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Abstract / Abstrakt 
 

Denna uppsats granskar möjligheter att använda datorstöd för automatisk rättning av 
olika typer av utvärdering. Olika teorier jämförs med varandra för att utvärdera 
deras styrkor och svagheter och för att se vilka begränsningar som finns idag. 
Tanken är att se möjligheterna med dessa system och vad som är möjligt att använda 
och när det är ekonomiskt försvarbart att använda automatisk utvärdering istället för 
manuell rättning. 
Nyckelord: Datavetenskap, kunskapstest, Automatisk validering, validering, 
Artificiell intelligens, AI, Cisco. 
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1 Inledning 

I detta examensarbete skall jag titta på hur man kan utvärdera kunskap 
automatiserat via ett utvärderingsprogram. Tanken är att undersöka om och i vilka fall 
som det passar att använda automatiserad kunskapsutvärdering och i vilka fall som det 
inte passar lika bra dvs. vilken effektivitet kan man uppnå med olika befintliga 
metoder samt till vilken kvalité. 

 
Tre olika valideringsvarianter har jag tänkt titta på för att se deras för och 

nackdelar samt när och för vad de är mer och mindre lämpade. 
 
De tre varianter som jag börjar titta på är: Flervalsfrågor i likhet med 1, X, 2 

frågor men även liknande frågor där fler alternativ kan vara rätt. Här kommer 
rättningen att kunna vara enkel då det bara finns rätt eller fel svar. Passar bra till 
kunskapsfrågor där svaren är precisa och ej tolkningsbara. 

Essäfrågor där frågorna besvaras med en kortare mening eller längre stycken. I 
detta fall kan rättningen vara svårare då det kan finnas flera varianter av rätt svar men 
även tolkningar av svaren. Passar bra till frågor som kan tolkas på flera sätt och där 
man vill undersöka hur provtagaren uttrycker sig i text och resonemang. 

Händelsebaserade tester med hjälp av grafiska eller textbaserade frågor med 
följdfrågor eller händelsebaserade följder. Dessa passar bra till logiska tester där man 
vill undersöka logiskt tänkande och slutledningsförmåga. 

 
Fortsättningsvis skall jag även titta på om det finns ytterligare valideringssätt 

som bättre lämpar sig vid automatisering. 
Jag förutsätter att frågorna i testerna inte kan tolkas på mer än ett sätt även om 

detta givetvis kan vara ett stort problem vid rättning. Detta kommer man emellertid 
inte ifrån vid manuell rättning heller. 

2 Problembild  

Idag då det mesta arbete sker mer eller mindre med datorer så sker även studier, 
utbildning och bedömning i mycket stor utsträckning med datorer. Den som studerar 
behöver inte längre delta fysiskt på föreläsningar och seminarier och inte heller 
behöver han delta samtidigt utan kan t.ex. titta på föreläsningen i en inspelad version i 
ett senare skede. Pga. detta finns det också större intresse av att sköta utvärdering av 
kunskap via datorer och då också låta datorerna sköta monotona och tidskrävande 
rättningar av tester och utvärderingar. 

Problemen som en utvärderare stöter på vid manuell rättning är många. En 
utvärderare av skriftliga prov behöver först besluta sig för om den skall rätta hela 
provet för en provtagare i taget för att få en helhetsbild av hur provtagaren klarat 
provet eller om den skall rätta en fråga i taget för alla provtaggare för att få en så 
rättvis bedömning mellan alla provtagare. Tyvärr så påverkas bedömaren av sin egen 
sinnesstämning när rättningen görs samt också av om han är trött eller stressad. Dessa 
faktorer gör att bedömningen inte blir likvärdig mellan proven och frågorna. 

Ett annat problem vid manuell rättning är bedömning av slutledningsförmåga där 
det går att bedöma detta med hjälp av essäfrågor där provtagaren förklarar hur han har 
gått till väga för att lösa en viss uppgift. Detta blir dock ganska omständligt och 
tidskrävande samt att provtagarens förmåga att uttrycka sig kan sätta begränsningar. 
Ett annat sätt är att provtagaren får vissa vad han kan i t.ex. ett testsystem, detta blir 
dock begränsande av att en bedömare inte hinner med att utvärdera alltför många 
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provtagare på samma gång samt att det blir dyrt då det tar upp mycket tid av de 
experter man har till sitt förfogande. En annan aspekt som vi kommer in på är som 
sagt var ekonomin. Om de experter som man har skall utvärdera provtagarna så tar det 
mycket av deras tid som de annars skulle kunna använda till annan aktivitet vilket gör 
att stora utvärderingar av många provtagare blir ekonomiskt påfrestande. 

 
Ekonomin i utvärderingen blir intressant då automatisk rättning blir ett alternativ 

till manuell rättning. Genom automatisk rättning finns en större möjlighet att testa 
större grupper av provtagare samtidigt och få en mer rättvis bedömning och 
effektivare hantering, dock behöver det genomföras en noggrann utvärdering för att se 
var gränsen går i antalet provtagare eller utvärderingar. Skall ett stort antal provtagare 
utvärderas så bör ett automatiskt system vara ekonomiskt försvarbart men om gruppen 
som skall utvärderas är liten kan kostnaderna för utveckling och anpassning bli för 
stor mot vad det skulle kosta i tid vid manuell rättning. Även underhåll av systemet 
bör tas med i kalkylen då ett utvärderingssystem som alla andra datasystem behöver 
underhållas. 

 
För att kunna ersätta manuellt rättade prov med automatiskt får inte systemet eller 

tekniken kring utvärdering begränsa vad eller hur en utvärdering skall utföras med det 
automatiska systemet. Flervalsfrågor som har använts inom automatisk utvärdering, då 
det är lätt att implementera, tycker vissa är en alltför ensidig utvärderingsform då den 
inte fångar nyanser i svaren samt att det finns studier från USA som visar på tendenser 
till att studenter som utvärderas enbart med denna metod får problem med slutledning 
och förmågan att uttrycka sig i skrift. 

För att kunna bedöma hur en provtagare uttrycker sig i skrift måste svaren kunna 
ges i essäform vilket är en mer avancerad metod för automatiserad utvärdering då 
svaret kan ges på så många olika sätt och tolkningar. Med essäprov får man inte bara 
en utvärdering av den rena kunskapen utan även hur duktig provtagaren är på att 
formulera sig och uttrycka sina åsikter och kunskaper. 

 
När det kommer till slutledning och logik så vill man se hur provtagaren tänker i 

olika logiska steg eller hur han tar sig fram till en lösning för att se om han har rätt 
kunskaper. Här ska inte teoretiska kunskaper eller förmåga att uttrycka sig i text vara 
avgörande utan tillvägagångssättet och lösningen skall vara tydlig att avläsa så att 
utvärderingen kan följa hur och i vilka steg som lösningen gjordes men även vilka 
avvikelser som gjordes för att kunna bedöma effektiviteten hos provtagaren. 

