt de placerar

sig själva. Även för- och nackdelar med den grafiska skalan diskuterades,

men användningen förkastades på grund av den mycket större arbetsbe-

lastningen vid utvärderingen, som jämfört med en intervallindelad skala

ej leder till mer eller bättre information.

Beslutet om vilka items som skall ingå i ett mätinstrument, måste

ske på arbiträra grunder även orn försöket ger impulser till urvalet av

items för mätinstru:m.entet. Bakom denna praktiska problemställning

finns det en mycket stor teoretisk osäkerhet, nämligen frågan: Hur kan

vi veta om vi har mätt alla möjliga sätt på vilka man kan iaktta och

värdera individen i fråga?

Att kunna definiera "hela perceptionsprocessen" är logiskt sett

omöjligt och eftersom vi inte kan specificera perceptionsprocessen
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Ett antal mätinstrument har kon st.ru er at c för att kvantifiera indivi-

dens förmåga (a) att tillägna sig information (percipiera), (b) att bearbeta

information (värdera) och (c) att använda denna information (modifiera).

Punkt c kan dock inom ramen för detta experiment enbart studeras som

en förändring av individens referensram. Frågan i vilken utsträckning

fpp har åstadkommit en modifiering av unde r vi snin gabe te errderi, skulle

ha krävt åtminstone tre undervisningstillfällen för att man skall kunna

studera utve ckl ing oföz-Ioppet , Syftet är alltså att mäta i vilken utsträck-

ning en presentation av subjektiv och objektiv information enligt ovan

påverkar fpp perception och värdering av det egna undervisningsbeteendet

vid olika tidpunkter. Alla i.tem s i det för experimentet utvecklade skatt-

nings- och värderingsinstrument (F III) refererar till "under denna

lektion ... II för att knyta fpp reaktioner till den aktuella situationen

(situativa bedörnrringa.r i m.otsats till di spo ui tiva bedömningar).

Den situation som enligt definition betecknas som undervisning är

definierad genom tre komponenter (l) cduka to r (person eller läromedels-

system), (2) edukand (person som skall påverkas) och (3) intentioner

(undervisningsrnål) , ä mn en , metodik (undervisningsförfarandet) och
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fullständigt, vet vi inte heller om vi har ett mätinstrument av full validi-

tet.

Trots att vi inte kan veta om vi har mätt alla aspekter av den psyko-

logiska processen, som vi är intresserade av, Gå kan vi dock ställa

frågan: Vilka av de olika mätningarna är valida och reliabla? Att besvara

denna fråga ingår i experimentets problemställning. En lämplig väg för

att reducera osäkerheten i mätinstrument är användningen av olika dimen-

sionsanalytiska tekniker.

En översikt över mätningarna och mätningstillfällena under experi-

mentets olika faser ges i figur 11 (5 77).

Att experimentellt undersöka effekten av sjal.vkonfr ontat ion via ITV och

handledarkommentarer baseras på följande premisser:

l. Konfrontation kan vara oubj ekt iv eller objektiv. En kommentar från
en handledare t ex "du ser arg ut " är mera subjektiv än återupp-
spelning av ett videoband.

2. Atergivning av videobandade beteenden är den mest objektiva for-
men för en objektiv konfrontation, eftersom den tillåter information
om den egna personen, som är fullständigare, direktare och konkre-
tare än information från andra media.

3. Videobandade beteenden tillåter att omedelbart repetera inspelning-
arna (i princip ett oändligt antal gånger) för att kunna verifiera
eller falsifiera information.
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mediaval (kommunikationsmedel). Dessa tre objekt är definierade genom

ett antal attribut (egenskaper, relationer). För att underlätta di sku ss io-

nen presenteras i figur 12 nedan mätinstrumentens a priori- struktur

inom ramen för en flerdimensionell modell .