 
En annan fråga som diskuteras är testets reliabilitet. För att automatisk 

utvärdering över huvud taget skall bli accepterat krävs att utvärderingen är pålitlig. 
Den behöver då åtminstone kunna utvärdera med samma kvalité som för en manuellt 
rättat prov. Upprepas utvärderingen för samma prov skall resultatet bli det samma för 
att metoden skall kännas pålitlig men även om olika mätmetoder används behöver 
utvärderingen visa att resultatet är det samma. 

 
Ytterligare en fråga som är aktuell vid utveckling av automatiska utvärderingsverktyg 
är rationaliteten och ekonomin i utvärderingen. För att det skall vara aktuellt att 
investera i utveckling av ett system eller att köpa ett befintligt system så måste det 
finnas möjlighet till att räkna hem investeringen antingen i intjänad tid eller i 
besparing av andra kostnader. Det kan inte anses effektivt om man lägger ned mer tid 
på att utveckla systemet än vad det skulle ha tagit att manuellt rätta proven eller om 
verktyget kräver mer tid i underhåll eller anpassning av olika utvärderingar än vad det 
tar i tid att utvärdera manuellt. 

 
Problemen som jag söker svar på är att hitta för och nackdelarna med de olika 

metoderna samt för vilka typer av prov som de passar bäst för. Dels hur pass pålitliga 
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de olika metoderna är, dvs. att det åtminstone rättar med samma kvalitet som vid en 
manuell rättning. Dels hur flexibla de är att anpassas för olika typer av prov. Med 
typer av prov menas olika typer av kunskap men även olika volym av provtagare som 
de kan hantera. Jag behöver också få svar på var gränsen går för om de är ekonomiskt 
försvarbart att använda dem. Det får inte kosta mer att utveckla eller underhålla 
systemet än vad det skulle kosta att ha personal som tar fram, genomför och rättar 
manuella prov. 

3 Metod 

För att få grundläggande förståelse om vilka metoder som finns för automatisk 
validering kommer jag att göra detta arbete som en litteraturstudie. Jag fördjupar mig i 
litteratur kring ämnet för att där hitta olika teoretiska metoder vilka sedan analyseras 
för att hitta de som bäst passade till de olika valideringsvarianterna och jämför dessa 
för att hitta metodernas för och nackdelar. 

Utöver detta fördjupar jag mig i ett antal vetenskapliga artiklar som ligger till 
grund för fallstudien för att se vilka diskussioner som förts samt vilka praktiska tester 
som gjorts av de teoretiska metoderna. 

Med resultaten från litteraturen samt de vetenskapliga artiklarna genomförde jag 
en benchmark för att få fram svar på vilka metoder som bäst passar de olika 
valideringssätten. 

4 Teoretisk bakgrund, Olika typer av validering för olika 
ändamål 

I denna teoridel kommer jag att titta närmare på olika metoder som kan användas 
vid automatiserad validering. Jag tittar på metoderna och tar fram för och nackdelar 
med varje metod samt för vilken typ av validering den är anpassad eller passar bäst 
för. 

De flesta metoder som jag tittar på utgår mer eller mindre från Evidence 
Centered Design (ECD) eller bevis centrerad Design. För att lättare förstå metoderna 
beskriver jag kort vad ECD går ut på. 

4.1 Evidence Centered Design 

Evidenc Centered Design (ECD) Mislevy (2006), Bevis centrerad design, går ut 
på att man konstruerar testet utefter de bevis på sin kunskap som provtagaren ger i 
sina svar. D.v.s. beroende på hur provtagaren svarar så kommer följdfrågorna att bli 
olika. 

För att enklare beskriva ECD tittar vi på en modell av detta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Databas 
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Återmatning 
av summering 
 

Presentationsprocess 
 

Selekteringsprocess 
 

Studen
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Administratör 
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Fig. 1.Skiss över de fyra principprocesserna i testcykeln. Mislevy (2006) 

 
De fyra principprocesserna i test cykeln börjar med att selekteringsprocessen 

väljer ut vilken uppgift som skall utföras och skickar den till presentationsprocessen. 
Presentationsprocessen presenterar uppgiften för provtagaren som sedan 

interagerar med presentationen för att lösa uppgiften och forma ett svar. När uppgiften 
är löst så skickar presentationsprocessen svaret till Svarshanteringsprocessen 

Svarshanteringsprocessen sorterar ut den information som kan validera 
provtagarens svar och skickar detta till Summeringsprocessen. 

Summeringsprocessen validerar svarsinformationen från svarsprocessen och 
poängsätter den. När summeringsprocessen är klar så skickar den information till 
Selekteringsprocessen som med hjälp av resultatet av selekteringsprocessen väljer ut 
vilken följdfråga som passar bäst att fortsätta med. Här sker alltså en validering om 
vilka starka och svaga sidor som verkar finnas hos provtagaren och utifrån dessa väljer 
testet ut vad som skulle behöva utvärderas mer eller om den fått tillräcklig information 
för att ge ett slutgiltigt utfall för hela testen. 

 Alla fyra processerna skickar information till databasen som lagrar 
informationen. 

Ett testverktyg utvecklad enl. ECD har den fördelen att de pga. sin konstruktion 
kontinuerligt validerar de svar som man får från provtagaren och då bedömer 
provtagarens kunskaper. Vill man t.ex. utvärdera ett vist ämne som innehåller flera 
delmoment så kommer man med hjälp av ECD att kunna fördjupa sig med fler svårare 
eller lättare frågor från databasen i de delmoment som man ser att provtagaren inte 
verkar kunna fullt ut. Lika så kan man tänka sig att man vill fördjupa sig i ämnet då 
man ser att provtagaren verkar vara duktig för att på så sätt ge högre 
valideringsresultat.  

4.2 Systemträning 

För att ett automatiskt system skall kunna rätta uppgifter behöver det tränas dvs. 
det behöver veta vad som är rätt och fel. Det är dessutom en fördel om systemet även 
kan dra nytta av nya erfarenheter dvs. utveckla sitt eget rättande. Ett antal olika 
metoder som finns för att träna systemen presenteras kort nedan. 

4.3 Induktiv metod och deduktiv metod 

Luger (2005) förklarar att inlärning innefattar förmågan att generalisera 
heuristiskt från erfarenhet. Detta är en grundläggande del i hur inlärning går till då 
informationen från intressanta områden tenderar att bli mycket stora men av liknande 
uppgifter inom samma område. Då detta är en begränsad erfarenhet av alla olika 
möjligheter inom området behöver den som tränas kunna generalisera och välja ut de 
aspekter från sina erfarenheter som bäst bevisas verksamt. Detta sätt att välja ut 
urvalskriteria kallas ”Inductive biasis”.  

Den induktiva metoden utgår ifrån ett antal exempel och lär sig sedan av dessa att 
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generalisera dvs. man skalar bort den information i exemplen som är överflödig eller 
redundant. 

Nästa problem blir hur detta skall representeras i ett system. Att beskriva det i ett 
formellt språk och då översätta och få svar i logisk representation kan vara ett sätt. 

Deduktiv metod utgår ifrån det omvända dvs. en eller ett antal generella regler 
som sedan skapar mer detaljerade regler utifrån dessa. 

4.4 Bayesianska nätverk 

Ett sätt att använda deduktiva eller induktiva metoder är enligt Williamson 
(2006) Bayesianska nätverk. Bayesianska nätverk bygger på Bayes 
sannolikhetsteorem som enligt Luger (2005) förklarar det som ett teorem som relaterar 
orsaker och effekter på sådant sätt att genom att förstå effekterna kan vi lära oss 
sannolikheten av dess orsak eller som Williamson (2006) menar, är en enkel regel för 
att räkna fram omvänd sannolikhet. 

 
p(A|B)=(p(A)p(B|A)/p(B) 
 
Bayesianska nätverk är alltså en representation av en komplex sannolikhets 

distribution med hjälp av grafer och kan användas för att bygga modeller av ett 
problem genom att använda bara en del av de parametrar som kan påverka resultatet. 
Detta görs genom att med sannolikhet välja bort parametrar som inte påverkar eller 
som påverkan med så liten del att de kan ignoreras. 

4.5 Regelbaserad metod 

Den regelbaserade metoden för automatisk rättning baserar sig på informationen 
och kunskapen från experter inom området. Braun (2006) redogör för hur en 
bedömning av arkitekters kunskaper bedöms genom att experter inom området får 
bedöma vad som är viktigt att kunna och förstå inom området. Dessa enkla regler blir 
sedan viktade för att tala om vilken inbördes förhållande som de har. Modellen får 
sedan arbeta med att samla in bevis från provtagaren som stödjer kunskap inom ämnet 
vilka sedan bedöms och värderas för att få fram en slutgiltig bedömning av provet. För 
att tydligare förklara detta tittar vi på hur modellen är uppbyggd. 

Modellen är uppdelad i tre enheter: Studentmodell, bevismodell och 
Uppgiftsmodell. I Studentmodellen tittar man på vad som skall utvärderas och hur den 
presenteras för provtagaren. I det exempel som Braun (2006) presenterar så tittar man 
på ett valideringsverktyg för arkitekter där de skall planera en brandstation 
Studentmodellen kommer då att presentera uppgiften i form av en förklarande text 
över uppgiften samt en ritning över det område som uppgiften skall utföras i. 

Braun (2006) grundar sin modell på att han vill bedöma arkitektonisk kompetens. 
Den kompetensen baserar han på ett antal delområden som skall bedömas t.ex. 
Mekanik & Elektronik, Design och Platsplanering etc. Varje sådant delområde delas 
sedan upp i ett antal delkunskaper (Design, placering, analys av området etc.). För att 
sedan kunna bedöma dessa delkunskaper skapas ett antal s.k. KSA (Knowledge, skill 
and ability) som var för sig är kopplade till en eller ett antal delkunskaper i en matris, 
se fig. 2. Vart efter provtagaren sedan svarar på frågorna ges bevis för de olika KSA 
som i sin tur bevisar vilka delkunskaper som provtagaren besitter. 
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Fig. 2. Ett delområde av den arkitektoniska kompetensbedömningen, Braun Henry (2006) 

 

Bevismodellen består av två komponenter, bevisidentifiering och 
bevisackumulering. 

Bevis identifiering är den del som identifierar och utvärderar en del av uppgiften 
eller frågan i ett prov. I exemplet som Braun (2006) börjar bevisidentifieringen med 
att han plockar ut funktioner för vad som är gjort (Feature Extraction). Ett exempel på 
detta skulle kunna vara hur provtagaren i sin skiss placerar toaletten, om han gör 
toaletten handikappanpassad etc. Dessa är inte direkta svar på uppgiften med är en del 
av provtagarens svar av uppgiften dvs. en del av en eller flera KSA. Det totala svaret 
kommer sedan att värderas av bevisackumuleringen.  

Identifieringen av dessa funktioner är den, tekniskt sett, mer komplicerade delen 
att ta fram algoritmer för skriver Braun. Dessa funktioner är objekt, egenskaper och 
relationer i ett lösningsförslag som i exemplet skulle kunna förklaras med hur väl 
provtagaren har placerat byggnaden med marginal inom tomtavgränsningen, om 
dörrar och korridorer har rätt dimensioner för tillträde, om tillräckligt många 
parkeringsplatser finns utritade etc. Att ta fram dessa bedömningsfunktioner kan vara 
svårt men när det väl är gjort kommer man till den delen som kan vara ännu svårare 
nämligen att ta fram algoritmer för bedömningen. Braun (2006) förklarar att ta fram en 
algoritm för t.ex. rätt antal parkeringsplatser eller om byggnaden ligger inom 
tomtgränserna kan vara enkelt men för t.ex. bedömningen av utrymme för tillträde etc. 
kan vara betydligt svårare. 

En annan del som Braun tar upp som ett problem är skillnaden mellan manuella 
och automatiska rättningar när det gäller smärre fel. En person som rättar skulle kunna 
ha överseende med enstaka och små fel som denna inte ser att direkt påverkar 
utvärderingen av provtagaren medan ett system gör en digital bedömning antingen rätt 
eller fel. För att komma runt detta lägger Braun, i sitt exempel, till en parameter för 
sina KSA så att han inte bara har godkänt eller icke godkänt utan även en bedömning 
mitt emellan s.k. obestämd. På så sätt kan svar som bara avviker något tas med i 
helhetsbedömningen för frågan och beroende på fråga bedömas som godkänd även då 
vissa avvikelser finns. 

Bevis ackumuleringen tittar sedan på vad de olika bevisidentifieringarna kommit 
fram till och väger samman dessa till ett svar eller poäng på frågan, t.ex. Godkänd, 
Välgodkänd eller underkänd av just denna fråga samt väger även ihop hela testet till 
ett resultat. Braun (2006) kallar detta för evaluering och påpekar även att det kan vara 
svårt att skilja på vad som är bevisackumulering och vad som är bevis identifiering. I 
sitt exempel visar han med en bild, se fig. 3 hela bedömningsprocessen. 

Det till höger i bilden är bevisidentifieringen och det till vänster 
bevisackumuleringen. Processen löper från höger där funktioner sorteras ut ur 
resultatet av provet, ritningen, kallat f1, f2 etc. De 7 funktionerna används sedan i 
bedömningsmatrisen, kallad M1, M2 osv. Matriserna summeras sedan ihop i så 
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kallade vinjetter (V1, V2 etc.) vilket är själva bedömningsområdena för en uppgift, när 
dessa vinjetter slutligen summeras får man fram en total bedömning på om 
provtagaren klarat provet eller ej samt av vilken grad som han klarat provet. 