.4TTR/BUT

BIPOLAR
SKALA

J

2

3

2

~~~ ~~ ~ L- OBJEKT

3
. 7-GRADIG BIPOLÄR SKALA

2

ATTRIBUTOBJEKT

(a) Fcr ekcm s t r' Kvalitet
(b) Väsentlig/Besvärande

l. Apparition och
omgivning
2. Emotion

J. Kognition
4. Kommunika t io n

t. Ego
2. Elev
J./cke personella

ob jek t (lPO)

Figur 12. A priori- strukturmodell för :mätinstrument

Mätningen avser alltså de tre klassiska objekten (lärare, elev och stoff)

som på X-axeln betecknas med (l) EGO, (2) ELEV och (3) ICKE PER-
SONELLA OBJEKT (IPO).

På Y-axeln anges den andra dimensionen som inom experimentets

ram definierar dessa tre objekt. Denna dimension beskriver ett kon-

tinuum vars ändpunkter är fysiska resp kommunikativa aspekter. Perso-

nens första reaktion på den egna videobandade prestationen gäller föf

det mesta de fysiska aspekterna. Allen & Ryan (1969: s 55) betecknar

denna reaktion som "cosmetic effect". Begreppet avser individens foku-

sering på t ex frisyr, maner (tics), anatomiska egenheter (anomali) etc.
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Allen & Ryans erfarenheter är att denna fokusering är relativt kortvarig

men att detta stadium är mycket ömtåligt. Pc1 grund av individens (lk)

allmänna osäkerhet rörande sin första undervisningsprestation, bör fpp

under denna första kritiska period - dvs fokusering av perception och

värdering på individens externa image - få så mycket tid och så många

uppspelningar, att den kan åstadkomma en kongruens mellan intern och

extern image, innan någon mera systematisk påverkan via t ex hl kan

påbörjas.

Som tidigare nämndes visar ett antal undersökningar att individen

l en självkonfrontationssituation ofta i början reagerar med en extrem

emotionalitet och "r eje cti on " samt med för n ök att undvika den infonna-

tion som förmedlas via ITV IVR. Trots denna i början emotionella reak-

tion tyder undersökningsresultat (se t ex Walz & J'ohns ton, 1963) på att

självkonfrontation efterhand har en välgörande (i betydelsen objektiverande)

effekt på individen.

Hypotesen skulle kunna vara att det perceptuella (modifiering av

exte rria tecken) och det emotionella (modifiering av interna tecken) för-

svaret antas övergå i en fokusering på kognitiva och slutligen kommuni-

kativa aspekter. Denna indelningsprincip (fysiska, emotionella, kognitiva

aspekter) baseras på Wuridt s (1918, s 31) välkända klas sificerings - och

relationsprincip, medan kommunikativa beteendeaspekter är en mera

unik kategori som faller utanför denna ram. Men denna kategori är i

detta sammanhang av intresse eftersom den beskriver sådana beteende-

aspekter som hänför sig till "Iä r a r - elev11-interaktionen, dvs överföring

av information.

Det antas att fpp efter att ha explorerat apparitiva, emotionella och

kognitiva aspekter avseende dc olika objekten, fokuserar på kommunika-

tiva beteendeaspekter som i detta sammanhang innebär en medveten,

målinriktad selektion och transformation av information. Denna abstrak-

tionsnivå förutsätter en framgångsrik självdistansering, en emotionell

och kognitiv objektivering av eleverna och ämnet.

Individen har i detta fall lyckats övervinna sina försvarsattityder,

dvs värderar inte längre sig själv högst och anger på vilket sätt de

aspekter som ligger utanför individens jag percipieras och värderas.

En optimal sjä Ivdi stan ue r in g med hänsyn till de ovan angivna tre

parametrarna borde kunna innebära att de skattade beteendeaspekterna

får en korrekt värdering ( t ex att önskade kommunikativa beteende-

aspekter får den mest positiva värderingen på den sjugradiga skattnings-

skalan). Individens fullt utvecklade och optimalt fungerande "ajäl v" som
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"z-egIe r ing a- och kont r ol.lin s tr urnerrt" kan hypotetiskt definieras.

Man skulle kunna ställa upp hypotesen att i sc.rnrna takt som indi-

videns förmåga till självdistansering växer, ökar fp förmåga till en

mera realistisk eller objektiv syn. Inom ramen för denna modell blir

det möjligt att ange på vilket sätt fpp, beroende på experimentets på-

verkningsformer , percipierar och värderar sig själva och andra objekt,

definierade genom de attribut, som ingår i m.iitinstrumeni:en.

Tv2. olika slags data ansågs för denna studie vara av speciellt intresse

för att kunna belysa fpp reaktion på experimentets påverkningsforrner:

(1) fpp obundna och spontana muntliga kommentarer och (2) fpp skatt-

ningar av ett antal beteendeaspekter på en sjugradig skattnings skala.

I bilagorna 4 och 5 ges en uppställning över alla miitinstrurnent som

kom till användning. Konstruktion och urval av mätinstrument för ex-

perimentet baserades på följande frågeställning: Vad är det egentligen

som. vi önskar, att våra fpp skall tala om för oss (typ 1)? För en utförlig

presentation av bearbetnings instrumentet, se Bierschenk, 1971 a. Med

hänsyn till de använda skattnings skalorna ville vi framför allt att fpp

skulle tala om för oss på vilken punkt de placerar sig själva längs kon-

tinuum på olika bipolära, sjugradiga skalor (typ 2). Fördelar och nack-

delar med att använda skattningsskalor är allmänt kända. Skalorna

betraktas rent pragmatiskt som "Lika intervall- s te g"> skalor, efter som

det är mycket svårt att empiriskt bevisa att skalorna verkligen har de

egenskaper som teoretiskt sett beskriver en intervallskala. Intervall-

skalorna har fördelen att ge information om avståndet mellan förank-

ringspunkterna. \'{oodwor th och Schlosberg (!954) betraktar en intervall-

skala som en idealisk bedömningsskala. Men Torgerson (1961) betvivlar

möjligheten att subjektiva bedömningar skulle kunna resultera i lika

skalsteg. Skattningsskalorna bör därför ses som en subjektiv estimerings-

metod. Guilford (1954) betraktar å andra sidan denna typ av skattnings-

skalor helt enkelt S OrD. en enkel och ekoncrni sk metod rrien poängterar de

olika problem SOr.1. metoden medför (jfr De Lcmos, 1963). Nedan ges

en kort beskrivning av de olika instrument som. kom till användning.

8.2. 1 Självexplorering och -värdering (F I, F II, F III)

Formulär F III (bilaga, 4:9 - 4:30) innehåller 79 variabler uppdelade
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i (a) en skala för skattning av förekomst av eller kvalitet hos ett visst

attribut och (b) en skala för värdering av detta attribut i förhållande till

den aktuella mikrolektionen. För varje skattning anges dessutom om fp

är (a) ganska säker eller (b) mycket osäker på respektive skattning. For-

muleringen "ganska säker" valdes i stället för mycket säker (helt säker)

för att undvika att alltför många individer av försiktighetsskäl skulle

välja alternativ b. fpp utförde bedömningarna på de olika attributen

enligt följande exempel.

_. • v • BEDÖ1Vi.NINGENär

a) Under denna lektion talar jag

i 2 345 6 7 a ganska säker

b mycket osäkerutan dia-
lekt alls

med mycket
framträdande
dialekt

b) Att tala med dialekt under denna lektion
bedömer jag för egen del som

6 7i 2 53 4 a ganska säker

b mycket osäkermycket
besvärande

helt
obesvärande

c) Att tala dialekt under denna lektion bedömer
jag för eleverna som

6 71 2 4 5 a ganska säker

b mycket osäker

3
mycket
besvärande

helt
obesvärande

Uttrycket "Und er denna lektion!' har använts i syfte att knyta fpp

skattningar till episodiska bedörnn inga r och undvika dispositiva bedöm-

ningar. Det stora flertalet av attributen har enbart alternativen a och b

(jfr tabell 10). Endast påstående 6 hade fått ett d-alternativ, men detta

togs ej med i bearbetningen, då skalan ej är pibolär. De 79 Hems som

ingår i F III beskriver de sex mätområden som tabell 10 visar, dvs de

fördelar sig enligt modellen för ett studium av fpp SUBJEKT-OBJEKT-

RELATIONER. Vid utvärderingen har i första hand tagits hänsyn till

dimensionerna a och b. F III administrerades omedelbart efter varje på-

verkan. fpp fick före experimentets början ej någon övning eller känne-

dom om innehållet i formuläret F III för att man skall kunna garantera,

att åtminstone bedömningen efter för sta självkonfrontationsupplevelsen

ej var styrd av experimentatorn. Skattningarna utfördes dessutom på

grund av simultankommentarerna retrospektivt. Formulärets 79 items

fördelar sig enligt modellen för ett studium av fpp subjekt-objekt-rela-

tioner enligt tabell 10.



Formulär F I administrerades efter andra undervisnings tillfället och före

den efterföljande uppspelningen. Syftet med detta instrument är att studera

eventuella skillnader i perception av den omedelbara undervisningsupplevel-

sen och den efterföljande självkonfrontationsupplevelsen. För att något

minska belastningen för fpp har F I utformats som skattningsformulär .

Skattningarna utförde s enligt följande exempel:

- 85 - c«. g-J-Ro/Jft4,~

(t- f'J -?Lf 141" 'CJ/ '/A--J)
Tabell 11. Motsvarande item i F I och F III.

Fl F III Fl F III

1 a 6 a 11 39 a

l1 b 6b 12 41 a
2 a 79 a 13 48 a
2b 79 b 14 50 a I3 i a 15 50/58
4 9 a 16 59 a I
5 11a 17 61/62
6 15 a 18 64 a
7 i7 a 19 63 b
8 24 a 20 67 a
9 36 a 21 76 a

10 38 a 22 77 a,

BEDÖMNINGEN är

I 1. Under denna lektion kände jag mig

61 2 53 7 a ganska säker

b mycket osäkermycket
passiv

mycket
aktiv

~~c::.~ti~i!<.§L!~<:~~\:I~El~y~.!~~JK !~)
Formulär F II (bilaga, 4:6 - 4:8) konstruerades i syfte att undersöka

på vilket sätt fp upplever den egna personen i självkonfrontationssitua-

tionen med hänsyn till (a) sättet att percipiera och (b) upplevelsen av

denna situation (11 frågor) samt (c) om fp önskar se uppspelningen av

de videobandade rnl ensam eller tillsammans med någon annan person

(fråga 12). Skalorna utformades enligt följande exempel:

Under denna uppspelning är min uppfattning om eleverna

1 2 4 5 6 73
helt för-
ändrad

helt oför-
ändrad

Med hänsyn till fråga 12 fick varje fp rangordna 8 möjliga alterna-

tiva former som t ex att vara ensam under självkonfrontationsprocessen,

att vara tillsammans med någon annan person eller att beskriva något



Formulär F V (bilaga, 4:33 - 4:35) konstruerades för att vi skulle få en

uppfattning om på vilket sätt de lärarkandidater som deltog i experimentet

upplevde denna försöksverksamhet. För att få ett visst mått på experi-

mentets yttre validitet, konstruerade vi ett attitydformulär (omfattande

10 frågor) för de lärarkandidater som deltagit i ITV -försöket. Instru-

mentet betecknas: Forskningsvärdering (deltagare).

På grund av begränsade forskningsresurser har ej alla lärarkandi-

dater i M2 kunnat delta i denna försöksverksamhet. Men vi ville även få

en uppfattning om hur de ej deltagande lärarkandidaterna upplevde ITV-

försöket. Detta instrument (F VI) betecknas: Forskningsvärdering (ej

deltagare). (F VI, omfattande 6 frågor redovisas i bilaga, 4:36 - 4:37.)
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önskat icke listat arrangemang.

Formuleringarna i de ovan presenterade tre skattningsschemata har

utformats så, att skattningarna är direkt relaterade till den givna situa-

tionen. Avsikten med den permanenta anknytningen till själva undervis-

ningssituationen har varit att komma åt den situations bundna upplevel-

sen och ej fpp uppfattning om undervisningssituationer i största allmän-

het. I den mån ett visst beteende ej förekom under undervisningens gång,

fick fpp under (a) ange om det har förekommit eller ej och under (b) ändå

värdera den icke uppkomna situationen som om den hade förekommit

"i måttlig utsträckning". Det visade sig vid en kontroll att fpp av sig

själva reagerade på detta sätt, dvs uppfattade information rätt. Ett annat

alternativ hade ju varit att indikera att ett beteende är obe svä.r ande , när

det inte förekommer, men det hade varit tämligen trivial information.

8.2.2 Elevattityder (F IV)

Trots att i experimentets målsättning ej ingår att mäta effekter på elev-

grupperna, har vi dock velat få en viss uppfattning om på vilket sätt ele-

verna upplever deltagandet i undersökningen. Omedelbart efter varje

undervisningstillfälle fick eleverna besvara ett attitydformulär (F IV om-

fattande 8 frågor som redovisas i bilaga, 4: 31 - 4: 32) enligt följande

exempel:

1. Tycker Du det var spännande i TV-

rummet? Ja Nej

"I

Vet e~