Ritning

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

M1

M2

M3

M4

V1

V2

V3

D1

BevisidentifieringBevisackumulering

Evidense sythesise Feature extraction

 
Fig. 3. Bedömningsprocessen, Braun (2006) 

 
Uppgiftsmodell är den del som utför själva testen. D.v.s. den del som provtagaren 

möter när testen skall göras. Ett problem som kan uppstå är t.ex. de fördelar som vissa 
provtagare kan få av att göra provet senare om provet används flera gånger. Braun 
(2006) löser detta med att använda ett antal olika prov som sedan slumpvis roterar 
mellan gångerna. Detta löser till viss del problemet men efter en tid kan det finnas risk 
för att provtagare kan få information om vissa prov så att de om ett vist prov slumpas 
fram kan ha fördel av att detta. Ett mer avancerat sätt enligt honom är att skapa ett 
antal uppgifter av liknande karaktär för varje vinjett som sedan slumpas fram för 
respektive provtagare och uppgift. På så sätt prövar man provtagarens kunskap inom 
samma områden utan att han i förväg kan lista ut vilka frågor som kommer på provet. 

4.6 Linguistic Feature based metoden 

Feature based method är en ganska enkel och lättförståelig bevismodell som 
bedömer svar i text form. Här talar man om tre olika inriktningar, Textens läslighet, 
genre-identifiering och validering av essä. Paul (2006) skriver att en av fördelarna 
med Feature based metoden är att den är generellt väl förstådd och enkel att 
automatisera på datorer. Då den från början är designad för att mäta text, så det är 
enkelt att utveckla verktyg för bevis identifiering och för bevis ackumulering. 

Linguistic feature based metoden, t.ex. PEG skriver Dean (2006), tittar på språket 
i uppsatsen så som stil, grammatik, punkt och kommatering etc. han säger att en texts 
läslighet kan mätas som en funktion av medelvärdet av ordfrekvensen och 
medelvärdet av meningarnas längd. Här utvärderar man inte sakligheten i innehållet 
utan har tyngdpunkt på provtagarens förmåga att uttrycka sig. Dean säger att som 
självklart är, så finns det inget direkt samband mellan ordfrekvens och meningars 
längd men indirekt, säger Dean, kan man se samband mellan hur provtagaren uttrycker 
sig och hans kunskap.  

Skall denna metod användas för att utvärdera teoretiska kunskaper behöver den 
kompletteras med innehålls validering (t.ex. vector space metoden, se nedan) för att 
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accepteras i de fall där man vill rätta innehållet och inte bara stilen enl. Dean. 

4.7 Vector space metoden 

Vector space method, Dean (2006) tittar på samexistensen av två ord i ett 
dokument, stycke eller mening eller inom ett visst avstånd av n antal ord. Denna 
samexistens kan sedan viktas, efter sin frekvens i dokumentet eller på något annat 
sätt att mäta, men det är alltså denna samexistens mellan två ord som metoden 
värderar. I motsats till Linguistic feature base metoden, fortsätter Dean (2006), som 
sätter sin vikt vid ett visst antal utvalda ord, så kan Vector space metoden använda 
vilket ord som helst ur dokumentet och är därför bättre anpassad för att mäta innehåll 
hellre än språket i texten. Det är dock viktigt att förstå säger Dean (2006) att Vector 
space metoden accepterar mycket vagare bevis i större mängder och bygger på 
matematiska beräkningar som tar fram sambanden ur den massa av bevis som finns i 
texten. Kort sagt kan man säga enl. Dean (2006) att Vector space och Feature base 
metoden bygger på samma princip då varje dokument motsvaras av ett antal binära 
attribut för existerande och avsaknaden av vissa ord. Dean menar att denna metod, 
Vector space, bör vara starkare då den helt bortser ifrån ordens inbördes ordning och 
istället helt förlitar sig på ordens innebörd och menar då att valet av ord är starkare 
bevis än ordens inbördes ordning. Detta argument får stöd i om man ser på prestanda 
som i vissa varianter av Vector space metoden ligger väl över 0.8 mot manuellt 
rättade texter. Dock, påpekar Dean (2006), så sätter bristen på språklig analys tydliga 
begränsningar på vad man kan förvänta sig av Vector space analysen och till vad som 
kan bedömas med denna metod. Den fungerar bra för essärättning av längre texter då 
den kombinerar många källor i sin bedömning och passar mindre bra när det gäller 
kortare textsvar. 

4.8 Testlet respons teori 

Vad är då testlet respons teori? En testlet kan vara en del av ett test, eller bara en 
fråga men kan i dess extremer sträcka sig från att vara en hel test till enbart ett avsnitt 
av en fråga. Vad denna teori behandlar är problemen kring att man med en testlet kan 
skapa en del av utvärderingen som är speciellt anpassad för en viss typ av frågor eller 
utvärderingar. I och med att delarna kan göras mer specifika beroende på typ av fråga 
kan även en testlet hantera mönster i svaren, t.ex. kan förstå och rätta samband 

Testen valideras sedan på liknande sätt som för bevis ackumulering. 

5 Tekniken kring automatisk rättning vid olika 
frågemetoder, en fallstudie 

5.1 Utvärdering med essäsvar 

Burstein (1997) har i en studie visat ett sätt att validera biologiuppsatser 
automatiskt. Där har hon utgått ifrån 200 manuellt rättade biologiuppsatser som har 
bedömts som Utmärkta. Till detta har hon även lagt till ett antal uppsatser som fått 
betyget Svaga för att kunna jämföra hur dessa avviker från de med bedömningen 
Utmärkta. Ur dessa har man sedan tagit ut den nyckelinformation som man anser vara 
vägledande vid bedömningen och med den gjort något som man kallar systemträning, 
dvs. man matar systemet med den information som skall användas vid bedömning. 

Träningen av datorsystemet, beskriver Burstein, består av sex olika steg vilka är; 
manuellt skapande av lexikon; automatisk framtagning av konceptstruktur (CSR, 
Concept-structure representation); manuellt skapade datorbaserade rubriker; 
finjustering av CSR; automatisk regel generering; Utvärdering av träningsprocessen. 
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Lexikonet skapas genom att alla ord och termer som anses bidra till 
huvudmeningen av varje mening plockas ut och inkluderas i lexikonet. Tex. i 
meningen ”Små DNA fragment färdas snabbare än stora” så anses små, DNA, 
fragment, färdas, snabbare, stora som huvud ord i meningen. Dessa ord är det sedan 
som utgör basen till rättningen. 

Varje ord i lexikonet har huvudord som till sig ha en lista av synonymer 
kopplade. Dessa synonymer har man tagit fram genom att titta på de olika svar man 
fått i uppsatserna. De används för att kunna identifiera likartade svar men som är 
skrivna på olika sätt och med olika ord. T.ex. så behöver programmet kunna 
identifiera de olika svaren ”Små DNA fragment färdas snabbare än stora” och ”De 
mindre segmenten av DNA förflyttar sig snabbare än de större gör”. I detta exempel 
ser vi att orden fragment och segment är synonymer i denna del av provet. Se även 
exempel fig. 4. 