8.2.3 Forskningsvä!deri!.!.EjF V - F VU)
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Genomförandet av experimentet medförde, att även annan undervis-

ning blev berörd av försöksverksamheten. I syfte att få en uppfattning om

attityden hos LHM undervisande personal könstruerades instrumentet F VII

omfattande 10 frågor, redovisade i bilaga, 4:38-4:40, och som betecknas:

Forskningsvärdering (personal). Resultaten av attitydmätningen med hänsyn

till F V, F VI och F VII redovisas i kap 12.

8.2.4 Simultankommentarer

Att använda skattnings skalor kan ha olika nackdelar, bl a att man kanske

går miste om för individen mycket väsentliga dimensioner, dvs att man

på ett icke önskat sätt begränsar fpp svarsmöjligheter. För att kunna

komplettera skattnings skalorna och för att bereda fpp tillfälle att ge ver-

bala responser efter fritt val, fick fpp möjlighet att yttra sig helt spon-

tant och obundet under de olika experimentella betingelserna. Arrange-

manget för s irnu lta nkornrn enta r er na fanns vid alla uppspelningstillfällena.

Instruktionerna till fpp i samband med simultankommentarerna var att

kommentera sig själva och undervisnings skeendet samtidigt (simultant)

med uppspelningen. För detta syfte hade vi en anordning av instrument

där fpp via hörlurar kunde följa undervisningen. Via en stativ- resp bords-

mikrofon överfördes fpp kommentarer till en ljudbandspelare, som var

uppställd i kontrollrummet. Simultankommentarerna blev mycket varier-

ande under förförsöket. För att ändå få en viss information av de fpp som

eventuellt ej skulle säga någonting, fick alla fpp ge några skriftliga syn-

punkter.

8.2.5 Öppna formulär (FA, FB, Fe)

Omedelbart efter avslutad första mikrolektion uppmanades fpp att under

ca 5 min skriva ner hur de upplevde denna undervisningssituation. För

att inte styra informationen fick fpp vid detta tillfälle formulär FA (bilaga

5:1) med följande uppmaning: "Du har just avslutat Din lektion. Hur upp-

levde DU DIG SJÄLV, ELEVERNA, UNDERVISNINGEN och TV -STUDION?

Skriv ner Dina upplevelser. Du har fem minuter på Dig!"

I anslutning till experimentet började lärarkandidaterna sin praktik-

vecka. Detta anges i figur 11 (5 77) med Pr. I syfte att granska even-

tuella effekter av expe r irnente ts påv er kn ing sfor-rne r på lärarkandidaternas

perception och värdering av undervisningsupplevelserna under praktik-

veckan samt för att få en uppfattning om fpp reaktioner och de övriga



Undersökningar som avser informations selektion och beteendemodifika-

tioner till följd av individens predispositioner (se kap 3.2 ovan) utgår

från det allmänna antagandet att individens pers onlighet är av central

betydelse för arten och omfattningen av beteendemodifikationer. Ett

resultat i samband med undersökningar angående externt förmedlad själv-

konfrontation via ITY IVR var bl a att fpp belåtenhet med den egna presta-

tionen före uppspelningen kommer att bestämma vad som observeras på

en TY-monitor, på vilket sätt detta värderas och till vilka attitydförändringar

detta leder. Sådana resultat implicerar att man också borde undersöka sam-

bandet mellan de experimentella resultaten och olika personlighetsvariab-

ler. De test som presenteras nedan har utvalts för att eventuellt ge oss

möjlighet att studera, i vilken utsträckning fpp perception och värdering

av den egna undervisningen styrs eller påverkas av individens (1) kogni-

tiva förmåga, (2) förmåga att hålla emotionell balans, (3) tillgång till adek-

vata och sociala beteenden, (4) tillgång till ett elevanpassat (konkret och

enkelt) språk, (5) förmåga att stimulera och kontrollera undervisnings-

processen, (6) förmåga att motstå åsiktsförändringar under inflytande av

olika provokationstyper , (7) förmåga till ett integrativt beteende, (8) för-

måga att acceptera sig själv och andra, (9) förmåga till perceptuell ana-

lys och (10) tillgång till en hög energi- och uppmärksamhetsnivå etc.

Det finns naturligtvis många olika tillvägagångssätt att skatta dessa

karakteristika. I samband med intagningen av studerande till klas slärar-

linjen vid LHM har i flera år administrerats ett grupptest-batteri som

innehåller sådana test som av ses mäta dessa variabler. Detta testbatteri
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lärarkandidaternas (som ej deltog i experimentet) konstruerades formulär

FB (bilaga, 5:2-5:4). Detta mätinstrument består av sju öppna frågor. Sex

motsvarar de sex fälten i subjekt-objekt-relationsparadigmet. Den sjunde

frågan berör upplevelsen av handledningen under praktikveckan.

Vid slutet av försöksverksamheten, dvs vid slutet av andra terminen,

var vi intresserade av att få några synpunkter från fpp på frågor, som

aktualiserades under experimentets gång. Formulär Fe (bilaga, 5:5-5:8)

innehåller ett antal sådana frågor samt en uppmaning till att samman-

fattningsvis värdera hela experimentet i form aven öppen fråga.

8.2.6 Lärarkandidaternas predispositioner och personlighetens ln-

flytelse på lärarkandidatens perception och värdering av video-

bandförmedlade undervisningsprocesser



6. Atgärder vid
disciplinproblem

avser att mäta fpp benägenhet att använda
olika grader av tillrättavisande av elev-
beteenden. Testet innehåller 42 olika elev-
beteenden och elevreaktioner. (Icke publi-
cerat. )
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har varit en naturlig utgångspunkt i ett första försök att explorera i vil-

ken utsträckning fpp perception- och värderingstendenser under experi-

mentet är beroende av sådana dispositiva egenskaper som angivits ovan.

En mera ingående diskussion av de olika testen och en presentation av

den teoretiska utgångspositionen för urvalet av dessa test finns i Bjerstedt

& Sundgren (1968) och Bjerstedt (1967 c). Den totala testtiden för varje

studerande har varit ungefär sex timmar. Testen administrerades i två

eller tre testomgångar omfattande två eller tre dagar. Med hänsyn till

de ovan presenterade 10 problemställningarna valdes ur detta testbatteri

nedanstående test. Resultatanalysen och diskussionen för dessa test

kommer eventuellt att redovisas i annat sammanhang.

Beteckning

1. WIT III

Kort beskrivning

är ett standardiserat svenskt intelligenstest,
utvecklat av Westrin (1964). Detta test inne-
håller fem deltest: (1) Klassifikationer, (2)
Analogier, (3) Motsatser, (4) Sifferkombina-
tioner och (5) Pus sel.

2. Cattell 3:a är det välkända "IPAT Culture Fair Intelli-
gence Test" Skala 3, Form A, utvecklat av
Cattell & Cattell. Detta test innehåller fyra
icke verbala deltest: (1) Serier, (2) Klassi-
fikationer, (3) Matriser och (4) Betingelser.
(En svensk upplaga har sammanställts efter
överenskommelse mellan IPAT och Bjerstedt.)

3. Rosenzweig
Vuxenversion

är det välkända "b.ild-Eru stat ions te ate t", ut-
format av Saul Rosenzweig. Testpersonen
har till uppgift att ta ställning till 24 illust-
rerade frustations situationer. Den svenska
adaptationen beskrives av Bjerstedt (1968 a).

4. Språkförenkling
Version C

avser att mäta fpp förmåga att transformera
komplexa och abstrakta uttryck till enklare
språkformer. Testet består av 13 meningar
och 51 items. (Icke publicerat.)

5. Skolsituationer bygger på Rosenzweigs metodik. Testet be-
står av 10 mer eller mindre vardagliga skol-
situationer. (Icke publicerat. )
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7. Lärarreaktioner simulatortest som finns i tre ver-
sioner. Varje version innehåller
fem videobandade scener. Varje scen
behandlas ur olika aspekter. Svaren
avges dels i bunden, dels i öppen
forrn. Testet beskr iv e s av Bj er s te dt
(1968 b).

Fullständigheten av dessa testdata avseende de lärarkandidater som

skulle delta i experimentet, kontrollerades under Ik första termin. I de

fall testformulär saknades, genornfördes eftertestningar före experimentets

början.

Det ursprungliga testbatteriet som har beskrivits av Bjerstedt & Sund-

gren (1968) utformades år 1962, men testbatteriet har efterhand undergått

åtskilliga modifikationer (test har utgått och andra har tillkommit). Test-

batteriet som beskrivs nedan innehåller dels test som tidigare har använts

i samband med intagningstestningarna (nr 2, 3,4, 5,6,7), dels vissa nya

test vilka anses vara relevanta variabler i samband med experimentet

(nr 8, 15, 16, 17, 18).

Externt förmedlad självkonfrontation via ITV IVR antas medföra en

de-automatiseringsproces s av det vanliga sättet att uppleva sig själv.

Det antas vidare, att denna process tillåter en förändring i relativ autonomi.

Processen innebär således dels en "omskakning" som kan följas upp

genom en förbättring eller en regres S i individens organisationsnivå, dels

en re-dirigering av uppmärksamheten på sådana processer, för vilka den

ej längre varit nödvändig, eftersom funktionerna hade automatiserats.

Dessa antaganden rricdfö r att, utöver dc variabler som har presen-

terats ovan, samband rne lIan fpp perceptions - och värderingstendenser

och de variabler som presenteras nedan kan bli av intresse i undersök-

ningen.

Heil, Powell & Feifers (1960) under sökning, som refererades inled-

ningsvis, visade att lärarens personlighet är av stor betydelse för lyckat

arbete med olika elevtyper . I samband med socialpsykologiska studier

har man kunnat konstatera samband mellan individens självaccepterande

attityder och accepterande av andra personer eller persongrupper (Be r ger ,

1952, s 778). Sådana resultat skulle kunna implicera att personer som ej

accepterar eller har svårt att acceptera sig själva är fientligt inställda

mot andra personer eller persongrupper. Att närmare kunna granska

relationen mellan eventuella specifika perceptions- och värderingsten-

denser under experimentet och accepterandet av sig själv eller andra
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skulle kunna underlätta kla r g ör ande t av problem i sa mba nd med s ocia la

konflikter.

Självkonfrontationsprocessen antas temporärt de-automatisera indi-

videns sätt att se sig själv och stimulera till att rn inria s och vidga associa-

tionsområden rörande individens självuppfattning för att på nytt kunna

skapa balans mellan den själv-image, som förmedlas via TV-monitorn,

och den existerande självuppfattningen. Självkonfrontationsproces sen kan

naturligtvis även medföra att de sorganisation eller de-automatisering i

en första fas hos m.ånga människor leder till förvåning, rädsla, chock

eller defensiva stridspositioner inför självkonfrontationsupplevelser. Vad

fpp kornmer att observera på en TV -m.onitor skulle kunna antas vara be-

roende av ett "rädsla-isolation-aggressions" syndrom som definierats av

Bjerstedt & Sundgren (1968, ss 57-59). Samband mellan fpp perceptions-

och värderingstendenser och detta syndrom skulle kunna undersökas med

hjälp av t ex test nr 10,12,13 nedan och nr 3,5,6 ovan, Även fpp attityder

mot olika skolaktiviteter och - situationer kan tänkas ha samband med fpp

sätt att percipiera och värdera den egna, via ITV IVR f ör rne dla de , under-

visnings s itua tionen.

Den framtida läraren förväntas visa interaktions beteenden som överens-

s tärnrne r med läroplanens rekommendationer men eftersom dessa i en

pågående skolreformverksamhet kontinuerligt förändras, krävs det lärar-

personligheter som utmärkes av bl a dels flexibilitet, dels autonomi. I

vilken utsträckning fpp kornrrie r att förändra sitt beteende på grund av

självkonfrontationsupplevelser kan mycket väl tänkas vara beroende av

individens svårigheter att förvärva nya beteendemönster som strider

mot gamla väl etablerade, dvs fpp förändringsbenägenhet (flexibilitet) är

beroende aven "dispositiv rigiditet", Motstånd och förändringar i fpp

självuppfattning kan också tänkas bero på individens motstånd mot att

förändra sitt vä r de r ing s sy st ern, dvs fpp förmåga att kunna ta emot, vär-

dera och bete sig i överensstämrnclse med ny irifo r rna t.ion sorn är rele-

vant för den aktuella situationen. fpp som försöker integrera den infor-

mation som förmedlas via ITVIVR-tekniken i den existerande perceptions-

och värderingsstrukturen antas vara föga dogmatiska och visar en för-