 

 
 
Fig. 4. Exempel på lexikala entiteter, Burstein Jill (2003) s.176. 

 
Självklart kommer inte svarsmeningar från två stycken uppsatser att se likadana 

ut men systemet behöver ändå kunna känna igen liknande svar som är skrivna på olika 
sätt. För att lösa detta så skapar systemet en s.k. konceptstruktur. Konceptstrukturen 
skapas genom att ur varje mening i svaren extraheras de huvudord som utgör 
kontentan av meningen och dessa ord ersätts med lexikonets huvud ord. Resultatet blir 
den s.k. konceptstrukturen (CRS). Varje CRS motsvarar på så sätt en mening. T.ex. 
som Jill Burstein et al (1997) förklarar det med meningen ”DNA segmentet 
sammansmälter bara två gånger med två delar som rest” och ”DNA fragmentet 
kommer bara ha två segment”. Här är ”DNA segment” och ”DNA fragment” fraser 
som betyder samma sak likadant som ”två delar” och ”två segment” också har samma 
betydelse. Dessa meningar får då konceptstrukturen: 

 
NP:[DNA, FRAGMENT] 
NP:[TVÅ, FRAGMENT] 
 
För att ytterligare effektivisera hanteringen av konceptstrukturer så finjusteras 

dessa genom att strukturer som liknar varandra och som inte bidrar till själva 
huvudmeningen tas bort. 

Alla konceptstrukturer sorteras sedan in under olika rubriker där respektive 
rubrik motsvarar en fråga eller del av en fråga, se fig. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENT [fragment, segment, partikel,…] 

FÖRFLYTTA [förflytta, färdas, passera,…] 

Del A. Förklara hur principen för gel electroforesis tillåter 
separation av DNA fragment (max 4 poäng) 

- Elektricitet…..Elektrisk potential 
- Laddning…….Negativt laddade fragment 
- Rate/Size…….Små fragment färdas snabbare 
- Kalibrering…..DNA…används som markerare 
- Upplösning…..Koncentration av gel 
- Instrument……Användandet av brunnar, gel 

material 
Del B. Beskriv resultatet av electrophorestic separering av 
fragment från följande behandlingar av DNA segment från 
frågan 

- Behandling I…Beskriv 4 band/frekvens 
- Behandling II…Beskriv 2 band/frekvens 
- Behandling III…Beskriv 5 band/frekvens 
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Fig. 5. Guide för bedömning, Burstein Jill (2003). 

 
På detta sätt skapas ett antal koncept per rubrik som sedan används vid 

bedömningen av svaren. 
Svaren och dess meningar sorteras sedan ut och bedöms efter hur bra de passar in 

under respektive rubrik. Beroende på hur bra och hur många koncept som finns med i 
svaret under respektive rubrik får svaret olika poäng. 

Datarubriker är de utvärderings nycklar som poängsätts. Dessa skapas manuellt 
och används för att klassificera meningarna under den automatiska utvärderingen. 

5.2 Utvärdering av automatiserad värdering av essäprov 

I sitt arbete beskriver Thomas (2003) förutsättningarna för att skapa ett prov 
som kan distribueras via Internet och sedan även rättas direkt på kort eller ganska kort 
tid. 

Svaren som skulle lämnas skulle vara av essätyp och lämnas som korta eller 
långa textsvar. 

Liksom många andra utgår Thomas från testmetoder som baseras på ett antal 
manuellt rättade prov som utgör norm för kommande provtagares svar. Han utgick 
ifrån 20 stycken manuellt svarade prov som sedan rättades manuellt. Dessa användes 
sedan för att skapa algoritmer för det automatiska rättningsprogrammet. Thomas 
gjorde sedan ett ytterligare experiment där 20 stycken studenter fick ladda ned ett 
exemplar av provet och svara på detta elektroniskt, vars svar sedan skickades in till en 
databas och rättades. Dessa extra 20 prov rättades även manuellt av 3 experter. 

 
Det elektroniska rättningssystemet byggde på att man matchade nyckel ord och 

fraser med en fråga. För att kunna göra det och samtidigt ta hänsyn till varianter av 
svar och olika formuleringar så använder Thomas en synonymordbok. Denna används 
för att kunna hantera synonymer, pluralformer och verbböjningar. 

 
För att förklara detta ytterligare ger han ett exempel på hur en rättningsmall till 

ett svar skulle vara uppbyggt. Mallen består av en mängd fraser uttryckta som en 
Boolean. Tänk dig att svaret till en enkel fråga skall bestå av följande tre fraser. 

 
Gränsregister 
Minnesplatsområde 
Undantag för adresser utanför området 
 
Till detta, beskriver Thomas, kan vi tänka oss att ”minnesområdesnyckel” är ett 

adekvat uttryck för ”gränsregister”. Denna information kan uttryckas som i Bilden 
nedan, fig 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AND(3,6) 
 
 
OR(2,1,3) Minnesplatsområde Undantag för adresser utanför området 
 
 
Gränsregister Minnesområdesnyckel  
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Fig. 6, Lösningsträd 

 
AND(3,6) betyder att det är tre fraser som alla är nödvändiga och om alla finns 

med i svaret ger det 6 poäng. OR(2,1,3) betyder att det finns två val där enbart en 
behöver finnas med och som ger 3 poäng. Poäng beräkningen ger att då OR uttrycket 
ger 3 poäng så delar de övriga på resterande 3 poäng. På detta sätt skapas sedan en 
automatisk rättningsmall som systemet kan använda och som ger samma antal poäng 
per fråga som den manuella rättningen kan ge. 

Ur de handskrivna proven tog Thomas sedan ut ett antal frågor som rättades med 
det automatiska verktyget och jämförde med de manuellt rättade poängen. Resultatet 
gav en differens på ca 10% på poängsättningen i snitt mellan manuellt och automatiskt 
rättade prov. 

Efter detta gjorde han ett ytterligare experiment där 20 studenter blev inbjudna 
till ett testprov dock genomförde bara 11 stycken provet. Vad Thomas hittade här var 
att verktyget rättade i stort sett alltid lägre än de manuella rättningarna samt att 
skillnaderna kunde vara mycket stora i enstaka fall. 

För att bättre förstå dessa skillnader tittade han mer noggrant på svaren hos en 
kandidat. Vad Thomas hittade då var att en stor del av skillnaderna i rättningen bestod 
av betydande stavfel, bristande lösningsträd och brister i synonymlexikonet. 
Ytterligare fel hittades men var av mindre betydelse poängmässigt. T.ex. så såg han i 
denna undersökning att kandidaten hade stavningsfel som orsakade lägre poäng i den 
automatiska rättningen genom att mallen inte kunde hitta detta felstavade ord och 
placera in det mot en synonym. Likaledes så hittade han brister i lösningsträdets 
struktur då svaren kunde uttryckas på fler sätt än beräknat samt att det fanns för få 
synonymer i synonymlexikonet än vad som under uppbyggandet av systemet var 
beräknat vilket gav mindre poäng än om den rättats manuellt. 