måga att motstå prestige-laddade förändringsprovocerande kommentarer.

De test som skulle kunna användas för att undersöka sådana eventuella

samband och som ingick i det te stbatteri, som administrerades vid slutet

av fpp andra lärarhögskoletermin är följande:



10. Formulär EK 9

Beteckning

8. USTM
provet

9. Preferenser i
skolsituationen

Il. Dolda figurer

12. Nutidsfrågor
Version C

13.16 PF - Form B
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Kort beskrivning

är ett intelligenstest av grupptesttyp. Testet
består av fyra delar: Uppmärksamhet, Syno-
nymer, Talserier och Matriser. Testet har
utvecklats av Husen & Henricsson (1950). Den
aktuella manualen till USTM-provet utforma-
des av Prien. Provet är avsett att ge en nivå-
bestämning av intelligensen. I samband med
experimentet administrerades enbart delprov
A: Uppmärksamhet. Detta delprov innehåller
43 uppgifter. Testet är inte faktorrent utan
mäter närmast en allmän g-faktor. Deltest A
avser allmän uppmärksamhet.

är en svensk adaptation av Sterns "Teacher
Preference Sche dul e , Form Gli. Det inne-
håller tio skalor för att mäta olika lärarroller .
Testet är beskrivet i Sundgren (1966).

är ett urval av nio skalor ur EPPS (Edwards
Personal Preference Schedule). EK 9 avser
att mäta 9 personlighetsvariabler (a-i) och
en kontrollvariabel (j). I testet ingår (a)
Achivement [ach}, (b) Deference (def), (c)
Order (ord), (d) Autonomy (aut), (e) Affiliation
(af!) , (f) Intraception (int) , (g) Nurturance
(nurt), (h) Change (chg), (i) Aggression (agg),
(j) Consistency (con). (Testet har adapterats
av Bjerstedt.)

är ett test av Gottschaldt-typ. Testet är konstru-
erat av Cattell (test 37, se Cattell & Warburton,
1967). Testpersonen har till uppgift att lokali-
sera enkla geometriska former inom ramen för
mera komplexa figurer. Testet är strikt tids-
begränsat. Det avser att mäta perceptuell
analytisk förmåga ("fältartikulering"). (En
svensk upplaga har sammanställts av Bjerstedt
i samråd med IPA T . )

är ett multiple-choice test, konstruerat med
syfte att indikera fpp tendens att uppleva hot,
isolering och aggressivitet i sk01- och allmänna
situationer, parti för eller emot "tredje stånd-
punkten", "mänskliga r ått igh ete r " och-vä r ldu-
medborgar sinne" samt "läroplansorientering " .
Testet innehåller 74 påståenden som indikerar
sju skalor.

är en svensk adaptation av Cattells 16 PF (The
Sixteen Personality Factor Questionnaire).
Testet är avsett att mäta 16 faktorer med hjälp
av 186 påståenden. Testadaptationen har utförts
av Bjerstedt.
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14. Per sonliga
åsikter (PÄ)

är en svensk adaptation av ett Cattell-test, som
består av två delar: "Block X Composite" resp
."Block Y Cornpo sit e ", deltest i Cattells "0_A
Personality Test Ba.tte r y ". På motsvarande
sätt finns det för den svenska versionen PA
Del I och PÄ Del II. Den längre versionen inne-
håller 100 åsiktspåståenden, den kortare ver-
sionen (som har använts i experimentet) endast
50. fp anger sin inställning till dessa på en fem-
gradig skala. Syftet är bl a att studera indivi-
dens influerbarhet, dvs individens tendens att
modifiera åsikter under inflytande av olika
typer av inbyggda förändringsprovokationer.
Påståendena som Del I innehåller är i Del II
upprepade och försedda med förändringsprovo-
cerande kommentarer, prestige-laddade ur-
sprungsbeteckningar eller kvasi-uppgifter från
föregivna opinionsundersökningar. Adaptationen
har utförts av Bjerstedt (1965).

15. R10F är en svensk adaptation av "the California F
Sca l e " (Adorno m fl, 1950). Skalan består av
25 påståenden och är avsedd att mäta allmänna
auktoritära tendenser. Adaptationen har utförts
av Rubenowitz (1963).

16. RIOD är en svensk adaptation av Rokea.ch" s "Dogmatism
Sca.lc " (Rokea ch , 1960). Ska.Ian består av 26 på-
ståenden och är avsedd att mäta allmänna dog-
ma ti ska tendenser. Adaptationen har utförts av
Rubenowitz (1963).

17. Formulär F VIII är en svensk adaptation av Bergers test "The
relation between expressed acceptance of self
and ex.p r e s sed ac ccptan ce of others ". Testet
innehåller två skalor (1) själv-accepterande,
indikerad med 36 itern s och (2) accepterande av
andra, indikerad med 28 items. Testet är be-
skrivet av Berger , 1952. Adaptationen har ut-
förts av Bierschenk.

l8. Formulär
F IX a, b, c, d.

är en nykonstruktion. Testet är avsett att mäta
individens (a) allmänna självvärdering, själv-
värdering i förhållande till (b) åtta konkret be-
skrivna undervisningssituationer, till (c) åtta
konkret beskrivna studie situationer och till (d)
åtta konkret beskrivna familjesituationer.
(Testet har konstruerats av Bierschenk. )
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9. DATAPRESENTATION

Som framgår av föregående kapitel har mätningarna i samband med

experimentet resulterat i en stor datamängd. Användningen av det rela-

tivt stora antalet mätinstrument är beroende av experimentets explora-

tiva karaktär. Många av dessa mätinstrument är nykonstruktioner och

kräver en speciell behandling i samband med analysarbetet. Vilka av

dessa data som blir föremål för en mera ingående analys är beroende

av de problem som uppstår under bearbetningens gång. Den primära

analysen koncentreras dock kring huvudinstrumentet (Formulär F III).

En första databehandlingsuppgift är att strukturera, organisera och

lagra denna stora datamängd på ett sådant sätt, att den är lätt åtkomlig

för alla de olika analysproblem som kan uppstå. För att kunna analysera

experimentets data i olika etapper krävs en datamaskinell behandling.

Vid bearbetningen aven större datamängd måste denna därvid ha över-

förts till register som under analysarbetets gång dels levererar den

önskade informationen, dels lätt kan uppdateras eller omstruktureras.

Oftast överförs data i första hand till hålkort. Nästa steg är att överföra

dessa till ett medium som bättre motsvarar datamaskinens kapacitet

t ex magnetband.

Omedelbart efter slutförandet av respektive experimentell fao på-

börjades kodnings- och stansningsarbetet, dvs överföring av datamäng-

den på IBM-hålkort för senare behandling vid LDC (Lunds Datacentral).

Stansningen av hela datamängden utfördes av institutionens stansoperatris.

Men efter som institutionen enbart är utrustad med en vanlig hålkorts-

stans överlämnades ett urval av materialet för kontrollstansning till

IBM-företaget i Malm.ö. På vilket sätt kontroll stansningen skall utföras

är beroende av datamängdens karaktär. För kontroll av experimentets

data bestämdes att ett urval för kontroll stansning skulle vara tillfreds-

ställande för att upptäcka eventuella fe l stan sn iriga r .

Materialet för kontrollstansning bestämdes enligt följande förfarings-

sätt. Först bestämdes att ca 10% av materialet skulle vara tillräckligt

för upptäckande av fel och felens karaktär. Av 48 fpp för resp fas ut-

valdes slumpmässigt sex fpp, vilkas hela datauppsättning skulle kontroll-

stansas. Även med vilken fp uttagningen skulle börja bestämdes slump-

mässigt. Därefter uttogs var 8:e fp, för att täcka över hela stansnings-

tiden. På så sätt utfördes kontroll stansningen enligt samma mönster

som fpp har gått genom försöket och som samtidigt har varit ordningen

för den ursprungliga stansningen. Även bedörr..ningspanelens material

kontrollstansades enligt samma förfaringssätt.
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Vilken felmarginal som kan tol er er a s blir nödvändigtvis föremål

för ett subjektivt avgörande. Vår kontrollotansning r e su.Iter ade i en fel-

marginal på om.kring 2 0/00 - 3 0/00, som i detta sammanhang kan an-

ses vara så obetydlig, att en kontroll stansning av hela materialet ej an-

sågs vara nödvändig. Till detta kom. en kontroll av datamängden med

hänsyn till logiska och systematiska fel. Denna kontroll skedde dock

först efter överföringen till magnetband. Ett antal speciella program

konstruerades för detta syfte.

För databehandlingen överlämnades hålkorten till LDC för maski-

nell behandling. Ett för sta steg var här att överföra data från hålkorten

till magnetband. LDC utnyttjade fram. till nyåret 1970 Uppsala Data-

centrals maskin CD 3600 tills dess att en Univac 1108 hade installerats

i Lund. CD 3600 matades från Lund med hjälp aven medelhastighets-

terminal CD 8090 via telenätet. Datamaterialet från år 1969 har delvis

bearbetats på CD 3600 och fanns där på ett antal magnetband i Uppsala.

Dessa band konverterades våren 1970 i Lund för att passa Univac 1108.

Olika delar av datamaterialet skulle i stor utsträckning behandlas

var för sig. Ett antal motsvarande dataposter byggdes upp på olika band

för att man inte skulle behöva använda band med för en viss analys del-

vis irrelevanta data. Den interna representationen av data på band

gjordes sådan att de s sa direkt kunde läsas från t ex BMD-programmen

(en samling statistiska standardprogram utgiven av Dixon, 1970) och

specialprogram skrivna på programmeringospråken FORTRAN och

Algol.

En ofullständig datauppsättning medför vanligen vissa begränsningar

i databearbetningen och utnyttjandet av t ex BMD-programmen. För

kontroll av hela da.taupp s ä.ttrrin gez..s ut sccridc , dvs eventuellt bortfall

och fördelningar, har hela materialet bc skr ivi.te med hjälp av BMDOID.

Såväl bortfallet av fpp och bortfall i svar eller markeringar med hän-

syn till mätinstrumenten är så obetydligt (ca 2%) att datauppsättningen

kan bet r akta s som fullständig. I de fall där svaret saknades på en viss

fråga och en metod (t ex faktoranalys) krävde ett fullständigt material

genom.fördes en medelvärdesberäkning för resp variabel och närmaste

heltal fördes in i luckan. I de fall där fp rni s sa de ett helt instrument,

leder korrektionen till en neutralisering av individens värden. Men

eftersom en sådan korrektion crida st blev nödvändig i två fall och ett

enda test kan denna korrektion betraktas som. utan effekt på materialet

i Gin helhet. När det i fortsättningen hänvisas till körningar av BMD-

programmen, så har dessa ofta måst föregås av speciell programmering

för att ur de fullständiga registren göra särskilda urval och omformning

av data.
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10. DATABEARBETNING

Experimentets datamängd kan delas upp i två grupper, sådana data

(simultankommentarer, öppna frågor) som. kräver någon form av inne-

hållsanalytisk bearbetning och sådana data som baseras på skattnings-

skalor och därmed rne r a direkt lämpar sig för parametriska analys-

tekniker . I fortnättningen gäller diskussionen enbart de data som baseras

på skattnings skalorna, dvs experimentets numeriska data. För diskus-

sion av den innehållsanalytiska bearbetningen, Ge Bierschenk (1971 a).

Föremål för ana ly sa r bet et blev i första hand F III, eftersom det

för detta instrument föreligger data för den fullständiga designen. Som

tidigare anf ör-tn har vi konstruerat formulär F III med utgångspunkt

från subjekt-objekt-relationsmodellen. Alla andra formulär är avsedda

att mäta vissa delproblem. Nedan anges de analyser som vi har utfört

för att belysa de tre första problemområdena.

För att kunna analysera datamängden i enlighet med experimentets

problemställningar blir såväl nivåanalyser nom struktur - eller dimen-

sionsanalyser nödvändiga. Dessutom kan hela dataupps ättrring cn delas

upp i fern större delmängder: (1) lk självskattningar som resultat av

experimentets olika påverkningsformer, (2) data som resultat av be-

dörnrrin gspan el en c skattrringa r , (3) en kombination av data som resultat

av lärarkandidaternas och bedömningspanelens akattnirrg och (4) bak-

grundsdata som resultat av kognitiva tent, personlighetstest och attityd-

test. Där ti Il kommer (5) "kr in gdata " i form av t ex data om elevreak-

tioner , personalsynpunkter o dyl.

10.1 ~~J~J~P2j~~t~~~=~~~l~~~22~~~~
l. Nivåanalys (utförd med BMD08V)

I syfte att undersöka om det finns signifikanta huvud- eller samspels-

effekter genomfördes sex variansanalyser (en för varje mätområde i

F III). För att komma till r ä tta med vissa rnått ekni ska problem bildade

rnät.in st r urn ent ct en faktor med ett varierande antal nivåer beroende på