I arbetet som Pete Thomas (2003) presenterade korrigerade han sedan dessa 
brister som framkom och fick då en högre snittpoäng än tidigare. Denna förbättring 
gjordes sedan i tre fall till med tre slumpmässigt utvalda prov och visade då att för 
varje förbättring steg snittpoängen för verktyget och slutade med att ligga ganska nära 
snittet på de manuellt rättade provsvaren. Dock så fortsätter verktyget att ligga lägre i 
snittpoäng än de manuellt rättade. Till detta kommenterade också Thomas att det 
skiljer sig ganska mycket i de olika poängsättningarna mellan omgångarna av rättning 
på samma fråga med det gjorde det, om än inte fullt så mycket, även för de manuellt 
rättade uppgifterna. 

Pete Thomas (2003) menar att denna test tydligt visar effektiviteten i dessa 
algoritmer men menar också att för att riktigt kunna se effekterna av liknande system 
så bör större experiment med fler provtagare göras. 

Pete Thomas (2003) visar även i sitt experiment att där vi ser skillnader på 
resultatet av de automaträttade proven så visar också studien att det förekommer stora 
skillnader mellan resultaten av de manuellt rättade testerna också. I ett fall så var 
skillnaden i poäng för en student mellan två olika manuelle rättare så stor som 10 %. 

5.3 Säkerhet vid rättning. 

Som framgår av tidigare resultat från t.ex. Thomas Pete (2003) studie så finns det 
ett antal felkällor som kan ställa till problem vid rättning av essäfrågorna. I Jill 
Berstein et al (1997) arbete så har man tittat på hur mycket som skiljer sig mellan den 
automatiska rättningen och den manuella. Totalt så kan varje essä få ett totalt antal 
poäng av nio. Vid analysen av de olika rättningarna så framkom det att likheten 
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mellan den manuella och automatiska rättningen av utmärkta essäer (dvs. de uppsatser 
som fått nio poäng vid rättningen) var 89 % där båda gav samma poäng. Om man 
sedan tittade på hur många av dessa rättningar som bara skilde ett eller två poäng så 
var samstämmigheten 95 % resp. 100 %. För de uppsatser som betygsats som svaga 
(dvs. uppsatser med max tre poäng vid rättningen) så var det 75 % som stämde 
överens mellan den manuella och den automatiska rättningen. Tittar man sedan på 
samma sätt som för de utmärkta essäerna så kommer samstämmigheten upp i 95 % vid 
två poängs skillnad. 

Thomas (2003) tittar på utvärdering av olika rättningssystem men också på hur 
den automatiska rättningen skiljer sig från den manuella. Här ser vi att den 
automatiska rättningen alltid gav en lägre poäng är den manuella. Skillnaden mellan 
de automatiska rättningarna gav upp till ca 12 poängs skillnad i snitt. Det visade sig 
vid en närmare analys av de automatiskt rättade essäerna att stavning och grammatiska 
fel också påverkade rättningen. För att undersöka detta så lät Pete Thomas (2003) titta 
närmare på detta och rätta dessa fel i uppsatserna för att sedan låta rätta dessa igen. 
Vid denna undersökning såg han att uppsatserna fick högre poäng då systemet fick 
stavnings och grammatiska fel rättade vilket en manuell rättare skulle automatiskt 
förbise och ge en högre poäng. Dessa tillsammans visar att den automatiska rättningen 
inte skiljer sig så mycket mot den manuella. 

På samma sätt som de automatiska rättningarna till viss del skiljer sig från de 
manuella så upptäckte Pete Thomas (2003) i sin undersökning att de olika manuella 
rättningarna gav olika poäng också beroende på vem och när de rättats. Som mest 
skiljde dessa manuella rättningar sig åt med 8 poäng. 

Som både Burstein (1997) och Dean (2006) nämner så är vikten av att textsvaren 
är långa stor för att undvika sporadiska fel. D.v.s. det är lättare samt att man får fram 
ett bättre underlag för verktyget om texterna som används både för att lära systemet 
samt som rättas är långa. Landauer (2000) talar också om att kortsvarsfrågor i motsats 
till längre essäfrågor skulle vara svårare att hantera och rätta då det finns mindre data 
att utvärdera svaret av. Svaren måste då vara mer specifikt definierat då det skall vara 
korta. 

Ett annat problem som har mer med kvalitén av utvärderingen att göra är att 
utvärderingssystemet inte enbart skall använda sig av en metod utan en kombination 
av två eller flera. I Herst (2000) text tar hon upp just detta problem och beskriver 
vikten av att den automatiska rättningen inte enbart skall lägga vikt på att rätta 
innehållet av svaren efter tabeller av tidigare rättade prov utan att rättningen även 
behöver titta på grammatiken och meningsuppbyggnaden för att undvika att 
provtagaren lägger in sporadiska ord som har med svaret att göra men som denne inte 
fult ut vet hur det passar in i svaret. I sin undersökning visar också Herst att 
stavningen och meningsbyggnaden visar på att man förstått och kan redovisa svaret 
om man använder korrekt grammatik och meningsuppbyggnad. Hon menar att om 
man inte fullt har förstått frågan eller helt kan beskriva svaret så använder man inte 
heller i samma utsträckning ett korrekt språk. 

I sin undersökning visar Herst (2000) också, i motsats till vad man skulle kunna 
tro, att rättningen av långa essäer är lättare än rättningen av kortare. Anledningen till 
detta menar hon är att vid längre svar så finns det mer underlag att titta på och bedöma 
dvs. provtagaren skriver mer om ämnet och då kan man tydligare se om provtagaren 
har förstått och svarar rätt på frågan. Vid kortare svar så kommer svaret att innehålla 
mindre text och då behöver svaret vara mycket mer kondenserat och precist för att 
man skall kunna bedöma om provtagaren har förstått eller ej. Detta gör att programmet 
som skapas av tidigare manuellt rättade uppsatser har mer att utläsa och ta till vara på i 
långa svar då de tydligare kan utläsa vad som bedöms som rätt och även vad som 
bedöms som fel. 
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5.4 Utvärdering av logik 

När det gäller logiska tester så har jag valt att titta på ett arbete av David M. 
Williamson (2003) kallat ”Creating a complex measurement model using evidence 
centered design”. Resultatet av detta arbete var en prototyp kallad NetPass som 
simulerar ett datanätverk med interaktiva uppgifter som skall mäta studenters förmåga 
att lösa problemen samt ge målinriktad återmatning kring utbildningen. I första hand 
skulle NetPass ge studenterna en standardiserad utvärdering av deras 
nätverkskunskaper som ett komplement till den test som utgörs av flervalsfrågor. Med 
hjälp av NetPass skulle man kunna mäta strategi och effektivitet vilket är svårt att 
fånga via flervalsfrågor. 