antalet items i var j e fäl.t (jfr tab 10, s 83).

2. Dimensionsanalys (utförd med BMD03M)'

F III är en nykonstruktion, som utvecklades speciellt för detta experi-

ment. Som ovan diskuterades har uppdelningen av items på de olika

fälten skett a priori. För att kunna studera strukturen i instrumentet

på rn eaa objektiva grunder krävs det någon form av dimensionsanalys.

Denna analys genomfördes för F III med faktoranalysteknik och resul-

terade i åtta faktoranalyser. I syfte att studera vilka items som kon-

sekvent är representerade i samma faktorer följer dimensionsanalysen
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samma mönster som nivåanalysen:

1. Analyserna 1 och 2 är övergripande analyser, dvs för hela experi-
mentella upp lä ggning en eenomfördes en faktoranalys. Den första
analysen utfördes med kriteriet egenvärdet 1. O som gräns för fak-
torextraheringen medan den andra analysen med kriteriet fl sjufaktorerfl-

som resultat av granskningen av egenvärdesfördelningen i den första
analysen. De övriga 6 analyserna är delanalyser .

2. Analys 3 avser ITVIVR-betingelsen, dvs fält 1 och 3 sett över båda
undervisningstillfällena (mIl och mI2).

3. Analys 4 avser betingelser utan ITVIVR, dvs fält 2 och 4 sett över
mIl och m12•

4. Analys 5 avser handledning, dvs fält 1 och 2, sett över mIl och
m12·

5. Analys 6 avser utan handledning, dvs fält 3 och 4 sett över mIl och
m12·

6. Analys 7 avser mIl' sett över båda experimentella faktorerna.

7. Analys 8 avser m12, sett över båda experimentella faktorerna.

Detta analysförfarande tillåter att man mera objektivt (men fortfarande

ej tillfredsställande) kan utkristallisera vilka items som är konstanta

och samlade i en och samma fakter med hänsyn till delanalyserna och

den övergripande analysen. En sådan analys förutsätter en transfor-

mering av den tredimensionella dataparallellipiped till en tvådimensionell

datamatris som sedan tillåter utnyttjandet av tillgänGliga faktoranalys-

tckrrike r , För diskussion av detta för fa r ing s aätt hänvisas till Horst

(1965, ss 315-332).

3. Reliabilitet

Viss information om iternreliabiliteterna kan erhållas från kom.munali-

teten, som här skattas rned en kvadrerad multipel korrelation R~, be-
l·

räknad genom att varje item successivt betraktas som beroende variabel

med resterande items som oberoende variabler. Om antalet individer är

stort i förhållande till antalet variabler är R~ en undre gräns för den
l

klassiska reliabiliteten. I föreliggande fall kan möjligen R~ användas

i detta syfte i analyserna 1 och 2 ovan.

1. Nivåanalys(utförd med BMD 08V)

Syftet med denna analys är att granska om det finns signifikanta medel-

vä r de s sk.il.Inade r rrie lla n de två huvudbedömarna 1 och 2.



- 98 -

2 a. Korrelationsberäkningar (utförda med speciellt skrivna program,

programmerare Leif Robertsson). Korrelationsberäkningar har dels ge-

nomförts med hänsyn till alla fyra bedömarna, dels med hänsyn till olika,
bedörnningstillfällen för bedömare 1 och 2. Beräkningarna avser dels

skattningen aven enskild individ sedd över alla items i F III, dels skatt-

ningen av ett item sett över alla individer. Korrelationsberäkningar före-

ligger också för de s k principbedömningarna.

2 b. Korrelationsberäkningar för bedömare 1 och 2 medelbedömning

(utförda med BMD08V). För att kunna få ett reliabilitetsmått på medel-

bedömningarna genomfördes för varje item en ANOVA. För diskus sion

av denna bearbetningsmetod hänvisas till Wdne r , 1962, ss 124-132 och

till Medley & Mitzel, ss 310-320.

För a ttRunna rstude r a och analysera skfl lna der toch Hkhe'te rvme'Ilan själv-

bedömningarna och expertbedömningarna utfördes följande analyser.

1. Nivåanalys (utförd med BMD03V). I denna ANOVA studeras skillna-

derna mellan självbedömning och bedömare 1 och 2 medelbedömning.

2. Dimensionsanalys (utförd med BMD06V). Denna analys är en kano-

nisk korrelationsanalys, av sedd att studera (a) om båda datauppsättningarna

signifikant är relaterade till varandra och (b) på vilket sätt des sa variabel-

uppsättningar kan kombineras med varandra så att korrelationen mellan

komponenterna blir ett maximum. För diskussion av denna metod hän-

visas till Hotelling 1935, ss 139-142.

En sammanfattning av de utförda analysprogrammen ges i tabell 12,

(s 99). En redovisning av resp resultatanalys sker i form av separata

rapporter.
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Tabell 12. Sammanfattning av analysprogrammen.

-. -- ~
I Statistik
l

l Beskri-
vande sta-
tistik

lkk + Bedömningspanel J
Självbed + Exper.tbed _.

,

Ikk
Självbed

BMD01D BMD01DBMD01D

Reliabili-
tetsbe-
dömning

Faktoranalys
BMD03M
8 analyser

Eget program:
Prod-mom-
korrel (r) samt
för m.edelbed
BMD08V
158 analyser

Nivåanalys ANOVA
BMD08V
6 analyser

ANOVA
BMD08V
6 analyser

ANOVA
BMD08V
6 analyser

Dimensions - Faktoranalys
analys BMD03M

8 analyser

Kanonisk korrelations-
analys
BMD06M
24 analys e r



- lOO -

11. EXPERIMENTETS INRE OCH YTTRE VALIDITET

11. 1 !.I!..:r:~.Y2-1ic!.ij~!.------------
Kontrollerade experiment inom det pedagogisk-psykologiska området i

samband med användningen av de i dag mera välkända statistiska analys-

teknikerna har endast en 25-årig tradition (se Stanley, 1967, s 3). Men

kontrollerade experiment är den enda metoden för att avgöra skilda upp-

fattningar om lIrätt'I pedagogisk-psykologisk praxis. Coombs (1968, s 130)

skriver:

"Visserligen har nyheter kommit till och det gamla förbättrats. Men för
det mesta har de avlagrats som geologiska skikt på den grund av metodik
och pedagogik som rått i generationer. Det har inte skett någon grundlägg-
ande omskakning och omgruppering av tillgängliga teknologier för att
skapa en ny syntes av undc rv isn ing srne tode r .... Så är fallet när t ex film
eller arbetsböcker eller TV -lektioner eller språklaborationer helt enkelt
läggs till vad som redan pågår. II

Kontrollerade experiment är även i sådana fall enda vägen för att

verifiera eller falsifiera olika slags förbättringar och slutligen enda vägen

för införandet av nya medier och metoder utan risk för ett ogrundat, svär-

miskt avskaffande av gammal lärdom till föremål för underlägsna nyheter

(se Campbell & Stanley, 1963, s 172).

För att resultaten från ett kontrollerat experiment skall kunna inter-

preteras och generaliseras måste undersökningen ha dels intern, dels

extern validitet. Intern validitet är en grundförutsättning för att experi-

mentet över huvud taget skall kunna interpreteras, medan frågan om re sul-

tatens generaliserbarhet, dvs frågan om ett experiments externa validi-

tet, aldrig kan besvaras fullständigt. Med hänsyn till den ständigt växande

floden av pedagogiska forskningsresultat måste det vara av speciellt

intresse att uppmärksamma undersökningarnas interna validitet för att

utkristallisera användbara resultat.

Bedömning av forskningsresultat som publicerats i samband med

ITV -forskningen skulle kunna tjäna som exempel på olika tillvägagångs-

sätt för bedömning av de r a s hållbarhet.

Schr arnrn, ledare av "Institute for Cornrnun ica t ion Research of Sta n-

ford" publicerade år 1962 en omfattande rapport med titeln "Educ a ti.ona l

Television: The Next Ten Yca r s ", I denna rapport skriver han att han

undersökt 393 forskningsresultat angående ETV och ITV. Han påstår på

s 53:

II.... we have been abl e to a s s ernbl e 393 ca se s in which instrucHonal tele-
vision has been compared with other clas s r oorn tea ch ing, 32 cases in which
horne instruction by television has been compared with clas sroom teaching,
and 14 cas es in which military instruction by television has been compared
with face-to-face tea ch ing, with what seemed to be adequate design, con-
trols, and statistics . II



Sti ckefl s undersökning visar, att endast 4% av undc r s ökrii.nga rria utnyttjar

kontrollgruppsdesignen med "tillfredsställande" kontrollgrupper, att åt-

rrii.n ston e 17% av und cr oökninga r na baseras på nlu mpmä s eigt utvalda

grupper och att ca 50% av undc r aökrrin gar na har utför-te utan någon experi-

mentell kontroll (Stickell, 1963, a 46) över ur val et av rne dve r-karide indi-

vider. Allt Gom allt vi ca r :::;ticl~ell3granskninr; (s -18) dels att enda st 10 av

de 250 jämförelserna ledde till interpreterbara resultat och dels att inget

av dc asa 10 resultat visade någon signifikant skillnad rne Il.an "televised

and face-to-face instruction".

Det finns alltså all anledning att uppmä r kcarnrna val.iditet ofr ågan,

Campbell & Staril ey (1963, D175) anger åtta faktorer nom kan invalidera

ett expcriments interna validitet och fyra faktorer, oorn kan påverka

experimentets gcne r al.iscr baa-hct ,

Som framgår av experixl1.cntbeskrivningen, utnyttjas en fa.ktor iel l

design. Denna design är en kornpl exa r e fonn av Ca.rnpbeIl s Gr Stanleys

design nr 6 I'Post-Te~:;-i:-Only-Control-Group-DesiGn'l (ce s 178). Med

denna design kontz-ol.Ie.radc o alla de åtta felkällorna Dorn skulle kunna

invalidera expe r imcrrtet s interna validitet, sorn är ett sine qua non för

interpretationen av expc rdrncnt ct s resultat.
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Hans analys resulterar i påståendet att TV -undervisning för det mesta

var överlägsen konventionell undervisning. Men vad menar Schramrn

rne d bestärnningen "adekvat"?

Sti ckcfl s (1963) analys av forskningsrapporter angående TV -undc r vi a-

ning ba se ru s på 250 järnför cl ocr . Hans r-esul tat visar med hänsyn till

undersökningarnas inre och yttre validitet att G7)S av jämförelserna rnå ate

bcdörna s Gom "icke tolkbara" (Stickcll, 1963, a 67). l-Ian granskade rCGul-

tat cn s tolkbarhet 1-:1.0tbalcg rund av följande kr itc r icr :

l. Urvalet av fö r s ökapo r coner må etc med hänsyn till påverkn.ingsformen
vara al.urnprnä oaigt ,

2. Expe r imerrtg r upp s - och kontrollgruppsindivider må ate ha blivit under-
visade av aamrna lärare.

3. Antalet fpp i experiment- och kontrollgruppen må ot.c åtminstone vara
25.

4. Kont r ol.lgruppen rnå ctc uppfylla vissa mininrikrav (jfr Stickell, 1963,
a 34).

5. De statistiska antaganden, Dorn den använda analystekniken förut-
cätte r , måste ha blivit testade och visat sig hållbara.

6. Det måste ha kartlagts, att det ej fanns några andra viktiga systema-
tiska skillnader utöver elen experimentella påverkningen mellan e~::-
periment - och kontrollgrupp.

7. Mätinstrurnenten r:''låste ha blivit granskade i fråga orn validitet och
reliabilitet och bedörnda norn tillfredsställande.
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11.2 Y!t~~y~lLqj!~t-------------
Eftersom det ej förekommer något förtest existerar inte heller inter-

aktionseffekter mellan test och påverkan. Genom slumpmässigt urval

av fpp är också interaktionseffekten mellan selektion och påverkan

kontrollerad. Däremot är det tveksamt i vilken utsträckning interaktions-

effekten mellan den experimentella anordningen och påverkan är kontrol-

lerad inom ram.en för denna design. Diskuasionen i detta kapitel kommer

därför att huvudsakligen beröra interaktionseffekten mellan den experi-

mentella anordningen och påverkan. Denna felkälla kallas också

"Hawthorne-effekten" (så benämnd efter de arbetsplats studier som Mayo

m fl vid slutet av 1920-talet utförde på Hawthorne-företaget; se Hofstätter ,

1957, s 37}. Den karakteriseras av möjligheten att för s ök spe r soneris

beteende delvis kan vara påverkat av "kunskap" o:m experi:mentet och

på vilket sätt fp skulle respondera :mot de experi:mcntella stimuli. Med

andra ord: "kun skap " o:m deltagandet i ett experi:ment kan framkalla be-

teenden sorn ej skulle uppntå i vanliga fall.

Individens "kun skap!' orn deltagandet i experimentet kan naturligtvis

ha mcdvc rxat till ändring av fp reaktion till den experimentella påverkan.

I detta fall kan experi:mentets resultat inte uteslutande hänföras till på-

verkningseffekten.

Invaliderande för experimentets externa validitet kan dessutom de

krav vara so:m den experimentella aitua.ti.onen ställer på fpp omfattande

alla tecken som kan an se s förmedla experimentets målsättning (de hypo-

teser som ställts) till fpp och på så sätt determinera individens beteenden.

I vilken utsträckning den experi:mentella situationen påverkar fpp respon-

scr , är alltså en funktion av bekanthetsgraden o:m experimentets rnå l »

sättning hos försökspersonerna.

Det finns dock också andra skäl varför olika fpp skulle kunna ge

olika responser nämligen:

1. fp är :motiverad/ej :motiverad på grund av sin vä r dc s ättn in g av
vetenskapliga mål och experi:mentella undersökningar

2. fpp är :motiverade på grund av att de önskar visa "socialt önskat
bcte cnde ", dvs de önskar göra "r ä tt " och få bra o:mdö:me o:m sig

3. fpp :motivation att "spela sin roll II under experi:mentatorns kontroll,
dvs i vilken o:mfattning fpp är villiga att underkasta sig den typiska
experimentator-försökspersons -relationen. Har individen, uttagen
för deltagande i experimentet, gått med på att delta i experimentet,
så medges också i:mplicit av in di.viden i fråga att den ko:m:mer att i
:möjligaste :mån göra allt sorn krävs utan att nä r rna r e efterforska
målsättningen. I experi:mentet har fpp :medgivande inte varit ett krav
för uttagningen.
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Utnyttjandet av "placebo"-effekten (skenbar påverkanseffekt) är utan

tvekan en relevant åtgärd för att kontrollera denna felkälla, men har ej

kunnat utnyttjas för detta experiment. Hawthorne-effekten har i littera-

turen övervärderats och undervärderats. Troligen påverkar den kna.ppa st

de experimentella resultaten vid mätning av kunskapsprestationer men

det krävs fortsatt forskning för kartläggande av Hawthorne-effekten

(se Bracht & Glass, 1963, s 460) såväl med hänsyn till kunskapspresta-

tioner som med hänsyn till mätning av personlighetsvariabler .

Nedan ges en kort sarn..rnanfattning av va.Hditets di skus s ionen och en

redovisning av några resultat i samband med experimentets yttre validitet.

~ftet rriedettexperirrient är att kunna generalisera resultatet till en in-

dividgrupp och till sådana situationer, som ej ingå.r i experirnentet. Även

om experimentets yttre validitet, dvs möjligheten till generalisering av

experirnentets resultat, aldrig fullständigt kan säkerställas, skall här

avslutningsvis olika felkällor kontrolleras mot bakgrunden av Bracht &

Glass (1968, ss 437-439) uppräkning av möjliga felkällor:

1. Populationsvaliditet

1. 1 ~_ö!_~~P~:~~~!l!~~!~l~g~~g!iltP~P,::!c.:.t!~~}~~~t!~_~~l'p'?'p~~~~i.?!l_
Den för experimentet tillgängliga populationen är alla lärar-

kandidaterna i andra terminen på LHM, den totala individpopula-

tionen, dvs målpcpulationen är alla lärarkandidater i 1\1 2 över

hela landet. Det beskrivna urvalsförfarandet begränsar genera-

liseringsmöjligheten till enbart kvinnliga lk med studentexamen

i M 2. I vad mån man även skulle kunna våga generalisera resul-

taten till rnålpopulationen är beroende av sO urvalsförfarande

för intagning av lärarkandidater på landets olika lärarhögskolor.

Men experimentets resultat bör dock i för sta hand enbart genera-

liseras till den tillgängliga gruppen från vilken fpp valdes ut,

dv.s kvinnliga lärarkandidater med studentexamen, intagna ht

1968 och ht 1969 vid lärarhögskolan i Malmö.

1. 2 Interaktion mellan personlighetsvariabler och påverkan--------------------------------------------------
Eftersom fpp slumpmässigt har fördelats på de olika experi-

mentella Grupperna (obs årtal är kopplade) kan denna felkälla

anses vara kontrollerad.
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2. Ekologisk validitet (avser validitet med hänsyn till organismens

relation till omvärlden)

2. l ~~~p~~c:i!_~~~}~?~i;':1~x.:~_<:.~~~~_~~::~:x.:~:_~<:.~i~!>~!~
Generaliseringsmöjlighet och replicering av de experimentella

resultaten för utuätt er en uttömmande beskrivning och fullstän-

dig kunskap om alla aspekter med hänsyn till påverkan och den

experimentella situationen. I vad mån den i denna rapport pre-

senterade beskrivningen kan anses vara tillräcklig får man väl

kanske först veta i samband med en replicering av experimentet.

2. 2 ~~t~:!~:~x.:~_&.~~<:~_~~l!~r:l~_:e~::~:l~~~&.<:'l~
När man a.drnini st r er a r två eller flera påverkningar till en och

samma individ eller individgrupp, uppstår interferenser. Denna

felkälla är under kontroll i experim.entet eftersom varje individ-

grupp endast utsättes för en enda påverkningskombination.

3. Hawthorne-effekt

I vad mån Hawthorne-effekten som felkälla påverkar experimentets

resultat, kan ej avgöras. Alla fpp har fått kunskap om att de deltar i

ett för sök. Men efter som det framför allt gäller självskattningar, är

kanske denna felkälla av m.indre betydelse. Några entydiga förvänt-

ningar på resultat av visst slag kan f ö inte Gärna ha förelegat.

4. :Nyhets - och avbrottseffekt

Strävan har varit att schematekniskt planera in e::perimentet i lärar-

kandidater..nas övriga verksamhet. Men ett visst avbrott har trots allt

förekommit. Detta avbrott bedömdes av de deltagande lärarkandida-

terna vara av mindre betydelse och av lärarna utan störande inverkan

medan de ej del.tagande lärarkandidaterna visade en mera kritisk in-

ställning till sådana avbrott. Nyhetseffekten kan anses vara kontrolle-

rad i någon mån genom den faktoriella uppläggningen men det är inte

helt omöjligt, att vissa samspelseffekter är kopplade med nyhetseffek-

ten (jfr medelvärden för F V, frågorna 6, Goch 10, s 119).

5. Experimentatoreffekt

I viss mån kan naturligtvis också experimentatorns beteende omed-

vetet ha påverkat fpp svarsreaktioner . Experir.c.entledarens sätt att

administrera experimentet och hans förväntningar kan ha bidragit till

unika beteendereaktioner hos fpp. Att experimentet genomfördes i två

faser gör denna felkälla mycket trolig, då andra fasen, jämfört med

den första, genomförde D mycket mera rutinerat. Kanske ligger här

förklaringen till att ljudkvaliteten av fpp under experimentets första
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fas bedömdes mera positivt på grund av att ett större antal tekniska

störningar medförde en högre toleransnivå för avvikelser, medan

färre störningar under andra fasen troligen också hade en lägre tole-

ransnivå till följd.

6. Förtest- sensitivitet

Eftersom. det i expc r i.rncritct ej förekom något förtest kan denna fel-

källa uteslutas. I samband med introspektion och randomiserade

grupper behövs inget förte st.

7. Eftertest- sensitivitet

Användningen av eftc r te et kan medföra att den experimentella effekten

enbart har uppstått på grund av efterteoten. Problemet i samband med

eftertest- sensitiviteten är att påverkningseffekten kan vara latent eller

ofullständig och enbart uppstå i samband med en experimentell situa-

tion och ett administrerat eftertest medan i en vanlig situation denna

effekt aldrig uppstår. Genom den faktoriella uppläggningen av experi-

m.entet kan denna felkälla dock anses vara under experimentell kontroll

(jfr Campbell & Stanley, s l 78).

8. Interaktion mellan påverkan och t~~

En mätning av den beroende variabeln vid två olika tillfällen kan ge

olika resultat. Att kontrollera denna felkälla kräver en experimentell

design som innehåller flera olika mätningstillfällen. En kontroll av

interaktionen mellan påverkan och tid kan delvis åstadkommas inom

ra rne n för experimentet, dvs med hänsyn till de olika bedömningstill-

fällena för grupperna l och 3.

11.4 ~J~~=;~g~~~Jj=g~~~~~1~g~=~~~~i~g~t~t~=X~J~=Ig~2jt~t

Frågan om experimentets externa validitet, dvs i vilken utsträckning

resultaten kan generaliseras till (l) individpopulationen och till (2.) om-

givningen (dvs i vilken utsträckning samma resultat kan förväntas i andra

situatloner) kan, sorn redan nämnts, aldrig bcova r a s fullständigt.

I vilken ut.atr-ä cknirig dcnn.a försöksverksamhet har värderats SOlU

ett väsentligt moment i l ä r a r-utb i.Idnirigen eller upplevts som ett störande

inslag i den allmänna verksarnheten belyser i någon mån experimentets

ekologiska validitet. Ett attitydformulär utfo r ma de o och admini strerades

för detta syfte till: (l) Lä r a r h ög skoLans utbildningspersonal, (2) de lärar-

kandidater i M 2 som ej deltagit i experimentet och (3) de lärarkandidater

som deltagit i experimentet.
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11. 4. 1 Lärarhögskolans utbildningspersonal (F VII)

Som framgått har experimentet genomförts i två faser. Formulär F VII,

se bilaga 4, distribuerades såväl efter första som efter andra fasen till

lärarhögskolans personal. Formuläret besvarades därför delvis av samma

individer två gånger. För bearbetning av formuläret delades personalen in

i olika befattningsgrupper och svarsreaktionen på formuläret grupperades i

olika svarskategorier enligt tabell 13.

Tabell 13. Befattningshavarnas svarsreaktion på F VII.

Befattning sgrupp

, ,
berörd ej berörd ej svarat . s:a utsända I

;formulär I
69 70 69 70 69 70 ; 69 70 I

!
!
I

10 9 7 8 5 I 18 21 !

4 3 2 3 1 - I 7 6

10 8 32 31 29 12 71 51

7 9 12 18 16 1 35 28
2 8 2 5 1 13 5

3 2 6 5 6

6

1

1 '

1 '
6

8

6

9

Summa 37 37 64 68 62 27' 163 132L_. -L ---' '-- •

1. (Rektor, personal vid
ped. -psyk. inst. )

2. (Utbildn. -, fortbildn. och
biträd. utbildn. ledare)

3. (Lektorer: Högstadium)

4. (Lektorer: Mellan-
stadium)

5. (Lektorer: Lågstadium)

6. (Lärare vid F & D
skolor)

7. Medverkande i experi-
mentet (klassföre-
ståndare m fl)

8. Övriga

5

1 77

Som framgår ur tabellen är det år 1969 20% och år 1970 28% som har

varit berörda eller har känt sig berörda av experimentet. Gruppen som

svarade "ej berörd" sände tillbaka formuläret, rubricerat 'lej be r ör d'",

Någon fråga har denna grupp ej besvarat, medan det från gruppen, rub-

ricerad med liej svarat", överhuvudtaget inte inkommit något formulär

alls trots en skriftlig påminnelse som sändes ut två veckor efter att formu-

lären hade distribuerats. Mot bakgrund av bortfallet år 1969 38% och år

1970 20% måste befattningshavares reaktion på genomförandet av experi-

mentet tolkas med en viss försiktighet. Vågar man med stöd av detta påstå

att experimentet varit obesvärande för majoriteten av lärarhögskolans be-

fattningshavare? För gruppen som besvarade formuläret ges i tabell 14

aritmetiskt medelvärde (m), standardavvikelse (s) och antal individer (n)

separat för åren 1969 och 1970.



Tabell 14. Skattningsformulär F VII: Forskningsvärdering (personal)
Medelvärde, spridning och n-tal

Fråga Innebörd 1969 1970
l Experimentets betydelse m 4,33 m 4,28

för lärarutbildningen s 1,57 s l, 51
n 31 n 29

2 Experimentets inverkan m 2,70 ITl 2,7l
på undervisningen s 1,03 fl 1,08

n 27 n 25
3 Experimentets inverkan m 2,83 m 2,85

på undervisningsplaneringen S 1,12 s 1,28
n 28 n 26

4 Experimentets inverkan m 2,79 m 2,58
på arbetsbelastningen s 0,96 a 1,05

n 29 n 26
5 Betydelse av Ikk del- m 4,34 m 4,32

tagande i experimentet s 1,60 s 1,55
n 29 n 31

6 Expe r irnerit et s inverkan på m 2,24 m 2,50
eleverna från F & D- skol an s 0,60 s 0,72

n 17 n 22
7 Experimentets inverkan på rll 2,56 rn 2,64

I materialframställningen s 0,50 s 0,75
n 18 n 28

110 Betydelse aven fortsatt m 4,00 m 4,21
ITV -för s ök sve r k sa mhet s 1,43 s 1,53
för lärarutbildningen n 28 n 33
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Höga m edel vä r den betyder antingen en positiv inställning till experimentet,

eller att försöksverksamheten inte upplevdes som störande. Som framgår

ur tabellen värderas experimentets betydelse för lärarutbildningen (fråga l)

och lärarkandidaternas deltagande i experimentet (fråga 5) samt betydel-

sen aven fortsatt ITV -försöksverksamhet för lärarutbildningen (fråga 10)
mycket positivt. Experimentet syns f ö ha upplevts något störande för den

övriga verksamheten. De i tabell 14 redovisade frågorna har mätts med

en femgradig skattnings skala. Frågorna 8J)ch9 är dir_emot dikotoma och

r edovi aa s nedan i form av råpoäng.

I vad mån experimentet har inverkat på möjligheterna att använda

ITV - studion för den undervisande personalen framgår av följande frek-

vensfördelning (tab 15).



Att experimentet har varit et.ör ande ansåg en relativt sto r grupp. Genom

en förbättring av ITV -anläggningen har användning nmöjl.i ghete rna för år