NetPass togs fram med stöd av ECD. Viktigt för designen av NetPass var den sk. 
Kognitiva uppgiftsanalysen eller ”cognitiv task analysis” (CTA). CTA är en process 
för att ta reda på kunskapsstrukturer och strategier som individerna använder för att 
lösa olika uppgifter.  

CTA behöver ha uppgifter i proven som ger studenterna möjlighet att högt för sig 
själv diskutera sig fram och förklara hur de tänker för att komma fram till en lösning. I 
detta fall togs tre uppgifter fram inom vardera design, implementation och felsökning 
där uppgifterna varierade från lätt, medel till svår. Dessa nio scenarier var baserade på 
den kunskap som studenterna skulle ha efter avslutad studietid inom ämnet. 

Till sitt förfogande hade varje student för varje uppgift ett Cisco system som var 
uppsatt initialt. 

Prototypen togs som sagt fram genom att ett antal studenter fick göra en test som 
sedan övervakades av olika experter och där olika profiler togs fram genom att studera 
studenternas agerande för att lösa uppgifterna. Studenterna diskuterade högt hur de 
gjorde för att ta sig fram till svaret samtidigt som olika loggar, beräkningar och 
diagram sparades undan för att visa hur de hade gått tillväga i systemet och 
hanteringen. 

Underlagen diskuterades sedan av tio experter som datanätverksinstruktörer och 
ämnesexperter för att komma fram till återkommande beteendemönster som 
karakteriserar prestations- och skicklighetsnivåer. Dessa identifierade mönster låg 
sedan som grund för variablerna i utvärderingsverktyget. 

5.4.1 Resultatet av CTA 

Analysen av felsökningen resulterade i fyra stycken kategorier där man 
utvärderat studenternas logfiler samt felsökningsprotokoll. De fyra kategorierna var, 
aktiviteter i syfte att samla router uppgifter, aktiviteter i syfte att ändra routeruppgifter, 
aktiviteter i syfte att testa nätverkets uppförande efter ändringar samt aktiviteter i syfte 
att få information om olika kommandon. 

Genom dessa grupperingar av kommandon kunde man sedan bedöma 
framgången av olika felsökningsaktiviteter vad gällde frekvens, karaktär och riktighet 
av de olika aktiviteterna 

Testerna resulterade i tre olika beteendemönster som skilde sig åt i form av olika 
prestandamönster. Deras olika karakteristiker kunde i sin tur grupperas i två olika 
huvud hierarkier. 

• Grad av korrekt procedur innehållande sekvenslogik (sekvensmål och 
sekvensaktivitet) och procedureffektivitet (användandet av hjälpfunktionen och IOS 
syntax, volym av aktivitet) 

• Grad av korrekt resultat innehållande identifiering och överidentifiering av fel 
 
De tre beteendemönster som hittades kring felsökningen var: 
• A, provtagaren hade inte ett effektivt och systematiskt tillvägagångssätt i sitt 

felsökande 
• B, provtagaren hittade och rättade felen effektivt och korrekt 
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• C, provtagaren rättade både fel som existerade men även fel som inte fanns på 
ett ibland effektivt sätt men även vissa gånger på ett osystematiskt sätt som orsakade 
långa omvägar innan felet hittades. 

5.4.2 Konstruktion av nätverksdiagram 

Studenterna ombads också att rita ett nätverksdiagram i början av testet. Detta 
diagram samlades in efter provets slut och analyserades. Graden av korrekt resultat för 
diagrammet bestod av två delar, ovidkommande komponenter och nödvändiga men 
också av graden av detaljer i diagrammet. 

 
• A. Prestationsmönster där provtagaren utelämnade nödvändiga komponenter 
• B. Prestationsmönster där provtagaren tog med alla nödvändiga komponenter 

samt att han uteslöt oväsentliga komponenter samt att detaljeringsgraden tillräckligt 
hög för uppgiftens karaktär. 

• C. Prestationsmönster där provtagaren tog med alla nödvändiga komponenter 
samt att han fick med oväsentliga komponenter. 

 
Gemensamt för dessa olika prestations- och resultatmönster kan sägas att för 

mönster A så är det inte effektivt och heller inte rätt resultatmässigt. Mönster B är 
effektivt och ger rätt resultat samt att mönster C är ibland effektivt och ibland 
ineffektivt men kommer för det mesta fram till rätt resultat. 

5.4.3 Domänmodell 

Resultatet från CTA tillsammans med övrigt material så som dokumentation, 
källmaterial etc. används sedan som guide till att ta fram en domänmodell för 
applikationens olika delar Student-, bevis- och uppgiftsmodell. Domänmodellen 
bestod av olika profiler som användes vid utvärderingen av nya provtagare. 

6 Slutsats 

Denna undersökning visar att flervalstester är det som enklast kan användas för 
automatisk utvärdering av tester. De är relativt enkla att ta fram och enkla att rätta. Det 
är också det mest spridda om man tittar på antalet företag och organisationer som 
använder det idag. De ger dock en enkelriktad syn på hur kunskap skall utvärderas och 
anses som en av orsakerna till att studenter får problem med slutledning och 
formulering i skrift. Därför bör man kombinera flervalstesterna med andra typer av 
tester för att också säkerställa andra typer av kunskaper. Då mycket forskning finns 
inom detta område kring hur frågorna i olika tester varieras och hur följdfrågor tas 
fram har jag valt att inte fördjupa mig kring detta ämne s.k. Psykometri. Psykometrin 
förklarar hur rättningen fungerar och de variationer som kan förekomma i manuell 
rättning. Det kan användas för att komma till rätta med variationer i rättningen t.ex. 
mellan olika rättare inom samma prov. 

  
Automatisk essärättning passar vid test av många individer med samma uppgifter 

då mycket arbete kring att skapa rättningsmallen krävs samt att det behövs en större 
mängd rättade uppsatser (100-150st) av skiftande kvalité för att systemet skall kunna 
läras upp med tillräcklig noggrannhet. Dock så ser vi att det är svårare att rätta korta 
essä svar än långa då mindre textmassa ger mindre information att bedöma den 
svarandes kunskap med. Vid val av metod behöver mer tester göras för att se vilka 
metoder som passar just detta prov men generellt är en kombination av en fakta 
kontrollerande metod, typ induktiv/deduktiv eller regelbaserat metod och en språklig 
metod typ vector space eller linguistic featured based metod att föredra då provtagaren 
behöver kunna vissa att han har förstått genom att kunna uttrycka svaret på rätt sätt 
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men även att visa att fakta är riktigt. 
Ett problem som måste lösas i samband med essärättning är problemet att med 

tillräcklig kvalité rätta de prov från provtagare som hamnar i ett medel nivå. 
Undersökningarna visar att man tar fram provtagare med höga respektive låga poäng 
med god kvalité men för de som hamnar i gränslandet kring godkänd icke godkänd 
verkar det vara skiftande kvalité kring bedömningarna vilket bl.a. kan orsaka 
misskreditering av utvärderingssystemet men även ett merarbete i form av manuella 
justeringar för att säkerställa att provtagaren fått rätt värdering. En förbättring av detta 
kan vara att som diskuterades i ECD låta proven anpassas utefter hur provtagaren 
svarar och då ges möjlighet att ytterligare testas inom områden som verkar vara svaga.  

 
Logiska tester kräver även de mycket arbete för att ta fram proven vilket gör att 

de även passar bäst för tester av många individer. Denna typ av test kräver dessutom 
ett större samarbete mellan de olika experterna för att utvärdera materialet och sedan 
sammanställa det till olika beteendeprofiler. Här kan utvärderarna inte sitta för sig 
själva och bedöma resultaten utan behöver diskutera sig gemensamt fram hur de olika 
momenten och aktiviteterna påverkar resultatet och hur de skall påverka 
poängsättningen. Vid val av metod så beror det på vad som skall testas hos 
provtagaren men den regelbaserade metoden verkar vara den som passar bäst men 
även induktiv/deduktiv metod skulle fungera. Även här bör kombinationer kunna vara 
på sin plats då både tillvägagångssätten hos provtagaren är viktigt och de faktiska 
resultatet. 

 
Vid båda varianterna av prov skulle testlet respons teorin vara användbar då den 

anpassar metoderna utefter vilken kunskap som man vill utvärdera hos provtagaren. 
 
Detta arbete visar också att automaträttande system skulle ge större reliabilitet än 

manuella metoder då det på ett mer strukturerat sätt rättar varje fråga likadant dvs. 
undviker olika värderingar av svaren pga. trötthet eller av att olika personer rättar 
olika prov. Rättningar av systemen som gjorts visar att förfiningen av systemen borde 
kunna skapa reliabilitet som motsvarar manuellt rättade prov men som också tar bort 
den orättvisa som manuellt rättade prov ger då olika sinnesstämningar, personer etc. 
påverkar poängsättningen. 

 
Vid valet av metod framgår det, som diskuterats tidigare, att man har mycket att 

vinna på att inte bara använda en enda utvärderingsmetod utan en kombination av två 
eller fler. Detta gör att man undviker att få en enkelriktad utvärdering av svaren och 
istället tar tillvara på bredden i svaren. T.ex. så visar undersökningarna att provtagare 
som använder ett bättre språk och grammatik oftast bättre har förstått problemen och 
lösningarna än de som har svårt att uttrycka sig, inte för att de är bätter på att uttrycka 
sig utan just för att de har bättre förståelse för vad de skriver. Kombineras en test av 
fakta med denna typ av test så kommer systemet att lättare kunna bedöma kunskapen 
hos provtagaren men också att få en högre reliabilitet. 

 
Frågan kring ekonomin av ett automatisktsystem är svårare att ge ett generellt 

svar på men några enklare riktlinjer går att få ut från detta arbete. Generellt så behöver 
den grupp som skall göra varje provet bestå av minst några hundra personer då de 
flesta modeller behöver systemtränas med hjälp av ett eller ett par hundra manuellt 
rättade prov. I åtanke bör även finnas att den tid som sparas med hjälp av ett 
automatiskt system skall kunna användas av samma personer som skapar proven för 
att tidsvinsten och den ekonomiska vinsten skall kunna vara motiverad. Får man 
resursbesparingar så bör givetvis dessa ställas mot ev. extra resurser som krävs för att 
underhålla system, servrar och mjukvara så att man inte suboptimerar sin personal. 
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6.1 Reliabilitet 

Som dessa undersökningar visar så finns möjligheten att ta fram 
utvärderingssystem med tillräcklig reliabilitet framför allt om man kombinerar olika 
utvärderingsmetoder för att komplettera svagheterna hos vissa metoder. 

Arbetet visar att redan dessa metoder skulle kunna komma fram till verktyg med 
godtagbar reliabilitet genom att man kalibrerar dem med några av de första proven 
som används i systemet. Detta kommer dock att öka behovet av manuella processer då 
någon måste genomföra denna jämförelse och se vad som gör att den manuella och 
den automatiska rättningen avviker från varandra men med tiden borde detta kunna 
minimeras. Dock gör detta att antalet provtagare behöver vara större för att få ekonomi 
i systemet. 

Som Thomas (2003) visade i sin studie så skiljer sig rättningen åt även mellan 
olika manuellt rättade prov, vilket visar att vi inte enbart kan skylla det automatiserade 
systemet för att ge orättvist rättade prov. Kan man här lösa problemet med alltför stora 
skillnader i de automaträttande systemen så att man får en acceptabel säkerhet i 
rättningen så löser man inte bara ett problem hos systemen utan även ett problem som 
funnits i de manuellt rättade proven. Något som man bör tänka på angående 
förfiningen av systemen är att det alltid kommer att finnas meningsskiljaktigheter i 
vissa ämnen om vad som är rätt och fel och variationer av detta som kommer att 
återspeglas i hur systemen lärs upp för rättningen vilket kan skapa avvikande 
rättningsresultat. 

7 Fortsatt forskning 

Herst (2000) visar att det finns forskning kring sökandet av svar på Internet dvs. 
att man skall kunna formulera en fråga och sedan skall systemet kunna gå ut på nätet 
och återkomma med ett svar. Inte bara återkomma med ett antal länkar till tänkbara 
intressanta siter utan själv kunna formulera hela eller delar av ett svar. Detta skulle 
vara intressant att titta på och se om det ev. skulle vara möjligt att skapa system som 
själva ta reda på svaren på frågorna och rättar dessa baserade på den information som 
den hittat. Ett problem som direkt kan identifieras är att systemet bara skall söka på 
siter som är vetenskapligt korrekta då det finns många siter på Internet som har 
varierande kvalité på sitt innehåll. 

 
Ytterligare något som skulle kunna studeras vidare är självlärande system som 

själv förbättra noggrannheten hos sitt rättande ju fler tester som görs. Dock kan detta 
ställa till problem om det visar sig att sent gjorda prov får lägre eller högre poäng än 
tidigare rättade tack vare att systemet korrigerat sig själv. 

 
Det skulle även vara intressant att titta på om en kombination av två olika 

metoder av enklare karaktär rättar mer eller mindre korrekt än en metod men som är 
mycket noggrant kalibrerad för att rätta korrekt. Här skulle man i så fall kunna se 
tidsvinster och reducerade kostnader i framtagandet av systemen samt reducerad 
komplexitet om kombinerade metoder ger samma eller bättre reliabilitet. 
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