1970 varit bättre. Skillnaden testades med McNerria r vte atet (l och 2

Darrrman.ala.gna ) efter Dorn befattningshavarna måste betraktas som ett

relaterat sampel (se Siegel, 1956, GG63-67). Skillnadcn testades sorn

riktad hypotes på 5% nivån. Men denna förbättring har uppenbarligen ej

haft någon effekt, då det ob s er ve r ade värdet (X2= .16) ej är signi fi.karrt,

Trots att expe r irncnt ct oche mat ekni akt integrerades i lärarkandida-

te r-na c vanliga undervinning för-ekorn det att fpp i vi csa fall fick lämna

undervisningen. I vad rnån lärarna upplcvde det nom störande att fpp

fick lämna pågående unde r vi crririg för att kunna delta i experimentet

frarn.går av svarsfördelningen för fråga 9 (F VII) enligt tabell 16.

Skillnaden i ufbi Idnirig spe r nona.len s uppl eval se av fpp frånvaro från under-

visningen te ata de o för år 1969 och 1970 som or ilctad hypotes på 50/0nivå
2

men det observerade värdet 0< = 2.57) är ej nigriiffkant , Frånvaron upp-

levdes alltså vid båda tillfällena på samma sätt.

Sammanfattningsvis kan cä ga e att vi med hänsyn till svaren på

F VII ej lyckades planera fö r s öksve r-k su.rnh.cten s chcrnatokni skt på ett

sådant sätt att ingen upplevde denna verksarnhet sorn på något sätt

st ör ande med hänsyn till de egna uppgifterna. I relation till den totala

gruppen (jfr tab 13, s 106) tycks experimentet n gcnornför andc dock i

stort sett ha varit utan st ör anclc inverkan på Lär ar-hög akolan s övriga
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Tabell 15. Skattningsformulär F VII. Svarsfördelning för fråga 8.
(Försökets inverkan påanvändningGmöjligheter av TV-
studion i undervisnings sammanhang)

Svarsalternativ

mycket hög gan ska hög inte
Ar grad (l) grad (2) alls (3) n-tal m

1969 8 4: 12 24 2,35
1970 3 12 13 28 2,7l

Tabell 16. Ska.ttnirig sfo r mulä.r F VII. Svarsfördelning för fråga 9.
(Störde Ikk genom att lämna pågående undervisning för
att delta i ITV -för oöket P}

Svarsalternativ

mycket hög gannlea hög inte
.Ar grad (l) grad (2) alls (3) n-tal n'l

1969 2 5 8 15 2,40
1970 2 7 17 26 2.58
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.verksamhetsformer, dvs experimentet upplevdes ej som en exceptionell

företeelse. Detta experiment och lärarkandidaternas deltagande samt en

fortsatt ITV -försöksverksamhet betraktas av den del av pc r aona l en som

besvarade formuläret (F VII) norn betydelsefullt för lärarutbildningen.

11.4.2 De lärarkandidater i M 2 som ej deltagit i experim.entet (F VI)

Syftet är att få någon uppfattning om. på vilket sätt de lärarkandidater i

M 2 (år 1969 n = 66 och år 1970 n = 68), som ej deltagit i experimentet

(l) värderar ITV -fo r skrring svor k sarnhct i Garnband rncd lärarutbildningen,

(2) i vad mån de är intresserade att delta i kommande ITV -försök och

(3) i vilken ut atr ä cknirig de anser att expc r imontet var atör andc för ut-

bildningen, dVGi vad mån de an sor att fpp har rni s sat väsentliga under-

vl anirig crnornent , Svaren framgår av nedanstående översikt. Det numeris-

ka värdet för svarsalternativen har här satts in i parentesen.

Fråga l lydde: Är Du i.nt r c oocr ad av att deltaga i kommande
ITV -försök?

Svarsalternativ

Ar 1969 1970 (5) mycket irrtr e ose r ad
(4) något intresserad
(3) varken intresserad eller

ointresserad
(2) ganska ointresserad
(l) helt oint r e ooer ad

m
s
n

2,89
1,27

57

2,55
0,96

65

Svaret på denna fråga är uppenbarligen mycket återhållsamt och intres-

set att medverka i denna fö r oölccvc r knarnhe t mycket ringa.

Fråga 3 lydde: Anser Du att lärarkandidater bör beredas möjlig-
heter att cc på egna lektioner via ITV?

Svar Galternativ

Ar 1969 1970 (4) mycket ofta
(3) ganska ofta

m 2,83 2,83 (2) vid enetaka tillfällen
s 1,25 1,27 (l) ej alls
n 57 65

Att få möjlighet att kunna se sina egna lektioner via ITV IVR är av intres-

se för denna grupp, medan gruppen är ganska ointresserad av medverkan

i ITV -för oök sve r-lcaarnhe ten , Resultatet av dessa två frågor k.an tolkas så

att en rricdvc r kari i ITV -För s ölcnvo r-kaarnhoten tydligen för de csa lärar-

kandidater är en abstrakt aktivitetdorm, för vilken man inte riktigt kan

föreställa oig vad den skul l c kunna innebära för del•. egna utbildningen

och vilken nytta denna aktivitet skul l c kunna ha för den egna praktiska

lärarutbildningen. A andra ui dan vill man gärna se sina egna lektioner



Även denna cva r s r eakti on är i kong ru cn s rnc d dc t idi.ga r e r cdovi sado

sva r cn , Dcn allmänna formu1cringcn modför att dessa Iä r a r ltarrdi.da.tc r

kan svara positivt, dvs Eör-oökuvc r-kuarnh ct bör för-ekornrna i Ganska stor

ututr-äcknirig Då länge dct ej finna nå gon omedelbar "fara 11 för att man

själv måste ställa. upp. I syfte att granoka hur dc s sa lärarkandidater

ställer s~e till att eventuellt gå rni ntc om viss undo r vi sn ing , dvs i syfte

att relatera den positiva inställningen (fråga 6) till denna för nöknve r Ic-

samhet till en konkret situation narrit i syfte att graneka hur allvarlig

karnr ate rria o (fpp) undervisningdörlust bedöms ställden fråga 2 och 4.
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via ITY lYR, troligen eftersom ett sådant arrangemang direkt kan relatera a

till den dagliga utbildningosituationen, onekligen ett positivt rosul.tat för

ITY lYR som utbildningoinatrmuent. Inte alla utbildningsinstrument vär-

deras lika positivt.

Fråga 6 lydde: An s er Du lärarhögokolan bör bereda möjligheter
till for alcn ing angående ITY användnirrg i lärar-
utbi.Idni.ngcn ?

Svar cal tc rria.tiv

(5) i myckct stor omfattning
(4) i ganoka nto r omfattning
(3) i va rkcn stor ellcr liten

ornfattrring
(2) i gan eka liten omfattning
(l) i mycket litcn omfattning

eller inte allo

A.r 1969 1970

n

3,72
1,75

57

3,72
1,43

65

Fråga 2 lydde: Skullc Du vilja deltaga i ITY -f'ör oökct ävcn om
det alcul.lc i.nn cbä r a ökad a r bct cbcl.a otnin g för Dig?

Svar sfördc1ningcn är följande:

1969

1970

ja nej I ·1l vet CJ

9 34 114

14 ; 38 l 13

Av de Iä r ar-lcandid at c r som cntydigt tog ställning är det endast en mindre

grupp som för närvarandc kan tänka dg att acceptera en större arbets-

b ela utnirrg , 0l;:ulle man kunna få en rne r a flexibel lärarutbildning i vilken

lärarkandidaterna kan uppleva direkta praktiska konsekvenser av ett

deltagande i försöksvcrksamhet {tillgodoräknande för alutbctyg , poäng-

sättning, utbyte av arbetsuppgifter etc) skulle det kunna tänka s att en

mycket större grupp reagerar positivt.
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Skulle Du vilja deltaga i för aökavoz-lcuarnheten
även om Du tillfälligt skulle behöva lämna
undervisningen?

Svarsfördelningen är följande:

Fråga 4 lydde:

1969
1970

ja I nej l vet ej}

12 32 ! 13;

16 40 I 9I

Att eventuellt lämna ordinarie und e r vi ani ng för att kunna delta i försöks-

verksamheten avvisas av flertalet i denna grupp. Efte r norn de ochema-

lagda unde rvt snin g sti.mrnaxna kräver obligatorisk närvaro, är lärarkan-

didaternas reaktion helt i linje med lärarhögskolans uppfattning att varje

l ekt ion s ti.rnrna är avgörande för kvaliteten på den framtida läraren.

Parallella aktiviteter får alltså ej förekomma. Experimentella föroöks-

planer medför ofta en varierande arbetsbelastning, 13011.'1 i sin tur väcker

krav på någon form av kornpcn aat ion, Dessutom kan man fråga sig om

lärarutbildning inte behöver en mycket större individualisering än den

som existerar i dag - vem c ägc r att alla lärarkandidater behöver lika

många timmar på ett visst rnorncnt för att kunna bli "bra" lärare?

Efte r so m schemaläggningen av t ex en experimentell undersökning

av denna omfattning nödvändigtvis rn edf'ö r en vi s c överlappning rne ll an

försöksverksamhet och annan verksamhet borde det för den framtida

peda.gogi akvp syko lo gi ska fo r ckrrin gcve r-lc aarnh et en vara av intresse att

diskutera ett mera flexibelt ufb il dn.in.ga ay s tem i syfte att kunna genom-

föra Iä r az-h ög slcol anu uppdrar; att utbilda och bedriva fo r skn in g ave r kua rn-

het utan att skapa negativa attityder hOGde involverade personerna. Trots

den tidigare nämnda schematekniska integreringen av experimentet före-

kom en vi s o överlappning mellan e::perimentet och övrig unde r vi snin g.
För att i vi e c mån kunna validera fpp uppgifter om i vad mån de ansåg

att de gick mi cte om väsentliga morncnt i und e r-vienirig cn , ntä.IId cn samma

fråga till de lärarkandidater Dom ej deltagit i experimentet.

Fråga 5 lydde: Anser Du att Dina karnr at e r Dorn har deltagit i
ITV -Eör o ökct gick rni ate om väsentliga moment
i uridc r vi erringcn ?

Svarsfördelningen är följande:

1969
1970

,
t

ja nej vet ej i
O 27 30

31 8 26
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Svarsfördelningen mellan experimentets första fas (1969) och andra fas

(1970) skiljer sig avsevärt. Medan fpp enligt kamraterna, uppenbarligen

ej har gått miste om väsentliga moment i undervisningen under experi-

mentets första fas är det vid genomförandet av andra fasen ett omvänt

förhållande. Vad som skulle kunna ha förorsakat den tvära omkastningen

är omöjligt att kartlägga.

Sammanfattningsvis kan man med hänsyn till formuläret F VI säga

att de lärarkandidater i M2 som ej deltagit i experimentet är såväl 1969
som 1970 positivt inställda till ITV -försöksverksamhet och önskar se

sina egna lektioner via ITV IVR ganska ofta - en positiv inställning till

mediet i fråga! Frågan om fpp däremot eventuellt skulle kunna tänka sig

lämna vis s undervisning eller åtaga sig någon större arbetsbelastning

besvarades mycket återhållsamt - helt i enlighet med den rådande praxis

på lärarhögskolan. Risken att de lärarkandidater som deltog i experi-

mentets första fas skulle ha gått rni ste om väsentliga undervisningsrno-

ment bedörns för år 1969 som obefintlig, medan fpp i andra fasen anses

ha gått miste om väsentliga rnornerrt.

11. 4. 3 De lärarkandidater som deltog i experimentet (F V)

De lärarkandidater som deltog nom fpp i experimentet fick i slutet av andra

terminen ett liknande formulär (F V), omfattande 10 frågor, se bilaga,

4:33 - 4:35 som grupp 1 och 2 ovan. Alla fr ågo.r (utom. fråga 3 a och b) inne-

håller fern svarsalternativ. Fråga 3 redovisas därför först.

Fråga 3 a lydde: Ungefär hur många lektioner måste Du gå ifrån
på grund av ITV -försöken?

Det skattade antalet förlorade lektioner är enligt fpp:

1 (1970)
2 (1969)

i
3 (1969)

: 4 (1970)

0-20
0-05
0-06
0-08

Grupp Antal lektioner
(Varia tionsvidd)

De schematiska svårigheterna för planläggningen av experimentets

fas II reflekteras tydligt i variationen. Ar 1969 lyckades integreringen

av experimentet i den övriga verksamheten bättre än 1970.

F'r åga 3 b lydde: Tror Du att Du därigenom missade väsentliga
moment i undervisningen?
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Svar nfördelningen är följande:

1969
1970

~2 42 4 l
~~1+1---20~~--1~7--~!

Skillnaden mellan grupperna är, utöver den möjliga orsaken att fpp i andra

fasen gick miste om flera timmar, svår att förklara. Genom en jämförelse

av detta resultat med resultatet på fråga 5 (F VI) får denna reaktion en viss

validering. Det framgår tydligt att såväl fpp 1970 som deras kamrater i

M 2 bedömer frånvaron från undervisningen som allvarligare än 1969.
Den experimentella designen och urvalsförfarandet tillåter en utvär-

dering av FV genom en variansanalys för att testa om det finns skillnader

med hänsyn till experimentets på ve r kni.rigsfor rne r , För varje fråga (utom

fråga 3 a och b) utfördes en separat ANOVA. Att utföra en ANOVA på ex-

perimentets design tillåter en relativt enkel bedömning av påverknings-

effekterna i experimentet. Icke signifikanta effekter tillåter att man be-

traktar denna grupps (alla fpp) attityder som en enhet, oberoende av verk-

ningsformen. Resultaten för de s sa ANOVA geG i tabell l 7 (s 114).

Signifikanta F -kvoter är som sammanfattande te st mycket användbara

indikatorer för en sy st erria ti ak förändring. F -kvoter anger däremot ej

riktningen i de påvisbara differenserna. För at en noggrann detaljgransk-

ning med hjälp av t ex kontrastanalyser tillåter en meningsfull tolkning av

experimentet. Vägledande i Granskningen av ANOVA-tabellerna kommer i

denna u.ndcr e ökn ing att bli:

l. Mönstret i F -testen. För att undvika att relativt isolerade F -kvoter
Ii gger till grund för r e cul ta.ttol.kntngen dinkuteran enbart tolkbara
mönster.

2. Precisionen i F-testen. Proportionvarians (PV) som förklaras av de
enskilda effekterna anGer nogg rannhet.en i rnä trri.ngen, Som mått på
storleken i sambandet mellan dZ oberoen?z variablerna och den be-
roende variabeln anges Ha y s " w -index. w är ett proportionsmått,
vars numeriska värden varierar i storlek nom en funktion av antalet
effekter i ANOVA. Som ett mått på effektstorleken (ES) när alla Öv-
riga effekter hållen konstanta, anges Cohcn s "effect size index" (f).
En liten effekt anges av Cohen (1969, s 278) med f = . 10. En medel-
stor effekt rnot sva r a r f = • 25 och en stor effekt motsvarar f = .40.

3. Styrkan i F-testen. Sannolikheten (g) att en effekt är aven viss stor-
lek determinerar sty r kan i resp F-kvot. Ett lågt g-värde implicerar
att den accepterade alternativa hypotesen bör betraktas som ett tvivel-
aktigt resultat. Ligger ett g-värde omkring. 50 för upptäckandet av
en viss effektstorlek, är denna effekt föga övertygande i resultattolk-
ningen. När g ligger omkring. 70 blir tolkningen av ES meningsfull.



Tabell 17. ANOVA för skattningsformulär FV. Forskningsvärdering
(deltagare i experimentet)

IFråga Variations - df MS F 2 fw g
orsak

l T (ITVIVR) l 3.01 4.80 .04 .16 .35
H [handl edn ) l 0.26

l TH l 0.01

l I(TH) 92 0.63

I
l 2 T l 1. 26

H l 1. 26
TH l 3.01 4.53 .04 .22 .33
I{TH) 92 0.66

4 T l 3.01
H l 0.84
TH l 1. 26
I(TH) 92 1. 31

5 T l 2.34 4.44 .03 ·l 5 .30
H l 1. 76
TH l 2.34 4.44 .03 · 21 · 29
I(TH) 92 0.53

7

6. T
H
TH
I(TH)

l
l
l

92
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T
H
TH
I(TH)

l
l
l

92

0.01
0.26

14.26 13.67 .12
1. 04

.36 · 81

T
H
TH
I(TH)

l
l
l

92

2.34
0.84
5.51 4.-10 .03 · 21 · 29
1. 25

0.42
0.38

15.04 17.70 . 15 .43 .86
0.85

0.01
1. 26
0.94
0.62

0.04
0.04
9.38 13.87 .12 .38 .86
0.68

9 T
H
TH
I(TH)

l
l
1

92

10 T
H
TH
I(TH)

l
l
l

92

F . 99 (l, 92) = 7.08
F .95 (1,92) = 4.00
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Ett si.griifikant resultat i tabell 17 säger dock ingenting om precisionen

(w2• f) och styrkan (g) i F -kvoterna. Det leder enbart till slutsatsen att

nystematiska effekter existerar. men det behöver inte nödvändigtvin

betyda att dessa effekter är av större intresse. Omvänt gäller att ett

starkt statistiskt samband kan existera tr ot s att resultatet (F-testet)

icke är signifikant. Denna Grad av sta.ti sti sk siGnifikans är nämligen

beroende av ntickprovets storlek (för diskussion av relationen mellan

påverkan. mätresultat och ati ckpr ov s sto r Ick, cc HaYG, 1970. ss 323-

335). Om fpp har sarnpl at.o och fördelats ulurnpma sai gt på de olika ex-

perimentella beti.ngcLaer na Gäller allmänt, att styrkan i en statistia1c

relation återspeglas i vår förmåga att med kännedom om påverkan kunna

minska vår osäkerhet i att predicera individens värden på den beroende

variabeln. Är (}=O betyder detta. att det inte finna någon möjlighet alls

till en prediktion. Är v) 2=1. 00 betyder detta å andra sidan att sambandet

mellan påverkan och mätvärdet är perfekt. Medan Hay s"w2 anger stor-

leksordningen aven aigni fikarit effekt (PV) i relation till alla övriga

effekter. anger g sannolikheten att denna effekt verkligen existerar.

Som jämförelsekriterium har också angivits Cohcn s f. Kvadrerar

man f. finner man att f2 i siG själv kan använda D som en approximativ

skattning av PV i individpopulationen (Cohen. 1969, s 277). För mera

komplexa I>.NOVl>. och cto r a effekter håller denna relation mellan f och

G dock ej längre (för di cku s aion se Bi er schcnk , 1972 a. kap 4.2).

Om den skattade precisionen och atyr kan är relativt liten (bedöm-

ningen är subjektiv). kan det därför vara onödi gt att cat sa tid och arbets-

kraft på uppföl.jn.ingen av "triviala" och föga sannolika resultat via t ex

efterprövningar enligt Newmanv Kcul s eller Sch cffc s förfaringssätt. En

granslcninG av tabell 17 styrker beslutet att granska enbart sådana resul-

tat som blir signifikanta på F .99 (1,92) eftersom de resultat som är

nigni.fikanta på denna signifikansnivå visar en hög precision och en hög

atyrka. De signifikanta i.ntcr-akt.ions effekt e r-na på F. 99 (l. 92). frågorna

6, 8. och 10 å skådl iggör s i figur 13.
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Grafisk presentation av samspelseffekter
(frågorna 6, 8 och 10),

där hl = Handledning

h2 = Ingen handledning

.tl = Självkonfrontation via ITV IVR

t2 = Ingen självkonfrontation via ITV IVR

Som framgår finns det inga skillnader med avseende på huvudeffekt ez-na
men däremot nästan perfekta samspelseffekter. Dessa är ett tecken på

en prediktiv användning av de experimentella resultatens effekter som

hänför sig till att den ena faktorns påverkan bäst kan bestämmas genom

varje nivå i den andra faktorn. Dessa effekter kan vara mycket väsent-

liga för interpretationen av experimentet. Ett test med l}-indexet visar

dessutom, som framgår ur tabell 17, att sambandet mellan experimen-

tets oberoende variabler och den beroende variabeln (:frågorna 6, 8 och

10) är relativt hög.

Trots att det inom ramen av denna balanserade ANOVA visserligen

är möjligt att granska interaktionseffekterna krävs det för en interpreta-

tion egentligen en replicering av experimentet. Det bör också anföras

att interpretationen av signifikanta interaktionseffekter ännu inte är full-

ständigt kartlagd (Hay s , 1970, s 392) samt att ett signifikant F-test inte

heller behöver betyda att man också nödvändigtvis hittar signifikanta

värden vid jämförelsen av de enskilda medelvärdena.

För att testa de signifikanta interaktionseffekterna för frågorna 6,

8 och 10 utfördes eft e rpz övni.ngar enligt Newman-Keuls och Scheffe s metod



(Vliner, 1962, ss 77-89). Testet utfördes för F .99 (1,92) = 7.08. Båda

testen ledde till samma resultat.

Tabell 18. Kontrastanalys TH, formulär V, frå2a 6.
(Deltagandet i experimentet var roli2t/tråkigt. )

Som framgår ur tabell 18 har alla fpp upplevt deltagandet i experimentet

som roligt. Men både de fpp som enbart fick diskutera sina lektioner med

en handledare och de fpp nom enbart fick se niria lektioner via ITV/VR

skiljer sig i sina attityder påvisbart dels från de fpp som ej fick någon

påverkan alls, dels från de fpp SOlTI utsattes för kombinationen av båda

experimentella faktorerna.

Tabell 19. Kontrastanalys TE, formulär V, fråga 8.
(Deltagande i liknande för sök under lärarutbildningen
bedöms nom värdefullt/värdelöst. )

Som framgår ur tabell 19 indikerar medelvärdena att alla fpp bedömer det

som värdefullt att kunna delta i liknande försök under lärarutbildningen.

Men såväl de fpp som enbart fick se Gina lektioner via ITV/VR som de fpp

som enbart fick diskutera lektionen med en handledare skiljer sig fr<1nde

övriga fpp genom en påviobart mera positiv attityd.
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t Ordnings-
följd l 2 3 4

tl hl tl h2 t2hl
3.42 4,08 4.17

O. 79*';' O. !3[»!<:«

O. 66';<>:< 0.75':'*

Påverkan tZh2
m 3.29

t2h2
tl hl
tl h2
t2hl

Kritiska värden 0.44 0.470.39

Ordningn-
följd l 3 -12

t----------------------------.-----------I
Påverkan Ch2to •

3.75

tl hl
t2h2
t2hl
tl h2

0.84';":< 0.92':<':'

O. 67):"~ O. 75':'*

}Kritiska värden 0.35 0.40 0.43



Ordninga-
följd l 2 3 4

Påverkan tl hl t2h2 t1h2 t2h1
m 3. 71 3.79 4.38 ~.38

t1hl O. 67~<* O. 67':<';:

t2h2 O. 59>:<* O. S9':'~<

tl h2
t2hl

Kr iti ska värden 0.31 0.36 0.38
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Tabell 20. Kont r antanalyu TE, formulär V, fråga 10.
(Omfattningen av fortoatt forslminc angående ITV i .
lärarutbildningen borde vara stor fliten eller inte allo. )

Com framgår ur tabell 20 an s or alla fpp att fo rt catt for oknin g angående

ITV IVR-tekniken i nto r ornfuttrring bör be dr iva a på Iär-a r hög ckol.an, De

fpp nom enbart diokuterade med en handl eda r o och de fpp sorn enbart fick

s e aina lektioner via ITV IVR clti Ij er oig från de övriga fpp påvisbart

genom att de indikerar den rnc st po niti.va attityden till sådan for skni.ng a-

verkoamhet.

Man kan al.Itcå cä ga att det utöver de ovan r edovi cade ai gni fikarita

effekterna enda st finna mycket små effekter, corn , med häri syn till narrr-

bandsotyrkan, ej är värda att närmare grano1;:ao. Efte r sorn det alltså f ö

ej finna någon cki Ilnad rnc ILan de fyra grupperna, kan fpp bedömning av

experim.entet oberoende av påverkningoformen be tr akta o aorn poni.tivt ,

Medelvärde och spridning för fråijorna i for mul ä r FV redovisas i tabell

21 (o 119).

Som carnrnanfattnin g av detta kapitel om cxpcz-i rnont ct o inre och yttre

validitet kan nä ga o att den inre validiteten för denna ctudi e genom den ovan

preoenterade falctor icl.Ladeoignen är oäke r ctäl.Id, Att ett e:.::periment har

intern validitet är ett rrrini murnlcr-av utan vilket en cxpc r im cnt el l studie

över huvud taget inte kan interpreterao. Det anf'ör dc o också att generali-

nerbarheten av expo r irnon tet c r e cul.tat till individpopulationen ifråga är

beroende av expcr-i mcntct c externa validitet.



Denna fråga kan dock, liksom frånan om den induktiva inferensen, aldrig

besvaras fullständigt. Men det implicita eller explicita syftet med nästan

alla experiment är trots allt att också kunna uttala sig om de experimen-

tella resultaten med hänsyn till individer som ej deltagit i experimentet.

Experimentets externa validitet nranskades med hänsyn till populations-

validitet och ekologisk validitet, dvs faktorer som definierar individens

omgivning och omgivnings relation. Populationsgeneraliseringen hade varit

mycket enkel, om vi hade haft möjlighet att betrakta målpopulationen

som tillgänglig population, men det har inte varit fallet. Ur samplings-

teoretiska synpunkter bör rna.n därför i första hand enbart generalisera

med avseende på experimentets "tillgängliga population". Men utöver

möjligheten att generalisera resultaten med avseende på rnålpopulationen

vill man också kunna säga att samma effekter uppnås under andra än de

experimentella omgivningsbetinnelserna. Denna generalisering baserar

sig på antagandet att den experimentella effel:ten är obc r ocnde av den

experimentella orng ivn ing cn , dvs :man vill kunna s2.ga att experimentet

har ekologisk validitet.
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Tabell 21. Skattningsformulär F V. Forskningsvärdering (deltagare

i experiment). Medelvärde och spridning.

Grupp (n = 24)
Fråga 1 (t1h1) 2 (t 1h2) 3 (t2h1) 4 (t2h2)

1 m 4.13 4.21 3.75 3.88
s 1. 24 1. 28 0.94 1.24

2 m 4.21 4.33 4.33 3.75
s 1.28 1. 36 1. 35 0.94

3
4 m 3. 33 3.37 3.20 2.79

s 0.87 0.99 0.75 0.80
5 m 4. 13 4.17 4. i 3 3.54

s 1.24 1.23 L 19 1. 17
6 m 3.42 4.08 4. i7 3.29

s 0.92 1. 21 1. t 9 0.99
7 m 3.67 3.00 .." Or) 3. 17(,..0<.:

S 0.96 0.72 0.72 0.70
o m 3.58 4.50 4.42 3.750

s 1.01 1. 51 1.41 0.99
9 m 4.33 Ll, 17 4.42 4.1.3

s 1. 37 1. 34 i. 34 1.25
10 m 3. 71 4.38 4.38 3.79

s 1.29 1. 41 1.46 0.98



- 120 -

Utöver diskus sionen om experimentets yttre validitet har ovan redo-

visats några empiriska resultat (formulär F V-VII) som belyser vissa as-

pekter av experimentets ekologiska validitet, dvs i vad mån experimentet

upplevdes som en exceptionell företeelse jämfört med den vanliga utbild-

ningssituationen. Baserad på de resultat som diskuterades i detta kapitel

kan sägas att experimentet i stort sett inte har upplevts som något speciellt

störande inslag i den övriga verksarnheten och att den allmänna attityden

överlag är positiv till denna ITV -försöksverksamhet samt till användningen

av självkonfrontationstekniken via ITVIVR i lärarutbildningen. Ett resul-

tat som talar för mediet och sorn tillåter antagandet att experimentet med

hänsyn till dessa resultat har en viss ekologisk validitet, eftersom inte

enbart de deltagande lärarkandidaterna utan också de ej direkt berörda

grupperna reagerade po s it iv t till denna verksamhet.

. I
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